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บทที่ 1 

บทนาํ 

1.ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย 

 การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

ภารกิจดานการทองเที่ยวน้ันถือเปนหนึ่งในภารกิจที่ถูกผสมผสานกลมกลืนไปกับการพัฒนาประเทศใน

ทุกมิติ การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศจึงตองมีการบูรณาการงานดานการทองเที่ยวเปน

สวนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ การดําเนินแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศท่ีชัดเจน บนพื้นฐาน

ของเศรษฐกิจท่ีเขมแข็ง โครงสรางพื้นฐานท่ีดี ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ และบุคลากร

ภาคการทองเที่ยวมีศักยภาพดวยแลว จะเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยผลักดันใหประเทศน้ันๆ มีขอ

ไดเปรียบในการแขงขันและสามารถพัฒนาการทองเที่ยวของตนใหเติบโตไดอยางมั่นคง (กระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา, 2558) อีกทั้งในสถานการณการทองเที่ยวในระดับโลกก็มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน จาก

การคาดการณขององคการการทองเที่ยวโลกแหงสหประชาชาติ (UNWTO, 2556) พบวา จํานวน

นักทองเท่ียวโลกจะเพิ่มเปน 1,400 ลานคน ในป 2020 และตลาดเกิดใหมหรือกลุมประเทศกําลัง

พัฒนาจะเปนกลุมประเทศที่มีจํานวนนักทองเที่ยวขยายตัวในอัตราที่สูงกวาตลาดประเทศที่พัฒนา

แลว  

จากขอมูลขององคการการทองเที่ยวโลกในป ค.ศ. 1995 (กระทรวงการทองเที่ยวและ

กีฬา : 2558) พบวาเกือบ 2 ใน 3 ของนักทองเที่ยวระหวางประเทศทั่วโลก หรือรอยละ 59.8 

ทองเท่ียวในภูมิภาคยุโรป รองลงมาไดแก ภูมิภาคอเมริกา รอยละ 19.3 เอเชียตะวันออกและแปซิฟก 

รอยละ14.4 แอฟริกา รอยละ 3.6 ตะวันออกกลาง รอยละ 2.2 และเอเชียใต รอยละ 0.7 ตามลําดับ 

อยางไรก็ตาม เมื่อถึงป ค.ศ. 2020 UNWTO คาดวายุโรปยังคงเปนภูมิภาคที่มีนักทองเที่ยวระหวาง

ประเทศสูงสุด แตมีสัดสวนลดลง เหลือรอยละ 45.9 ขณะที่ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกจะไดรับความ

นิยมเพิ่มขึ้นเปนอันดับ 2 และมีสัดสวนเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 25.4 ภูมิภาคอเมริกาเปนอันดับ 3 และมี

สัดสวนลดลงเหลือรอยละ 18.1 นอกจากนี้จากสถานการณปจจุบันที่หลายประเทศในภูมิภาคยุโรป

ประสบปญหาเศรษฐกิจ ขณะท่ีเศรษฐกิจจีนและหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียมีแนวโนมเติบโตข้ึน

อยางตอเนื่อง จนกลายเปนภูมิภาคที่มีบทบาทหรืออิทธิพลตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ซึ่งปจจัย

ดานเศรษฐกิจดังกลาวจะเปนตัวแปรสําคัญที่กระตุนใหการทองเที่ยวในภูมิภาคนี้มีอัตราการเติบโต

อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะกลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งถือไดวาเปนกลุมประเทศท่ี

มีศักยภาพสูงในดานการทองเที่ยว และเปนภูมิภาคที่นักทองเที่ยวสนใจเขามาทองเที่ยวเปนอันดับ 1 
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ในภูมิภาคเอเชียแปชิฟก เนื่องจากในภูมิภาคดังกลาว มีทรัพยากรทางธรรมชาติและมีแหลงทองเที่ยว

ในเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย (แผนยุทธศาสตรการทองเท่ียวอาเซีย,2558) ซ่ึงประเทศในกลุม

อาเซียนน้ันมีลักษณะพิเศษในเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และประวัติศาสตรแตละประเทศที่แตกตางกัน ทําใหกลุมประเทศเหลานี้มีจุดเดนเปนของ

ตนเองและมีเอกลัษณเฉพาะตน แตละประเทศมีจุดดึงดูดใหนักทองเที่ยวทั้งในกลุมสมาชิกอาเซียน

และนอกประเทศสมาชิกอาเซียนนิยมเดินทางไปทองเท่ียวในประเทศตางๆ ในกลุมประเทศอาเซียน

โดยไมซ้ําแบบกัน ซึ่งตลาดการทองเที่ยวในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน สามารถสรางมูลคาทาง

เศรษฐกิจใหแกประเทศไดเปนจํานวนมหาศาล โดยในป 2012 มีนักทองเที่ยวเดินทางทองเที่ยวภายใน

กลุมประเทศสมาชิกอาเซียนจํานวนท้ังสิ้น 89,225,200 คน เปนนักทองเที่ยวท่ีเดินทางทองเท่ียว

ภายในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนดวยกันจํานวนทั้งสิ้น 39,845,500 คน คิดเปน 44.7% เปน

นักทองเท่ียวที่เดินทางมาจากนอกประเทศสมาชิกอาเซียนจํานวนทั้งสิ้น 49,379,800 คน คิดเปน 

55.3%  โดยหากแบงตามจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางภายในประเทศสมาชิกอาเซียน สามารถเรียง

ตามลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ (ASEAN Tourism Information, 2556) 1) ประเทศมาเลเซีย 

จํานวน 25,032,700 คน คิดเปน 28.06%  2)ประเทศไทย จํานวน 22,353,900 คน คิดเปน 25.05% 

3) ประเทศสิงคโปร จํานวน 14,491,200 คน คิดเปน 16.24%  4) ประเทศอินโดนีเซีย จํานวน 

8,044,500 คน คิดเปน 9.02%  5) ประเทศเวียดนาม จํานวน 6,847,700 คน คิดเปน 7.67%  6) 

ประเทศฟลิปปนส จํานวน 4,272,800 คน คิดเปน 4.79%  

จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาประเทศไทยมีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทางเขามา

ทองเท่ียวมากเปนอันดับตนของภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีความ

หลากหลายในดานการทองเที่ยวทั้งภูเขา ทะเล ตลอดจนมีความสะดวกสบายในการเดินทางและการ

พักอาศัย อีกทั้งยังมีมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีท่ีหลากหลาย ซึ่งในแตละภูมิภาคของประเทศ

ไทย ตางก็มีเอกลักษณทางวัฒนธรรม การประกอบอาชีพ ประเพณี และความเชื่อทางศาสนาท่ี

แตกตางกันออกไป (แผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวอาเซียน,2558) 

สถานการณการทองเที่ยวไทยมีการขยายตัวมาอยางตอเน่ืองท้ังจํานวนและรายไดจาก

การทองเที่ยวในระยะ 5 ป ที่ผานมา (ยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย, 2558 – 2560) จํานวน

นักทองเท่ียวเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องจาก 14.0 ลานคน ในป 2552 เปน 24.8 ลานคน ในป 2557 โดย

เพิ่มสูงสุดในป 2556 มีจํานวนนักทองเท่ียวมากถึง 26.5 ลานคน และสูงสุดเปนลําดับที่ 7 ของโลก 

แตลดลงในป 2557 เนื่องจากประสบกับวิกฤตทางการเมืองและวิกฤตเศรษฐกิจในกลุมประเทศยุโรป 

โดยตลาดหลักยังคงเปน 10 ตลาดที่มีสวนแบงการตลาดรวมกันมากกวารอยละ 60 ไดแก จีน อินเดีย 

สหราชอาณาจักร มาเลเซยี ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เยอรมนี เกาหลีใต และฝรั่งเศส สําหรับ

ในป 2558 คาดการณวาจะ มีจํานวนนักทองเท่ียว 28.5–29.0 ลานคน สวนรายไดและคาใชจายของ

นักทองเท่ียวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามจํานวนนักทองเท่ียว โดยในป 2556 มีรายได 1.20 ลานลานบาท 
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สูงสุดเปนอันดับ 10 ของโลก และลดลง เหลือ 1.17 ลานลานบาท ในป 2557 โดยมีอัตราการ

ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 26.35 ตอป และคาดวาในป 2558 จะมีรายได 1.40 ลานลานบาท ซึ่ง

สอดคลองกับคาใชจายเฉลี่ยตอครั้งของนักทองเที่ยวที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น อยางตอเนื่องจากคาใชจาย 

36,061 บาท/คน/ครั้ง ในป 2552 เพิ่มเปน 47,272 บาท/คน/ครั้ง ในป 2557 (ยุทธศาสตรการ

ทองเที่ยวไทย, 2558 – 2560) อยางไรก็ดี ระยะเวลาพํานักของนักทองเท่ียวมีอัตราการขยายตัว

คอนขางนอย เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของ นักทองเที่ยวในระยะใกล โดยในป 2549 นักทองเที่ยวมี

จํานวนวันพักเฉลี่ย 8.62 วัน/ครั้ง เพ่ิมเปน 9.85 วัน/ครั้ง ในป 2556 หรือเพิ่มข้ึนเฉลี่ยปละ 0.1 วัน 

ซึ่งนับเปนขอจํากัดประการหนึ่งในการเพิ่มรายไดใหกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย โดย

นักทองเที่ยวจากตลาดระยะใกลมีแนวโนมเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็วจนกลายเปนนักทองเที่ยวหลัก

ของไทย (ASEAN Mini Book, 2556) ในป 2549 นักทองเท่ียวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก (รวม

อาเซียน) มีสัดสวนรอยละ 57.46 ของจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติทั้งหมด รองลงมาไดแกยุโรปรอย

ละ 24.03 ดังนั้นจะเห็นไดวาจํานวน นักทองเที่ยวชาวตางชาติมากกวาครึ่งหนึ่งเปนนักทองเที่ยวจาก

ตลาดระยะใกลท่ีมีระยะเวลาเดินทางไมนาน และมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยในป 2556 

นักทองเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีสัดสวนเพิ่มขึ้น เปนรอยละ 60.40 ซึ่งเปนผลมาจากการ

เพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็วของนักทองเที่ยวจากประเทศจีนและมาเลเซียรวมทั้งประเทศเพื่อนบานใน

แถบอาเซียน ในขณะที่ นักทองเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปลดลงเหลือ รอยละ 23.19 ของจํานวน

นักทองเที่ยวชาวตางชาติ ซึ่งมีสาเหตุสําคัญมาจากการหดตัวของเศรษฐกิจในกลุมประเทศสหภาพ

ยุโรป  โดยในอีก 15 ปขางหนา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาคาดการณวาประเทศไทยจะมีจํานวน

นักทองเที่ยวชาวตางชาติ 67 ลานคน สําหรับแนวโนมจํานวนนักทองเที่ยวระหวางประเทศของไทยใน

อีก 15 ปขางหนาคาดการณวาจะ ขยายตัวอยางตอเนื่อง การคาดการณดังกลาวเปนไป ตามแนวโนม

ที่ควรจะเปน และภายใตสมมติฐานวาสถานการณการทองเที่ยวไทยอยูในภาวะปกติ ไมมีเหตุการณ

หรือวิกฤตการณใดๆ ที่สงผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยออมตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยใน

ชวงเวลานับจากนี้เปนตนไป โดยกลุมตลาดหลักยังจะเปนกลุมเดิมแตนักทองเที่ยวจีนจะมีสัดสวนเพิ่ม

มากข้ึน อยางไรก็ตาม โดยสภาพขอเท็จจริงแลวสถานการณเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติขนาดใหญ โรค

ระบาดรายแรง   และความขัดแยงทางการเมืองท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศยังคงเปน

ปจจัยหลักที่จะสงผลกระทบตอแนวโนมจํานวนนักทองเท่ียวดังกลาว (ยุทธศาสตรการทองเท่ียวไทย, 

2558 – 2560) 

จากสถานการณดังกลาวสงผลใหประเทศไทย จําเปนที่จะตองพัฒนารูปแบบการ

ทองเท่ียวใหมีความสอดคลองตอพฤติกรรมนักทองเที่ยวในปจจุบัน (แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ

ฉบับที่ 2, 2560 – 2568) โดยการใหความสําคัญตอความหลากหลายของทรัพยากรทองเท่ียวและ

ความเปนไทยใหมีศักยภาพและโอกาสในการทองเ ท่ียว ทั้ ง ในดานความหลากหลายของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ศลิปวัฒนธรรม และประเพณีท่ีเปนเอกลักษณ โดยประเทศไทยไดรับรางวัลดาน
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การทองเที่ยว Grand Travel Award จากนิตยสาร Travel News นิตยสารธุรกิจทองเที่ยวชื่อดังจาก

ภูมิภาคสแกนดิเนเวียในป พ.ศ. 2554 ติดตอกันเปนเวลา 9 ป เนื่องจากความเปนเอกลักษณทาง

วัฒนธรรม และความหลายของสถานที่ทองเที่ยวไทย โดยวิสัยทัศนและเปาประสงคของแผนพัฒนา

การทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2 2560 – 2568 ไดใหความสําคัญในการทองเที่ยวโดยเนนการเติบโต

บนพื้นฐานความเปนไทย เนนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในเมืองและพื้นท่ีชุมชนทองถ่ินโดยพัฒนา

สินคาและบริการดานการทองเที่ยวใหสอดคลองกับอัตลักษณและวิถีไทย เสริมสรางความเขาใจใหแก

นักทองเที่ยวและประชาชนถึงอัตลักษณความเปนไทย และเสริมสรางความภูมิใจในความเปนไทย 

นอกจากนั้นยังสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนแหลงเพิ่มรายได สรางโอกาสเพื่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของชาติ พัฒนาการทองเท่ียวในภูมิภาคและเขตพัฒนาการทองเที่ยวโดยเฉพาะ

พื้นที่ เมืองรองและชนบท ให เ กิดการพัฒนาอย างยั่ งยืนดวยการสง เสริมความย่ังยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการอนุรักษและฟนฟูแหลงทองเที่ยวท่ีเสี่ยงตอการเสื่อมโทรม 

การบริหารความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวและการปลูกฝงจิตสํานึกความเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม สงเสริมความย่ังยืนของวัฒนธรรมโดยการเชิดชูและรักษาไว ซึ่งเอกลกัษณของไทย คุณคา

ดั้งเดิม และภูมิปญญาทองถ่ิน นอกจากนั้น  กระแสความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม การ

อนุรักษประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม กําลังไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยว และมีแนวโนมมากขึ้น 

แนวคิดการพัฒนา อยางยั่งยืนไดถูกเปลี่ยนถายเขาสูอุตสาหกรรมทองเที่ยวโดยรวมอยางเปนลําดับ 

และกําลังปรับเปลี่ยนสภาพไปสูการจัดการที่คํานึงถึงขีดความสามารถการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน และมุงเนนส่ิงแวดลอมและ

ฐานทรัพยากร ของพื้นที่ทองเที่ยวเปนสําคัญ ดังน้ัน จึงเปนโอกาสในการสรางเอกลักษณและตรา

สัญลักษณสินคา ทางการทองเท่ียววัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศไทยใหเปนที่รูจักและไดรับ

การยอมรับในระดับสากล (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา,2558) 

ดังนั้นจะเห็นไดวาการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวที่หลากหลาย จะเปนการเพิ่มความ

นาสนใจของนักทองเท่ียวมากยิ่งข้ึน (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2558) โดยในปจจุบันไดมีการ

ขยายตัวของนักทองเที่ยวในพื้นที่ชุมชนทองถ่ินตางๆ ในประเทศไทยและเติบโตอยางรวดเร็ว แตหลาย

แหงยังคงไรทิศทาง ขาดการวางแผนและการจัดการที่ดี ไมมีแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวให

กาวไปสูความยั่งยืนอยางมีประสิทธิภาพ (จุฑารัตน เจือจิ้น, 2555) โดยเฉพาะการจัดการ การแกไข

และพัฒนาการพื้นที่การทองเท่ียวที่ยังไมไดรับการพัฒนา หรือยังไมไดรับความสนใจจําเปนที่จะตอง

ไดรับการดูแลและแกไขอยางเรงดวน (คะนึงภรณ  วงเวียน, 2554) 

 โดยในพื้นท่ีชุมชนเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ เปนชุมชนที่มีการ

พัฒนาทางดานชุมชน วัฒนธรรม มายาวนานตั้งแตสมัยตอนตนกรุงรัตนโกสินทร โดยเมื่อครั้งท่ี

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ 2) ไดทรงสรางเมืองที่ชื่อวา “นครเขื่อนขันธ” ซึ่ง

กินพื้นท่ีชายสองฝงแมนํ้าเจาพระยาในสมัยนั้น โดยมีประชากรสวนใหญเปนชาวมอญ จากนั้นในสมัย
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6) ไดทรงเปลี่ยนฐานะนครเข่ือนขันธเปนจังหวัด

พระประแดง และในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7) ไดทรงเปล่ียนฐานะจาก

จังหวัดพระประแดง เปนอําเภอพระประแดง จากนั้นตอมาในป 2535 สุขาภิบาลพระประแดงได

จัดตั้งเปนเปนสุขาภิบาลสําโรงใต และยกระดับเปนเทศบาลตําบลสําโรงใต จนในปจจุบันเทศบาง

ตําบลสําโรงใตไดรับการเปลี่ยนแปลงเปนเทศบาลขนาดใหญ เปนเทศบางเมืองสําโรงใต และเปลี่ยน

จากเทศบาลเมืองสําโรงใตเปนเทศบางเมืองปูเจาสมิงพราย เพื่อใหสอดคลองกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจํา

พื้นที่น่ันคือ พอปูเจาสมิงพรายนั่นเอง 

 ในขณะที่เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพรายนั้นมีภูมิศาสตรพื้นที่อยูในเขตอําเภอพระประแดง 

จังหวดัสมุทรปราการ โดยมีพ้ืนท่ีอยูในฝงตะวันออกของแมนํ้าเจาพระยาทั้งหมดจํานวน 25.50 ตาราง

กิโลเมตร เดิมพื้นในสวนนี้จะเปนเขตอุตสาหกรรมเกา เนื่องจากวามีพื้นที่ติดกับแมน้ําเจาพระยา 

ทาเรือคลองเตย และใกลกับปากอาวไทย ซึ่งมีความสะดวกตอการขนถายสินคาโดยเรือขนาดใหญ ซึ่ง

ไมจําเปนที่จะตองเขาสูพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครชั้นใน แตในปจจุบันไดมีการสรางทาเรือน้ําลึกใน

พื้นที่ใกลทะเล เชน ทาเรือแหลมฉบัง ทําใหโรงงานอุตสาหกรรมหลายแหงในพื้นที่นี้ ไดยายถ่ินฐานกัน

ออกไป โดยประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตพื้นที่มาจากสองสวนใหญๆ คือ ผูท่ีอาศัยอยูในทองถิ่นมาแต

ดั้งเดิม และผูคนที่อพยพเขามาอาศัย เพื่อประกอบอาชีพ โดยสวนใหญจะทํางานในโรงงาน

อุตสาหกรรม รับจางท่ัวไป คาขายหรือประกอบอาชีพอิสระ ทําใหพื้นท่ีในเขตเทศบาลเมืองปูเจาสมิง

พราย เปนพื้นที่ที่มีความหลากหลายในดานประชากร 

 นอกจากนั้นในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย ยังไดมีสถานที่ทางวัฒนธรรมตางๆ 

เชนมีวัดในพื้นที่จํานวน 9 วัด มีสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจําพื้นที่คือ ศาลพอปูเจาสมิงพราย มีปอมปนใหญปู

เจา และพิพิธภัณฑท่ีเก่ียวของกับประวัติศาสตรและในชุมชนนั้น แตเนื่องจากในอดีตพื้นท่ีในเขต

เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย เปนพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาในเรื่องของอุตสาหกรรมโดยหลัก จนทําให

ภาพลักษณทางดานวัฒนธรรมในพื้นที่ถูกกลืนหายไป และในปจจุบันพื้นท่ีดังกลาวไดกลายเปนเขต

อุตสาหกรรมเกา ซึ่งเปนพื้นท่ีที่ขาดความนาสนใจในเชิงเศรษฐกิจและการลงทุน แตหากถาที่จะ

สามารถพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวท่ีเคยถูกบดบัง ใหมีความโดดเดนขึ้นมาอีกครั้ง ก็จะสามารถที่

จะสรางแหลงทองเที่ยวใหมใหเกิดข้ึนได เนื่องจากพื้นที่เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย เปนพ้ืนท่ีที่มี

ศักยภาพในดานการคมนาคมที่สะดวก เชน มีถนนปูเจาสมิงพรายเปนถนนสายหลกัผานกลางเทศบาล

เมือง มีพื้นที่ชายฝ งติดกับแมน้ํา เจ าพระยา ใกล กับเสนทางรถไฟฟาสายสี เขียว (แบริ่ ง – 

สมุทรปราการ) ที่กําลังจะเปดใชในป 2561 มีพื้นเชื่อมตอนักทองเที่ยวจากแหลงทองเที่ยวอื่นใกลเคียง 

เชน สะพานภูมิพล บางกระเจา หรือตลาดบางน้ําผึ้งเปนตน 
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2. คําถามการวิจัย 

เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยและเปนแนวทางในการหาคําตอบผูวิจัยได

กําหนดขอคําถามของการวิจัยดังนี้ 

1.ขอมูลพื้นฐาน ความตองการและปญหาดานการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชน

เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพรายเปนอยางไร 

  2.ยุทธศาสตรในการพฒันาการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนเทศบาลเมืองปูเจา

สมิงพรายควรเปนอยางไร 

              3.ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนายุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของ

ชุมชนเทศบางเมืองปูเจาสมิงพรายควรจะเปนอยางไร 

 

3. วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการและปญหาดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ของชุมชนเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 

 2.เพื่อสรางยุทธศาสตรในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเทศบาลเมือง

ปูเจาสมิงพราย 

  3.เพื่อนาํขอเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนายุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ

ชุมชนเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 

 

4. ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานกลุมเปาหมายที่ศึกษา 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการศึกษาวิจัย เปน 3 ขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 1. ข้ันตอนที่ 1 เปนการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานความตองการและปญหาดานการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ โดย 

1.1 ศึกษาขอมูลพื้นฐานดานการทองเที่ยว โดยศึกษาขอมูลพื้นฐานดานการทองเท่ียว

จากกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา   สํานักงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทย   สํานักงานการทองเที่ยว

แหงประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ  สํานักงานเทศบางเมืองปูเจาสมิงพราย  ซึ่งจะศึกษาจาก 

เอกสาร  หนังสือ  ตํารา  แผนพับ  สื่อชนิดตางๆ  และ  Internet  ผาน Website  ตาง ๆ 

1.2 การวิเคราะหเอกสาร  (Documentary  Analysis) ทั้งนโยบาย  แผนงาน  

ยุทธศาสตร  และโครงการที่เกี่ยวของกับการทองเท่ียวในพื้นที่เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย โดยศึกษา

จาก หนังสือ  ตํารา  แผนพับ  สื่อชนิดตางๆ  และ  Internet  ผาน Website  ตาง ๆ 
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1.3  สัมภาษณเชิงลึกกับผูที่มีสวนเก่ียวของกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ เชน 

บุคลากรประจําเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย หนวยงานดานการทองเที่ยว และตัวแทนชุมชนเพื่อให

ชุมชนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

1.4 ลงสํารวจพื้นที่ดวยตนเอง โดยการเขาไปสาํรวจยังสถานที่จริง เชนสถานที่ทองเที่ยว 

หรือแหลงชุมชนเชิงวัฒนธรรม 

2. ขั้นตอนที่ 2 

การรางยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนเทศบางเมืองปูเจาสมิงพราย 

โดยผู วิจัย ไดกํ าหนดวิ ธีการศึกษาไวคือ  จะใช เทคนิคการวิจัยแบบอนาคตแบบเดลฟาย 

(Ethnographic Delphi Future Research : EDFR) ทั้งหมด 20 ทาน   โดยกลุมเปาหมายจะเปน

กลุมบุคลากรเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย กลุมนักวิชาการดานการทองเที่ยว  กลุมตัวแทนประจํา

ชุมชน และกลุมนักวิชาการ 

3.ข้ันตอนที่ 3  การประชุมเพื่อนําเสนอนโยบาย  (Policy  Meeting) 

ในข้ันตอนนี้เมื่อไดกรอบนโยบายมาจากขั้นตอนที่ 2 แลว ผูวิจัยจะจัดประชุมเพื่อ

นําเสนอยุทธศาสตรในที่ประชุมเพื่อใหทุกกลุมที่เก่ียวของไดใหขอเสนอแนะ  แกไข  เพ่ิมเติม  และ

รับรองยุทธศาสตร การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   

2. ขอบเขตดานพื้นที่ 

ผูวิจัยทําการวิจัย ในพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทปราการ โดยมี

พื้นที่ขนาด 25.50 ตารางกิโลเมตร โดยเขาไปสํารวจและลงภาคสนาม   เพื่อเก็บขอมูลในพื้นที่เขต

เทศบาล โดยจะใชวิธีการสํารวจพื้นท่ี และการสัมภาษณในเชิงลึก  

3. ขอบเขตดานเวลา 

ในการศึกษาขอมูลและดําเนินการวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยใชเวลาประมาณ 2 ป โดยเริ่มตน

ศึกษาวิจัยตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2558  – มีนาคม พ.ศ. 2560  

 

5. นิยามศพัทเฉพาะ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน หมายถึง แผนการพัฒนาการทองเท่ียวในชุมชนเทศบาล

เมืองปูเจาสมิงพราย ที่มีการกําหนดกระบวนการวางแผนกลยุทธในการพัฒนาการทองเที่ยวในเชิงวิถี

วัฒนธรรม และชุมชนมีการเรียนรูในวิถีเชิงวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อสามารถถายทอดใหกับ

บุคคลภายนอกใหเปนที่รูจักได โดยการมีสวนรวมขอหนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ประชาชน ทองถิ่น 

นักทองเท่ียว และผูมีสวนเกี่ยวของ โดยทุกฝายไดประโยชนจากการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของ

ชุมชนเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การศึกษาหาความรูในพื้นที่หรือบริเวณที่มีคุณคาทางศิลปะ 

ลักษณะที่สําคัญทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม การกลาวถึงประวัติศาตรหรือเรื่องราวเก่ียวกับการ
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พัฒนามนุษยและสังคม โดยเก่ียวของกับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และองคความรูตางๆ ทางสังคม

ที่แสดงใหเห็นถึงประโยชน คุณคา และความดีงามจากปรากฏการณตางๆ ที่สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิต

ความเปนอยูของคนในแตละยุคสมัย ท้ังในเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือประเพณีวัฒนธรรม 

การทองเที่ยวชุมชน หมายถึง การทองเที่ยวที่ชุมชนเปนผูกําหนดกระบวนการทิศทาง และรูปแบบ

การทองเที่ยวของตนเอง ชาวบานทกุคนเปนเจาของทรัพยากรในการทองเที่ยวนั้นๆ และมีสวนไดสวน

เสียที่เกิดจากการทองเที่ยว ซึ่งการทองเท่ียวที่จัดโดยชุมชนน้ันมีจุดขายที่หลากหลาย ท้ังธรรมชาติ 

ประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต การอนุรักษ รวมทั้งมีการพัฒนารูปแบบเพื่อสรางความ

ยั่งยืนสูคนรุนหลานและเกิดประโยชนตอทองถิ่นอยางแทจริง 

แหลงทองเที่ยว หมายถึง ทรัพยากรหรือพื้นที่ในดานการทองเที่ยว ที่จะสามารถสรางอุปทานในการ

ทองเที่ยวได ซึ่งสามารถจัดหมวดหมูแหลงทองเที่ยวได 5 ประเภทดวยกันคือ 1. แหลงทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรม 2. แหลงทองเที่ยวตามสภาพธรรมชาติ 3. แหลงทองเที่ยวประเภทท่ีใหความบันเทิง 4. 

แหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเฉพาะตัว 

ชุมชนปูเจาสมิงพราย หมายถึงชุมชนที่อยูในเขตเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 

มีขนาดพ้ืนท่ี 25.50 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 5 ตําบลคือ 1. ตําบลสําโรง 2. ตําบลสําโรงกลาง  

3. ตําบลสําโรงใต 4. ตําบลบางหัวเสือ และ 5. ตําบลบางหญาแพรก 

 

6. ประโยชนที่ไดรับ 

1.ทราบขอมูลความตองการดานการทองเที่ยวที่เปนขอมูลทางวิชาการเพื่อใชในการ

กําหนดแนวทางและแผนการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 

2.สามารถกําหนดยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนเทศบาลเมืองปู

เจาสมิงพราย และสามารถนํายุทธศาสตร ไปใชเพื่อพัฒนาศักยภาพในดานการทองเที่ยวในพื้นที่ได 

3.ทองถิ่นและจังหวัดอ่ืน ๆ ในประเทศไทย สามารถนํายุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

ทองเท่ียววิถีวัฒนธรรม ไปศึกษาและปรับใชเปนแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่อ่ืนๆ ตาม

ความเหมาะสมตอไป เพื่อกอใหเกิดกิจกรรม นโยบายดานการทองเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม ท่ี

กอใหเกิดรายไดกับพื้นที่ 

 

7. คําสําคัญ 

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนา 2. ชุมชนปูเจาสมิงพราย 3. แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

การวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัด

สมุทรปราการ เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด  ทฤษฎี เอกสาร

และงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยและแนวทางในการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนกลยุทธหรือยุทธศาสตรการพัฒนา 

 1.1 ประโยชนของการวางแผน 

 1.2 องคประกอบของการวางแผน 

 1.3 ระดับของการวางแผน 

 1.4 การวางแผนยุทธศาสตร 

2. แนวคดิเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

2.1 ความหมายของการทองเที่ยว 

2.2 องคประกอบของการทองเที่ยว 

2.3 การพัฒนาการทองเท่ียว 

2.4 แนวคดิดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

2.5 แนวคิดดานการทองเที่ยวชุมชน 

3. ขอมูลท่ัวไปของเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 

3.1 ประวัติของพื้นที่ 

3.2 ขอมูลดานกายภาพของพื้นที่ 

3.3 แหลงทองเที่ยวของพื้นที่ 

4. นโยบาย แผน และยุทธศาสตรเก่ียวกับการทองเที่ยว 

5. แนวคิดการวิเคราะหสภาพแวดลอม และการจัดการเชิงกลยุทธ 

6. แนวคิดเก่ียวกับเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 

7. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

8. กรอบแนวคิดการวิจัย 
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1.แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธหรือยุทธศาสตรการพัฒนา 

  แนวคิดดานการวางแผนกลยุทธหรือยุทธศาสตร (Strategic Planning) เปนการวางแผน

นํามาใช เพื่อกําหนดแผนการทํางานดานตาง ๆ ในระยะยาว อยางสอดรับกับสถานการณ หรือ

สภาพแวดลอม โดยใหความสําคัญกับการกาวไปในอนาคต มีการพิจารณาความสามารถขององคกร 

และวิเคราะหปจจัยที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบตอองคกรในอนาคต เพื่อบอกทิศ

ทางการดําเนินการ และแนวทางปฏิบัติท่ีจะบรรลุตามเปาหมายตาง ๆ ที่ไดกําหนดไว (คนึงภรณ  วง

เวียน : 2554) 

  การวางแผน (Planning)  มาจากคําในภาษาละตินวา  “แพลนัม” (Planum)  หมายถึง

พื้นที่ราบหรือพิมพเขียว  คําภาษาอังกฤษใช  “Planning” (สมบัติ ธํารงธัญวงศ. 2540)  ซึ่งหมายถึง

กระบวนการวิเคราะหและการตัดสินใจ ของผูบริหารที่จะกําหนดวิธีการไวลวงหนาอยางเปนระบบ

เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติใหบรรลุผลตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ   

โดยนําเอาขอมูลขาวสาร (Information)  ในอดีตมากําหนดหรือพยากรณอนาคต โดยการกําหนด

พันธกิจ (Mission) เปาหมาย (Goal) และแผนงาน (Plans) เพื่อใหองคการปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ประสงค (Bartol, K & Martin, D. 1998) ดังนั้นแนวคิดของการ

วางแผนจึงมีลักษณะเปน  “ศาสตร” ที่ตองใชขอมูลเชิงประจักษ (Empirical Information)  ที่มี

ความแมนตรง และเชื่อถือได และจะตองประกอบดวยองคประกอบท่ีชัดเจน และมีความตอเนื่องกัน

ตามลําดับ  ทั้งนี้เพื่อใหผูใชแผน  มีความรู และความเขาใจที่จะสามารถนําแผนไปปฏิบัติ ใหบรรลุผล

สําเร็จได ซี่งผูบริหารจําเปนตองดําเนินการ ใหครบถวนทั้งสามข้ันตอน จากนั้นจึงนําแผนงานไป

สื่อสารใหสมาชิกในองคกรเขาใจในทิศทางเดียวกัน   อยางไรก็ตาม ในการบริหารจัดการทั่วไป 

ผูบรหิารอาจมุงที่การปฏิบัติตามแผนงานจนละเลยเปาหมายขององคกร ซึ่งอาจทําใหไมสามารถบรรลุ

เปาหมายหลักที่กําหนดไวได จึงถือวาการบริหารจัดการลักษณะนี้ไมไดดําเนินการครบถวนตาม

กระบวนการวางแผน (สาคร สุขศรีวงศ, 2550) 

  

1.1 ความสําคัญของการวางแผน 

การวางแผนเปนกระบวนการทางการจัดการในขั้นตอนแรก เนื่องจากการทํางานจะตอง

เริ่มตนดวยการวางแผน การวางแผนจึงมีความสําคัญตอองคการโดยสามาสรุปความสําคัญของการ

วางแผนไดดังนี้ (วันชัย มีชาติ, 2550) 

1.1.1. เปนเครื่องมือในการประสานงานขององคการทั้งในขนาดเล็กและขนาดใหญ การ

วางแผนจึงมีความสําคัญในการท่ีจะทําใหองคการบรรลุเปาหมาย รวมถึงกําหนดหนาท่ีความ

รับผิดชอบของบุคคลากรในแตละหนาที่ 
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1.1.2. เปนเครื่องมือและแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรในองคการในแตละกิจกรรมการ

ดําเนินงานวาจะตองใชทรัพยากรอะไรบาง จํานวนเทาใด และการเลือกใชทรัพยากรใหเหมาะสมกับ

กระบวนการทํางานในองคการ 

1.1.3. เปนแนวทางในการจัดระบบการควบคุม ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของ

องคการ ซึ่งการวางแผนจะทําใหการดําเนินงานเปนไปตามทิศทางที่องคการกําหนดไว ซึ่งผูบริหาร

สามารถตรวจสอบกระบวนการทํางานในแตละข้ันตอนและเปรียบเทียบกับแผนที่ไดวางไว วา

กระบวนการดังกลาวดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ีวางไวหรือไม 

1.1.4. เปนเครื่องมือที่ใชในการสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรในองคการ เพราะการวางแผน

จะเปนสิ่งที่กําหนดทิศทางขององคการที่จะทําใหบุคลากรมองเห็นวา ทิศทางและเปาหมายของ

องคการจะเปนไปในทิศทางใด และยังกอใหเกิดความพยายามในการมุงสูเปาหมายของบุคลากรตาม

ทิศทางขององคการที่ไดวางไว 

สรุปการวางแผนคือการกระบวนการวิเคราะหเพื่อชวยในการตัดสินใจลวงหนาอยางเปน

ระบบโดยมีองคประกอบหลักของการวางแผนคือ 1) เปาหมาย คือสิ่งท่ีองคการตองการจะมุงไปถึง 2) 

กระบวนการ คือสิ่งท่ีผูบริหารไดกําหนดวิธีการดําเนินงานไวลวงหนา โดยใชขอมูลตางๆ ทั้งในอดีต

และในปจจุบันมากําหนดกระบวนการในอนาคต ซึ่งการวางแผนท่ีดีนั้นตัวแผนท่ีผูบริหารไดวางไว

จะตองสามารถปฏิบัติไดจริง มีความยืดหยุน และสามารถเขาใจไดงาย ซึ่งสามารถสื่อสารใหบุคลากร

ในองคการเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน 

 

1.2 องคประกอบของการวางแผน 

 องคประกอบของการวางแผนที่สําคญัคือการกําหนดจุดหมายปลายทาง (Ends) ที่ตองการ

บรรลุ   ซึ่งมีหลายระดับ  คือ (สาคร สุขศรีวงศ, 2550) 

  1.2.1. จุดมุงหมายหรือเปาประสงค (Goals) เปนการแสดงถึงความคาดหวังท่ีตองการ

ใหเกิดขึ้นในชวงระยะเวลาขางหนา ซึ่งมักจะมองในรูปของผลลัพธ (Outcomes) ในอนาคตกําหนด

อยางกวางๆ 

  1.2.2. วัตถุประสงค (Objective) เปนองคประกอบที่เปนผลมาจากการแปลง

จุดมุงหมาย (Goal) ใหเปนรูปธรรมมากขึ้นเพื่องายในการนําไปปฏิบัติ วัตถุประสงคจึงเปนการกําหนด

ผลผลิต (Output) ที่คาดหวังใหเกิดขึ้นอยางกวาง ๆ แตชัดเจน และสามารถปฏิบัติได 

  1.2.3. เปาหมาย (Targets) เปนองคประกอบที่เปนผลมาจากการแปลงวัตถุประสงค

ใหเปนรูปธรรมในการปฏิบัติมากขึ้น เปาหมายจึงเปนการกําหนดผลลัพธสุดทายที่เกิดขึ้นจากการ

ปฏิบัติตามแผนโดยจะกําหนดเปนหนวยนับที่วัดผลไดเชิงปริมาณ และกําหนดระยะเวลาท่ีจะบรรลุผล

สําเรจ็นั้นดวย 
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     1.2.4. วิธีการและกระบวนการ (Means and Process) เปนองคประกอบที่เกิดจาก

การนําขอมูลตาง ๆ มาวิเคราะหและกําหนดเปนทางเลือก (Alternative) สําหรับเปนแนวทางปฏิบัติ 

หรือกลวิธี (Strategy) ใหบรรลุจุดหมายที่กําหนดไว จากน้ันจะถายทอดออกมาเปนแผนงาน 

(Programs) และโครงการ (Projects) ที่เชื่อมโยงกัน โดยทั่วไปจะประกอบดวย 2 องคประกอบหลัก

คือ 

   1.2.4.1 กลวิธีการปฏิบัติ หรือมาตรการ (Strategy) เปนการกําหนด

แนวทางปฏิบัติใหบรรลุจุดหมาย (Ends) ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

   1.2.4.2 แผนงาน (Programs) และโครงการ (Projects) เปนการกําหนด

แนวทางการกระทําที่เปนรูปธรรมในการปฏิบัติมากข้ึน   ซึ่งโดยทั่วไปจะมีประเด็นในการเขียนที่

ชัดเจน ครอบคลุม   และเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ 

  1.2.5. ทรัพยากร (Resources) และคาใชจาย (Cost) เปนองคประกอบที่สําคัญอยาง

หนึ่งในการวางแผนและการนําแผนไปปฏิบัติ ซึ่งไดแก คน เงิน วัสดุอุปกรณ   ซึ่งผูวางแผนจะตองระบุ

ใหชัดเจนและมีความเปนไปไดในการปฏิบัติ “มิใชเขียนแผนแบบวาดวิมานในอากาศ” หรือ “เขียน

แผนแบบเพอฝน” 

  1.2.6.การนําแผนไปปฏิบัติ (Implementation) เปนองคประกอบที่แสดงถึงกรรมวิธี

ในการตัดสินใจเลือกแผนงานและโครงการไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จตามจุดหมาย (Ends) ที่กําหนดไว 

ซึ่งข้ันตอนนี้จะตองอาศัยกลยุทธหลายอยางทั้งกลยุทธภายในองคการและกลยุทธภายนอกองคการ 

  1.2.7. การประเมินผลแผน (Evaluation) เปนองคประกอบท่ีแสดงถึงการตรวจสอบ

การควบคุมและการวัดผลการปฏิบัติตามแผนเพื่อใหทราบถึง ความกาวหนาหรือขอบกพรองหรือ

ขอจํากัดของแผนนั้น ๆ เพ่ือจะไดปรับปรุงแผนใหสามารถนําไปปฏิบัติไดบรรลุตามเปาหมายและ

วัตถุประสงคที่กําหนดไว 

 

1.3 ระดับของการวางแผน 

  ระดับของการวางแผนตามลักษณะของการบริหารงานในองคการ สามารถแบง

ออกเปน 4 รูปแบบคือ (วันชัย มีชาติ, 2550) 

  1.3.1. แบงตามระยะเวลาของแผน โดยใชระยะเวลาเปนเกณฑในการแบงประเภท 

สามารถแบงออกได 3 ประเภทคือ 1) แผนระยะสั้น เปนแผนที่มีระยะเวลาไมเกิน 1 ป 2) แผนระยะ

ปานกลาง มีระยะเวลา 1 - 3 ป และแผนระยะยาวมีระยะเวลาตั้งแต 3 ปข้ึนไป 

  1.3.2. แบงตามความกวางของแผน โดยแบงเปน 1) แผนกลยุทธ เปนแผนท่ี

ครอบคลุมความสําคัญขององคการทั้งหมด 2) แผนยุทธวิธี เปนแผนระยะกลางและเฉพาะเจาะจงเปน

สวนงานที่สําคัญลงไป 3) แผนปฏิบัติการ เปนแผนที่ระบุการทํางานเฉพาะอยางของสายงานระดับลาง 
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  1.3.3. แบงตามความเฉพาะเจาะจงของแผน โดยแบงเปน 1) แผนเฉพาะเรื่อง เปน

แผนที่เฉพาะเจาะจงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 2) แผนทิศทาง เปนแผนที่ออกแบบใหมี

ความสําคัญครอบคลุมในทุกทิศทางขององคการ 

  1.3.4. แบงตามความถี่ในการใชแผน โดยแบงออกเปน 1) แผนที่ใชครั้งเดียว เชน 

แผนการสรางรถไฟฟา 2) แผนที่ใชประจํา เชน แผนเชิงนโยบายขององคการ 

  แนวคิดการวางแผนกลยุทธหรือยุทธศาสตร จึงมีความจําเปนในการศึกษาวิจัยเรื่อง 

“ยุทธศาสตรการพัฒนาการและเรียนรูการทองเท่ียวของชุมชนปูเจาสมิงพราย เพื่อใหเปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” โดยพิจารณาไดจากความสําคัญขางตน ตลอดจนนิยามและข้ันตอนตาง ๆ 

ของการวางแผนยุทธศาสตร ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

1.4 การวางแผนยุทธศาสตร 

  ในดานนิยามของการวางแผนยุทธศาสตร มีผูใหความหมายไวมากมายดังนี้ 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ป พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน. 2542) ใหคํา

จํากัดความของกลยุทธวาหมายถึง การรบที่มีเลหเหลี่ยม และวิธีการตอสูที่ตองใชอุบายตาง ๆ หรือมี

เลหเหลี่ยมในการตอสู สวนกลยุทธในภาษาอังกฤษใชคาํวา Strategy มีท่ีมาจากรากศัพทภาษากรีกวา 

Strategia มีความหมายวา ศาสตรและศิลปในการบังคับบัญชากองทัพ หรือความเปนแมทัพ 

(Generalship) ซึ่ง (Edward Mead Earie : 1943) ไดกลาววา กลยุทธนั้นเปนศิลปะในการใช

ประโยชนทรัพยากรของชาติ หรืออาณานิคมตางๆ รวมถึงกองทัพ เพื่อสรางและเก็บเ ก่ียว

ผลประโยชนจากกะบวนการแปรสภาพของทรัพยากรเหลานี้อยางยั่งยืน (เฉลียว บุรีภักดี : 2548) 

กลาวถึงยุทธศาสตรวา หมายถึงแผนงานหรือวิธีการอันชาญฉลาดเพื่อบรรลุเปาหมายอยางหนึ่งอยาง

ใด ซึ่งเปนเปาหมายที่ยากเปนพิเศษ ไมอาจบรรลุไดดวยวิธีธรรมดาที่คนทั่วไปรูอยูแลว โดยตอง

ประกอบขึ้นจากศาสตรยอย ๆ มาประกอบกันเปนศาสตรอีกขอหนึ่ งดวยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรเพื่อยืนยันไดวาสามารถบรรลุจุดหมายของงานไดจริงซึ่ง (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ :  2554) 

ไดกลาวถึงแผนยุทธศาสตร (Strategic Planning) วาเปนสวนหนึ่ง หรือขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการ 

บริหารยุทธศาสตร (strategic administration process) โดยกระบวนการบริหารยุทธศาสตร

ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดวยกันคือ 1) การวิเคราะหสถานการณหรือสภาพแวดลอมภายในและ

ภายนอกหนวยงาน ซึ่งเปนการวิเคราะห SWOT คือการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

อุปสรรค 2) การวางแผนยุทธศาสตร เปนการกําหนดยุทธศาสตรท่ีตองการหลังจากที่ไดวิเคราะห

สภาพแวดลอมแลววา จะดําเนินยุทธศาสตรไปในทิศทางใด 3) การดําเนินยุทธศาสตรดวยการแปลง

กลยุทธไปสูการปฏิบัติ เปนการนําแผนยุทธศาสตรที่ไดวางแผนไวมาปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่วางแผน 

4) การควบคุมและการประเมินยุทธศาสตร เปนการดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติยุทธศาสตรเพื่อให

เปนไปตามที่ไดวางแผนไว  
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  ซึ่งในข้ันตอนที่ 2 ซึ่งเปนขั้นการวางแผนยุทธศาสตร นั้น อาจประกอบดวยหลายสวน 

หรือหลายข้ันตอน โดยหนวยงานของรัฐอาจกําหนดไวเหมือนกันหรือแตกตางกันได แตในที่นี้ ได

กําหนดการวางแผนยุทธศาสตรไว 5 สวนท่ีมีความสัมพันธกัน โดยประกอบดวย (วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ 

: 2554) 

  1. วิสัยทัศน (vision) หมายถึงวิถีสูความเปนเลิศ ซึ่งบุคคล ทีมงาน หรือหนวยงานตอง

การสรางข้ึนมาเพื่อ สรางโอกาสท่ีเปนไปไดมากสุดสําหรับอนาคต เปนการกระตุนใหเกิดแนวทางของ

ความเปนไปได วิสัยทัศนมิใชส ิ่งที่มีอยูแลว แตเปนสิ่งที่ตองไดรับการสรางสรรคขึ้นมาดวยการสราง

ภาพที่ตองการให เกิดขึ้นในอนาคตเพ่ือใหเกิดการกระทําของบุคคล ทีมงาน หรือหนวยงาน อันนําไปสู

ความเปนไปได นั้น ๆ 

   2. พันธกิจ (mission) หมายถึง การกําหนดขอบเขตของงาน บทบาท หนาท่ี หรือหนาท่ี

ที่ กฎหมายมอบหมายใหแกหนวยงานซึ่งหนวยงานจะตองมีหรือตองทําใหเกิดขึ้นและประสบ

ผลสําเร็จ หรือบรรลุวิสัยทัศนในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งพันธกิจจะแสดงใหเห็นถึงลักษณะของงานที่

หนวยงานทํา ตําแหนงปจจุบัน ของหนวยงาน ทิศทางที่หนวยงานจะมุงไป และขอบเขตในการ

ดําเนินงานของหนวยงาน ทั้งนี้ ตาม อํานาจหนาท่ีของหนวยงานนั้น ๆ 

   3. เปาหมาย (goal) หมายถึงการกําหนดสิ่ง หรือผลสําเร็จ หรือผลลัพธที่ตองการใน

อนาคตซึ่ง หนวยงานจะตองพยายามใหเกิดขึ้น โดยทั่วไปจะเปนขอความท่ีกลาวอยางกวาง ๆ ถึง

ผลลัพธของการปฏิบัติงานอันเน่ืองมาจากหนาที่หลักของหนวยงาน โดยระบุกลุมเปาหมายหรือผูรับ

บริการ รวมทั้ง ผลประโยชนท่ีจะไดรับไวอยางชัดเจน และจะตองสอดคลองกับพันธกิจท่ีกําหนดไว 

หนวยงานยอย ภายในหนวยงานควรมเีปาหมายของตนเองที่ชัดเจนและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

  4. ยุทธศาสตร (strategic issues) หมายถึงแนวทาง หรือวิธีการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุ

เปาหมาย โดยท่ัวไป ยุทธศาสตร ไมควรเปนวิธีการปฏิบัติงานตามปกติ แตควรเปนแนวทาง หรือ

วิธีการท่ีแยบยล (ในเชิงบวก) สําหรับการปฏิบัติงานภายใตขอจํากัดตาง ๆ ที่ประกอบดวยหลาย

ขัน้ตอนที่หนวยงานไดกําหนดไว เพื่อนําไปสูการปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จ  

  5. แผนที่ทางยุทธศาสตร (strategic maps) หมายถึง แผนภาพ หรือแผนภูมิสรุปภาพ

ยุทธศาสตรทั้งหมด โดยแสดงถึง ยุทธศาสตรของหนวยงานที่มีความสัมพันธและความเชื่อมโยงแตละ

ขัน้ตอนของแตละยุทธศาสตรในเชิงเหตุและผล อันจะกอใหเกิดหรือนําไปสูผลลัพธตามเปาหมายที่ได

กําหนดไว 

 สรุปการวางแผนยุทธศาสตร เปนการวางแผนอยางมีเทคนิคเพ่ือใหองคการสามารถ

บรรลุเปาหมายโดยมีกระบวนการในการบริหารยุทธศาสตรคือ วิเคราะหสภาพแวดลอมโดยใช

เครื่องมือในการวิเคราะหสภาพแวดลอม เชน การวิเคราะห SWOT จากนั้นนําขอมูลที่ไดวิเคราะห

แลวมาดํานินการวางแผนยุทธศาสตร โดยการกําหนดทิศทางขององคการวาจะใหไปในทิศทางใด 

จากนั้นนํายุทธศาสตรที่ไดกําหนดเสร็จสิ้นแลวมาแปลงกลยุทธสูการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ไดวางแผน 
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และในระหวางที่ดําเนินการก็ควรที่จะตองควบคุมและประเมินยุทธศาสตรใหเปนไปตามกรอบที่ได

วางแผนไว 

 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

2.1 ความหมายของการทองเที่ยว 

  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2558) ไดใหความหมาของการทองเที่ยว (Tourism) วา

เปนการเดินทางที่มีรูปแบบที่หลากหลาย ไมเฉพาะเจาะจงเพียงแตการพักผอนหยอนใจ หรือเพื่อ

ความสนุกสนานรื่นเริงเพียงเทานั้น แตยังหมายถึงกิจกรรมการเดินทางตางๆ เชน การเดินทางเพื่อ

ประชุมสัมมนา เพื่อศกึษาหาความรู เพื่อการกีฬา เพื่อการติดตอธุรกิจ ตลอดจนการเย่ียมเยียนญาติพี่

นอง ก็นับวาเปนการทองเที่ยวทั้งสิ้น ฉะนั้นปรากฎการณเกี่ยวกับการทองเที่ยวในปจจุบันจึงเปนภาพ

ใหญที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามลําดับ 

 องคการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization: WTO) ไดกําหนดความหมาย

ของการทองเที่ยวไววาวา หมายถึงการเดนิทางในรูปแบบใดก็ตาม โดยมีลักษณะ 3 ประการดังตอไปนี้ 

1. การเดินทางจากที่พักอาศัยไปยังสถานที่อ่ืนเปนการชั่วคราว แตไมใชเปนการเดินทาง 

เพื่อการตั้งถ่ินฐานเพื่ออยูประจํา 

2. การเดินทางดังกลาวเปนไปดวยความสมัครใจ หรือความพึงพอใจของผูเดินทางเอง  

ไมใชเปนการถูกบังคับ 

3. เปนการเดินทางดวยวัตถุประสงคใดๆ ก็ตาม ที่ไมใชเพื่อการประกอบอาชีพ หรือหา 

รายได 

 ดังนั้นการเดินทางเพื่อความสนุกสนานบันเทิง และเพื่อการพักผอนหยอนใจที่เห็นชัดเจน

วาเปนการเดินทางทองเที่ยวแลว การเดินทางเพื่อประชุมสัมมนา การกีฬา การติดตอธุรกิจ การศึกษา

หาความมรู ตลอดจนการเย่ียมเยียนญาติมิตร ก็นับวาเปนการทองเท่ียวท้ังสิ้น 

 Mcintosh (Mcintosh, 2000) ไดศึกษาเรื่องวัถตุประสงคหรือจุดมุงหมายในการเดินทาง

ทองเที่ยว และไดอธิบายถึงเหตุจูงใจตางๆ ที่ทําใหเกิดการเดินทางเพื่อจุดมุงหมายตางๆ ขึ้น ซึ่งไดมี

การจําแนกเปน 4 ประการดังน้ีคือ 

 1. มูลเหตุจูงใจทางดานรางกายหรือกายภาพ ในลักษณะน้ีหมายถึง ความตองการ

ทองเที่ยวเพื่อพักผอนรางกาย เชน เขารวมกิจกรรมทางการกีฬา หรือรักษาสุขภาพ พักผอนตาก

อากาศชายทะเล หรือรวมกิจกรรมเพื่อความบันเทิงตางๆ เปนตน 

 2. มูลเหตุจูงใจทางดานวัฒนธรรม ในลักษณะน้ีหมายถึง ความตองการที่จะเรียนรู

เกี่ยวกับเรื่องตางๆ ในประเทศอื่นๆ ไมวาจะเปนดานศิลปวัฒนธรรม นาฎศิลป ดุริยางคศิลป 

จิตรกรรม ประติมารรม หรือวิถีชีวิต และประเพณีตางๆ เปนตน 

 3. มูลเหตุจูงใจทางดานความสัมพันธระหวางบุคคล ในลักษณะนี้หมายถึง ความตองการที่

จะพบปะกับผูคนใหมๆ หรือการพบเพื่อนเกาและญาติพี่นอง รวมไปถึงการหลบลี้หนีจากสภาพ
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ชีวิตประจําวันอันจําเจซ้ําซาก ครอบครัวและเพื่อนบาน เพื่อไปพบและทําความรูจักมักคุนกับเพื่อน

ใหม 

 4. มูลเหตุจูงใจหรือจูงใจดานสถานภาพและเกียรติภูมิ ในลักษณะนี้หมายถึงความตองการ

ที่จะพัฒนาตนเองใหมีฐานะหรือเกียรติภูมิสูง การเดินทางในลักษณะนี้จะเปนในดานการศึกษา การ

ประชุม และการติดตอธุรกิจ เปนตน ที่จะเปนการชวยยกระดับสถานภาพหรือเกียรติยชื่อเสียงของตน

ใหสูงขึ้น 

 นอกจากนั้น Hudman, (1980) ไดพิจารณาถึงปจจัยกระตุนเราใหเกิดแรงจูงใจในแงมุม

ของการดึงดูด (Pull Factors) ซึ่งเปนสภาพเงื่อนไขภายนอกที่มาดึงดูดเราใจใหบุคคลมีความตองการ

หรือมีความอยากที่จะเดินทางทองเที่ยว ซึ่งมีปจจัยท่ีสามารถดึงดูดตางๆ ไดดังนี้ 

 1. แหลงศิลปวัฒนธรรม เปนเรื่องราวหรือสถานที่หรือปจจัยตางๆ ของมนุษย ทั้งในอดีต

และในปจจุบัน อันแสดงถึงอัตลักษณ การดํารงชีพของคนในพื้นที่น้ันๆ ซึ่งสามารถเปนสิ่งกระตุนและ

ดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว โดยเฉพาะสถาปตยกรรม ประติมากรรม หรือประดิษกรรมทาง

ประวัติศาสตรตางๆ เชน 

   1.1.โบราณคดี เปนแหลงศึกษาในอดีตกาลดวยตํารา หรือบันทึกขอความ

ตางๆ ซึ่งจะสามารถเลาเรื่องราว ชีวิตความเปนอยูของผูคนในอดีตได โดยสามารถบันทึกไดตามแหลง

ตางๆ เชน กระดาษ ศิลาจารึก หรือบันทึกขอความตามกําแพงหรือผนังโบราณสถานตางๆ 

   1.2. ประวัติศาสตร  เปนการบันทึกเหตุการณในอดีต ที่จะทําให

นักทองเท่ียวไดรับรูเรื่องราวตางๆ ในพื้นที่ชุมชนนั้นๆ ได เชน บันทึกเหตุการณ ภาพยนตร เรื่องเลา

จากบุคคล พิพิธภัณฑ เปนตน 

   1.3. พิพิธภัณฑสถาน เปนการเก็บปจจัยวัตถุตางๆ เพื่อเปนหลักฐานใน

การศึกษาหาความรูเรื่องราวในอดีต ซึ่งจะสามารถทําใหผูศึกษาสามารถเห็นของจริง เชน รูปวาด 

เครื่องใช อาวุธ หรือเสื้อผาตางๆ ที่ใชในอดีต    

   1.4. พื้นที่คงความเปนพื้นเมือง เปนพื้นท่ีที่ยังคงอัตลักษณดั้งเดิมของชุมชน

ไวได ซึ่งชุมชนหรือหนวยงานภาครัฐพยายามที่จะอนุรักษไวใหมีความเปนคงเดิม และสามารถดึงดูด

นักทองเที่ยวได เชน เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาวเปนตน 

   1.5. ศาสนสถาน เปนสถานที่ซึ่งเก่ียวของกับความเชื่อ และศาสนาของ

บุคคลในทองถ่ินหรือชุมชนนั้น เชน วัด โบสถ หรือสุเหรา เปนตน 

 2. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

   2.1.งานเทศกาลหรือประเพณี เปนการจัดงานอันเปนเอกลักษณพิเศษของ

ชุมชนที่นักทองเที่ยวอาจจะไมเคยสัมผัสมากอนในชุมชนของตนเอง เชน เทศกาลสงกรานต หรือ

เทศกาลแหเทียนเขาพรรษาเปนตน 

   2.2.ศิปะ ทั้งในดานจิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ และสถาปตยกรรม 

โดยเฉพาะการจัดแสดงงานศิลป จะเปนสิ่งที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขาชมไดมาก 
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   2.3.หัตถกรรม เปนผลงานฝมือท่ีทําข้ึนโดยใชแรงงานคนโดยหลัก และ

บางครั้งอาจจะเปนภูมิปญญาเฉพาะของทองถิ่นนั้นๆ เชน การผลิตรมบอสรางที่เชียงใหมเปนตน 

   2.4.การแสดงเพลงและดนตรี บรรยากาศของเสียงเพลงและนาฎศิลปที่มี

เอกลัษณเฉพาะของตัวเอง เปนการแสดงออกถึงวัฒนธรรมของทองถ่ิน 

   แนวความคิดของนักวิชาการทองเที่ยวตงๆ ไดพยายามอธิบายถึงสาเหตุ

ทางดานจิตใจ หรือแรงจูงใจในทางจิตวิทยาตางๆ ในการโนมนาวใหบุคคลตัดสินใจเดินทางทองเท่ียว 

ซึ่งพื้นฐานของแรงจูงใจท่ีบุคคลพยายามแสวงหาความสุขความพอใจ โดยอาศัยการเดินทางน้ันก็เพื่อ

หลีกเลี่ยงบางสิ่งบางอยางและแสวงหาบางสิ่งบางอยางหรืออาจอธิบายไดตามอิทธิพลจากปจจัยดึงดูด 

ที่จะเปนแหลงหรือปจจัยภายนอก ที่สามารถดึงดูดนักทองเท่ียวใหเกิดความสนใจในการที่จะเขาไป

เย่ียมเยียนพื้นที่นั้น 

 

2.2 องคประกอบของการทองเที่ยว 

 องคประกอบหลักที่สําคัญในระบบการทองเท่ียว จําแนกไดเปน 3 องคประกอบดังนี้ 

(กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2558) 

 1. ทรัพยากรการทองเที่ยว เปนสินคาทางการทองเที่ยวที่เปนจุดหมายปลายทางท่ี

นักทองเที่ยวจะเดินทางเขามาทองเท่ียว ซ่ึงทรัพยากรการทองเท่ียว หมายถึงสิ่งดึงดูดความสนใจของ

นักทองเที่ยวใหเกิดการเดินทางไปเยือนหรือทองเที่ยว ท้ังนี้ อาจแบงทรัพยากรการทองเที่ยวออกเปน 

2 ประเภทคอื 

   1.1. ทรัพยการทางธรรมชาติ เปนแหลงทองเที่ยวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 

ซึ่งมีความนาสนใจท่ีสามารถดึงดูดใหนักทองเท่ียวไปเยือนยังพื้นที่นั้น เชน ทะเล ปาไม ภูเขา น้ําตก

และลําธาร  ชายหาด ทะเลสาบ เกาะ อางเก็บน้ํา หรือวนอุทธยานตางๆ เปนตน 

   1.2.ทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น  เปนผลงานที่บรรพบุรุษไดคิดคนสรางสรรค

ขึ้นมา โดยอาจจะใชทรัพยากรทางธรรมชาติเปนพื้นฐานในการสรางสรรค ท้ังน้ีทรัพยากรที่มนุษย

สรางข้ึน แบงออกเปน 3 ชนิดไดแก 

   1.3.แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร เปนแหลงทองเท่ียวที่มนุษยสรางขึ้น

ตามวัตถุประสงคที่มนุษยตองการ เชน เพื่อประโชนการอยูอาศัย ประโยชนเชิงพิธีกรรมและศาสตร 

และประโยชนในสอยอื่นๆ โดยแหลงทองเที่ยวดังกลาวมีเรื่องราวทางประวัติศาสตรทั้งที่มีอยูเดิมและ

อาจจะมีการเพิ่มเติมเรื่องราวเขาไปใหมีความนาสนใจมากยิ่งข้ึนเพื่อสรางความนาสนใจใหแก

นักทองเท่ียวในการเขาไปเย่ียมชมแหลงทองเท่ียวนั้นๆ เชน สถาปตยกรรมตางๆ ดานการอยูอาศัย 

เชนบานเรือน วัง หรือศาสนสถาน เชนวัด โบสถ สุเหรา หรือเทวสถานตางๆ รวมถึงแหลงโบราณคดี

อ่ืนๆ ท่ีมีเรื่องราวท่ีนาสนใจเปนตน 

    1.3.1. แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต 

เปนแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางข้ึนในรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคม ซึ่งปฏิบัติยึดถือสืบ
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ทอดตอกันมา เชน ประเพณีในรอบป ทั้งประเพรณีในราชสํานัก ประเพณีไทย ประเพณีทองถ่ิน 

ประเพณีท่ีเกี่ยวของกับความเชื่อท่ีเก่ียวกับศาสนา เชน ประเพณีสงกรานต ประเพณีเขาพรรษา เปน

ตน ประเพณีที่เกี่ยวของกับบุคคล เชน พิธีโกนจุก งานบวช พิธีแตงงาน เปนตน นอกจากนี้ ยังเปน

การศึกษาวิถีชีวิตของชาวบานหรือบุคคลในทองถ่ิน เชน สถาปตยกรรมบานเรือน อาหารประจําถิ่น 

ชุดแตงกาย การประดิษฐส่ิงที่จําเปนในการดํารงชีวิต เปนตน 

    1.3.1.แหลงทองเที่ยวเพื่อนันทนาการและบันเทิง เปนแหลง

ทองเท่ียวที่มนุษยสรางขึ้น เพื่อความบันเทิงหรื่อเกิดความรื่นรมยหรือการพักผอน เชน สวนสนุก สวน

น้ํา สวนสัตว ศูนยการแสดงศิลปวัฒนธรรม สถานใหความบันเทิง หางสรรพสินคาและศูนยการคา 

หรือศูนยจัดแสดงสินคาเปนตน 

  2.. การบริการการทองเที่ยว หมายถึง การตอบสนองในดานการทองเที่ยวโดยไมใช

ปจจัยในการตอบสนอง ซึ่งการบริการดานการทองเที่ยวจะเปนกิจกรรมที่อํานวยความสะดวกใหแก

นักทองเที่ยว เชน อํานวยความสะดวกในดานการพักแรม การใหบริการนําเที่ยว การบริการดานความ

บันเทิงและความผอนคลาย รวมถึงการใหบริการในดานการดูแลความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยว ซึ่ง

ปองกันเหตุการณ ที่อาจเกิดขึ้นกับนักทองเที่ยวไดตลอดเวลา ซึ่งภัยตางๆ เหลาน้ันอาจเปนอันตราย

ตอชีวิตและทรัพยสินของนักทองเท่ียว จึงควรมีมาตรการในการสรางความปลอดภัยอยางจริงจัง และ

เปนหนาที่ของทุกคนที่จะตองใหความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวซึ่งถือไดวาเปนสวนหนึ่งของการ

บริการทองเที่ยว 

 .3. การตลาดทองเที่ยว การจะมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวนั้นจะตองมีการ

ตลอดการทองเที่ยวในการชักนําใหเขามาทองเท่ียว ซึ่งการตลอดการทองเท่ียวหมายถึงความพยายาม

ที่จะทําใหนักทองเที่ยวกลุมเปาหมายเดินทางเขามาทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวของตนและใชสิ่ง

อํานวยความสะดวกทางการทองเยวและบริการทองเท่ียวในแหลงทองเที่ยวนั้น 

 จากแนวคิดทางดานการทองเที่ยวและการจัดการทรัพยากรทางการทองเท่ียยว แสดงให

เห็นวาการจัดการทองเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม หรือการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร จะสามารถดึงดูด

นักทองเที่ยวใหสนใจไดน้ัน ทรัพยากรการทองเที่ยวหรือแหลงทองเที่ยวก็ตองเปนที่นาสนใจและนา

ดึงดูดแกนักทองเที่ยวดวย ซึ่งผูรับผิดชอบในพื้นที่แหลงทองเที่ยวนั้นก็ควรที่จะรักษาทรัพยากรการ

ทองเท่ียวไวใหสมบูรณที่สดุ โดยเฉพาะทรัพยากรทองเท่ียวในเชิงวัฒนธรรม 

 

2.3 การพัฒนาการทองเที่ยว 

 การพัฒนาการทองเที่ยว หมายถึง กระบวนการที่จะทําใหรูปแบบการทองเที่ยวทั้งในดาน

ของพื้นที่แหลงทองเที่ยว หรือทรัพยากรการทองเที่ยว เปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยใชขอมูลการ

ทองเที่ยวรูปแบบเดิมที่อาจจะมีจุดดอย มีบกพรอง ซึ่งไมสามารถตอบสนองตอความพึงพอใจใหแก

นักทองเที่ยวได (ธนดล สุวรรณนิกขะ 2556) โดยนําขอมูลในอดีตมาทําการศึกษา วิจัยและนํามา

พัฒนาเพื่อกอใหเกิดความพึงพอใจใหแกนักทองเที่ยว นอกจากนั้น  C. MICHAEL HALL, (2004) ได
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กลาววาการใหความสําคัญกับการพัฒนาการทองเที่ยวในดานดานตางๆ เชน การพัฒนาหนวยงานที่

เก่ียวของกับการทองเที่ยว ธุรกิจทองเท่ียว สินคา บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการทองเท่ียว 

เปนสิ่งที่สําคัญใหสภาพทางเศรษฐกิจของแหลงทองเที่ยวมีการเติบโต ซึ่ง สมชาย สั่นเมือง, (2540) ได

กลาวถึงองคประกอบหลักที่สําคัญในการพัฒนาการทองเท่ียวไวดังนี้ 

 1. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวโดยใหความสําคัญในดานสถาปตยกรรม ปจจัยโครงสราง

พื้นฐานในดานการทองเที่ยว การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวใหมีความพรอม และมีศักยภาพเพียง

พอที่จะสามารถใหบริการแกนกัทองเท่ียวได 

 2. การจัดการดานการทองเที่ยว ซึ่งผูที่มีสวนไดสวนเสียกับการทองเที่ยวในทุกภาคสวน 

จะตองรับผิดชอบในการบริหารจัดการ ไดแกหนวยจุลภาค ไดแกการพัฒนาแหลงทองเที่ยวชุมชน 

มัคคุเทศก ผูบริหารหรือเจาของสถานประกอบการดานการทองเที่ยว เชนบริษัทนําเที่ยว ธุรกิจพัก

แรม รานอาหาร รานคาตางๆ และหนวยมหาภาค ผูรับผิดชอบไดแกหนวยงานภาครัฐ ไดแกนโยบาย

การพัฒนาการทองเที่ยวจากนโยบายของรฐับาล และหนวยงานดานการทองเที่ยวของประเทศ โดยทั้ง

สองหนวยจะตองประสานงานกันในการจัดการพัฒนาการทองเท่ียว เชนภาครัฐออกกฎหมายกํากับ

ดูแลสถานประกอบการดานการทองเที่ยว ใหดําเนินงานเปนไปในทิศทางที่เปนไปตามมาตรฐานที่จะ

กอใหเกิดการพัฒนา 

 3. การพัฒนาการตลาดการทองเที่ยว เปนการสื่อสารและสรางการรับรูระหวางแหลง

ทองเที่ยวไปสูนักทองเที่ยว ท่ีจะทําใหแหลงทองเที่ยวเปนที่รูจักแพรหลาย และดึงดูดใหนักทองเที่ยว

เขามายังแหลงทองเท่ียวเพื่อเขาชม ใชจายซื้อสินคาและบริการ เพื่อสรางรายไดใหกับแหลงทองเท่ียว 

โดยแหลงทองเที่ยวจะตองทราบวากลุมนักทองเที่ยวเปาหมายที่นาจะสนใจในแหลงทองเที่ยวของเรา

เปนใคร และสื่อสารทางการตลาดใหเหมาะสมและตรงกับกลุมเปาหมาย 

 นอกจากนั้นยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว พ.ศ. 2558 – 2560 กระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา ไดกําหนดยุทธศาสตรทางดานพัฒนาการทองเที่ยวไว 5 ประเด็นหลักดวยกันคือ 

1. กลยุทธการพัฒนาเชิงพื้นที่ กลยุทธนี้เปนการพัฒนาเตรียมความพรอมเชิงพื้นที่ในการ 

รองรับนักทองเที่ยว เนนการพัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยวที่สอดคลองกับศักยภาพและขีด

ความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียวของพื้นที่แหลงทองเที่ยว และใหความสําคัญกับมิติของการ

พัฒนาการทองเท่ียวในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนความสมดุลของการ

พัฒนาการทองเที่ยวโดยสงเสริมการจัดการทรัพยากรทองถิ่นของชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง และ

พัฒนาเชื่อมโยงสินคาทางการเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) เขาสูภาคธุรกิจบริการทองเที่ยว เพิ่ม

มูลคาผลผลิตการเกษตรและการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแทนการนําเขาและบริโภคสินคาจาก

ตางประเทศ ตลอดจนการพัฒนาอัตลักษณของทองถิ่น เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการกระจาย

รายไดสูทองถิ่นชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหครอบคลุมทุกพื้นที่ทองเที่ยว สงเสริม



20 

 

 

การทองเที่ยวตามเสนทางคมนาคมที่ระบุไวในแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง อีกทั้ง

เนนการบูรณาการเชื่อมโยงการทํางานรวมกันของหนวยงานแตละพื้นท่ี  

2. กลยุทธการพัฒนารายสาขา โดยประเด็นกลยุทธการพัฒนารายสาขา จะมุงเนนการ

พัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยวใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน สงเสริมผูประกอบการไทยใหมีศักยภาพ

ดานการทองเท่ียวและบรกิารมากขึ้น รวมท้ังสงเสริมผูประกอบการไทยที่มีศักยภาพในการไปลงทุนใน

ตางประเทศดวยและสรางสรรคกิจกรรมการทองเที่ยวรูปแบบใหมๆ ใหสอดคลองกับความสนใจของ

นักทองเที่ยว และตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย กลุมนักทองเที่ยวคุณภาพ  

3. กลยุทธพัฒนาการอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว เปาหมายหลักของกลยุทธนี้ 

คือ เรงพัฒนาการอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว ผานมาตรการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก

ในแหลงทองเท่ียวที่สามารถชวยเพิ่มรูปแบบการบริการสําหรับนักทองเท่ียว  

4. กลยุทธพัฒนาความปลอดภัยดานการทองเท่ียว กลยุทธนี้มคีวามสําคัญเปนอยางมาก 

เนื่องจากเก่ียวของโดยตรงกับเรื่องความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว และสามารถ

สงผลกระทบตอภาพลักษณและความเชื่อมั่นของประเทศไทย  

5. กลยุทธพัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อการทองเท่ียว กลยุทธนี้เนนการพัฒนาและ

ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน ใหสามารถเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดสะดวก รวดเร็ว มีความ

ปลอดภัยในการเดินทางและการบริการการขนสงสาธารณะ เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวหลักกับแหลง

ทองเที่ยวรองไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยขยายความเชื่อมโยงดานการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ํา 

และทางอากาศภายในประเทศรวมถึงเสนทางการทองเที่ยวสูประเทศอาเซียน  

การพัฒนาการทองเที่ยวเปนการศึกษาหาขอมูลเก่ียวกับดานการทองเที่ยวจากทุกมิติท่ี

ยังมีปญหา ความบกพรอง หรือไมเปนที่นิยมแกนักทองเที่ยว และนําขอมูลดังกลาวมาปรับปรุงและ

พัฒนาการทองเท่ียวเหลานั้นใหมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งที่สําคัญในการพัฒนาการทองเที่ยวคือ

หนวยงานหรือผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของกับแหลงทองเท่ียวนั้น จะตองทราบปญหาและทิศทางใน

การพัฒนาอยางถูกตอง ซึ่งจะทําใหนักทองเที่ยวหันมาสนใจแหลงทองเที่ยวท่ีไดรับการพัฒนามาก

ยิ่งข้ึน 

 

2.4 แนวคิดดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ไดใหความสําคัญและไดรับ

ความสนใจเปนอยางมาก เนื่องจากความเจริญกาวหนาของเมืองและเทคโนโลยีไดถูกพัฒนาและเขา

มาแทนที่ความเปนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของมนุษยที่มีอยูเดิม เพื่อใหเกิดการอนักษและรักษา

กิจกรรมการทองเที่ยววัฒนธรรมจึงเกิดข้ึน  ซึ่ง Marianna Sigala (2006) ไดใหความหมายของการ

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมวา เปนการทองเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ใหความสําคัญกับมรดกทางวัฒนธรรมและ

สถานที่ตางๆ โดยสถานท่ีทองเที่ยวนั้นจะมีรูปแบบทางวัฒนธรรมที่แตกตางกันไป นอกจากนั้นยัง
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รวมถึงการแสดงพิพิธภัณฑ หรือการจัดแสดงทางโบราณคดี ซึ่งหากอยูในพื้นที่ที่มีการพัฒนาแลว 

สถานท่ีทองเท่ียวทางวัฒนธรรมจะอยูในรูปแบบพิพิธภัณฑศิลปะ หรือการแสดงดนตรี โดย

นักทองเท่ียวสามารถเดินทางไปยังสถานที่เฉพาะเจาะจงเพื่อเขาชมพิพิธภัณฑท่ีมีชื่อเสียง หรือรับฟง

การแสดงดนตรีในโอกาสพิเศษ สวนในพื้นที่ที่ กําลังพัฒนา มรกดกทางวัฒนธรรมและสถานท่ี

ทองเท่ียวอาจจะอยูในรปูแบบของประเพณี พิธีกรรม ศาสนาแบบดั้งเดิม หรือการแสดงผลิตภัณฑทาง

หัตกรรมและการแสดงทางวัฒนธรรม ซึ่ง Bob Mckercher (2012) ไดกลาววาการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมถือเปนปรากฏการณการทองเที่ยวยุคใหมที่มีรูปแบบการยอนไปสูเรื่องราวแหงความเกาแก 

เชน การเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร สถานท่ีสําคัญทางวัฒนธรรม การเขารวมกิจกรรมพิเศษ

และเทศกาล หรือเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ ซึ่งจะสังเกตไดวาการทองเที่ยวในหลายรูปแบบ มักจะมีสวน

เก่ียวของกับองคประกอบทางวัฒนธรรมทั้งสิ้น โดยธรรมชาติของการเดินทางมักจะนํานักทองเท่ียว

ออกจากวัฒนธรรมของตนเองไปสูสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ไมวาจะเปนในเมืองท่ี

อยูติดกันหรือสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมของอีกซีกโลกหนึ่ง ซึ่ง Greg Richards (2007) กลาววา

การทองเที่ยวทางวัฒนธรรมไดรับความนิยมไปทั่วทุกมุมโลก นอกจากนั้นอีกมุมมองหนึ่งของการ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมก็ไดใหความสําคัญถึงการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณการทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรมในมุมมองอ่ืนๆ นอกเหนือจากการทองเท่ียวเพียงอยางเดียว เชน การใหความสําคัญในการ 

ของการเขาใจถึงความแตกตางทางวัฒนธรรมของแหลงทองเท่ียวในแตละแหง ในการบริหารการ

จัดการพื้นท่ี รูปแบบการทองเที่ยว ภาพลักษณและเอกลักษณเฉพาะของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ของพื้นที่นั้นและยังสามารถเชื่อมโยงกับการทองเท่ียวในรูปแบบอ่ืน เชน การทองเท่ียวเชิง

ประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑ และการใหความสําคัญตอพื้นท่ีเชิงวัฒนธรรมที่เปนมรดกตกที่สําคัญ

ของโลก  

 นอกจากนี้การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นตองรับผิดชอบตอปจจัยพื้นฐานไดแก การ

มุงเนนใหเห็นคุณคาของวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณเฉพาะทองถิ่น เพื่อรักษาใหคงไวซึ่งคุณภาพ

สิ่งแวดลอม และคุณคาของวัฒนธรรมอยางยั่งยืน รวมทั้งสรางความพึงพอใจสูงสุดแกนักทองเท่ียว

และผลประโยชนตอชุมชน พรอมทั้งปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถิ่นใหดีขึ้น ซึ่งตอง

ประกอบดวยสิ่งสําคัญดังนี้ (จุฑาภรณ ทองเพ็ง, 2554) 

 1.การใหความสําคัญกับประวัติศาสตร สถาปตยกรรม โบราณวัตถุ ศิลปะวัฒนธรรมและ

ประเพณี โดยตองดูแลรักษาทรัพยากรดานการทองเที่ยวใหมีสมบูรณ สามารถแสดงหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรไดอยางชัดเจน 

 2.มีการจัดการอยางย่ังยืน เพื่อใหประเพณีและวัฒนธรรมยังคงอยูไมเปลี่ยนแปลง รวมถึง

สรางความนาสนใจแกนักทองเที่ยวในการเยี่ยมชมอยางตอเนื่องเพื่อสรางรายไดใหแกชุมชนอยาง

ยั่งยืน รวมถึงดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหไดรับผลกระทบนอยที่สุด 

 3.อนุรักษวิถีชีวิตของทองถ่ินในแงสังคมและวัฒนธรรม โดยคนหาจุดเดนในเชิงประเพณี

วัฒนธรรมเพ่ือใหเกิดความนาสนใจ และอนุรักษไวซ่ึงวิถีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม 
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 4. ใหความรูความเขาใจแกผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีเกี่ยวของกับการทองเที่ยว เชน

นักทองเที่ยว หนวยงานผูดูแลรับผิดชอบดานการทองเท่ียว ผูประกอบการดานการทองเที่ยวและ

ชุมชนเจาของพ้ืนที่ โดยใหทุกฝายที่เก่ียวของไดรับความมรูและประสบการณที่ดีจากการทองเที่ยว

พรอมทั้งสรางจิตสํานึกในการดูแลอนุรกัษแหลงทองเท่ียว 

 5. ชุมชนในทองถิ่นเปนสวนหนึ่งที่จะรับผิดชอบในดานการจัดการการทองเที่ยวในชุมชน 

ทั้งในดานการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว การออกแบบและสรางผลประโยชนในดานการทองเท่ียว

แกชุมชน รวมถึงการระมัดระวังถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนจากการทองเที่ยวในชุมชนได  

 6.มีการดําเนินการดานการตลาดการทองเที่ยว ทั้งในดานการประชาสัมพันธแหลง

ทองเที่ยวใหเกิดความนาสนใจ การขอความรวมมือในการรณรงคใหเกิดความรวมมือกันของ

นักทองเที่ยวในการอนุรักษแหลงทองเที่ยวในชุมชน 

 7.ใหนักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจจาการทองเที่ยว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให

นักทองเที่ยวมีการกลับมาทองเที่ยวซ้ํา โดยชุมชนจะตองออกแบบกิจกรรมการทองเที่ยวที่มีความ

นาสนใจ ที่จะสรางความประทับใจทั้งในเชิงขอคุณคาจากการสัมผัส และประสบการณที่ไดรับ

 8.ใหความสําคัญกับความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว ทั้งชีวิตและทรัพยสิน โดยผูที่เก่ียวของ

กับการทองเท่ียวในพื้นท่ีจะตองมีการจัดการระบบการรักษาความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยว เพ่ือให

นักทองเที่ยวรูสึกปลอดภัย หากมีเหตุการณอะไรที่ไมคาดคิดในดานความปลอดภัย อาจจะสราง

ภาพลักษณท่ีไมดีใหแกแหลงทองเที่ยวนั้นได 

 สําหรับองคประกอบของการเปนแหลงทองเที่ยววัฒนธรรม ตองประกอบไปดวยความเปน

การทองเที่ยววัฒนธรรมที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น เชน ความเปนประวัติศาสตร โบราณคดี งาน

สถาปตยกรรมทองถิ่นเปนตน สิ่งเหลานี้ตองประกอบกับกระบวนการศึกษาสิ่งแวดลอม โดยมี

การศึกษาเรียนรูสภาพแวดลอมและระบบนิเวศนในแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อปลูกจิตสํานึกที่

ถูกตองในการอนุรักษสภาพแวดลอมใหแกผูเก่ียวของกับการทองเท่ียวสรางการเขามามีสวนรวใน

ทองถ่ิน 

 ประเภทของการทองเท่ียววัฒนธรรมแบงไดออกเปน 5 ประเภท (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 

2548) ไดแก 

 1.การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร หมายถึงการทองเที่ยวเพื่อศึกษา หรือเยี่ยวมชม

ศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่นนั้นๆ ในเชิงประวัติศาสตรหรือเรื่องราวในอดีต เพื่อสรางประสบการณใน

ดานของความรูเชิงประวัติศาสตร ศึกษาความเชื่อและพิธีกรรม อีกทั้งไดรับความรูความเขาใจตอ

สภาพสังคมและวัฒนธรรมในอดีตท่ีเพิ่มขึ้น โดยอาจจะบันทึกเปนเรื่องเลาหรือหลักฐานทาง

สถาปตยกรรมตางๆ ที่นักทองเที่ยวสามารถสืบคนและศึกษาได 

 2.การทองเท่ียวเชิงวิถีชนบท หมายถึงการเดินทางทองเที่ยวในชุมชน ที่มีลักษณะเฉพาะ

ในดานของการใชชีวิตที่มีความแตกตางจากสังคมเมือง ชุมชนยังมีการพึ่งพาเทคโนโลยีและความ
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สะดวกสบายท่ีไมมากนัก มีภูมิปญญาเฉพาะตัวที่สรางสรรครูปแบบการดําเนินชีวิตใหมีความสะดวก 

บุคคลในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการรปูแบบการทองเที่ยว 

 3. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี หมายถึงการทองเที่ยวเพื่อชื่นชมเอกลัษณ

และความงดงามในดานประเพณีวัฒนธรรมท่ีชุมชนไดสรางขึ้น โดยนักทองเที่ยวจะไดรับความรู ความ

เพลิดเพลิน และประสบการณที่แตกตางจากการทองเท่ียว 

 4.การทองเที่ยวเชิงกีฬา หมายถึงการเดินทางทองเที่ยวโดยใชกิจกรรมดานการกีฬาเปน

องคประกอบในการทองเที่ยว เชน กิจกรรมกีฬาที่มีความสอดคลองกับแหลงทองเท่ียว การปนเขา 

การปนจักยาน หรือการวิ่งมารธอนเปนตน 

 5.การทองเที่ยวเชิงสุขภาพทางวัฒนธรรม หมายถึงการเดินทางทองเท่ียวไปเยี่ยมชนแหลง

ทองเที่ยววัฒนธรรม ดดยมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพหรือฟนฟูสภาพทางวัฒนธรรมเชน การนวด การ

ทําสปา หรือการฝกสมาธิเปนตน 

 สรุปการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปนการทองเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ใหความสําคัญเกี่ยวของ

กับวัฒนธรรม วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม ศาสนาและองคประกอบอ่ืนๆ ที่กอใหเกิดใน

ดานวัฒนธรรม ซึ่งการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนักทองเที่ยวจะสามารถชื่นชมกับเอกลักษณในดาน

ประเพณีวัฒนธรรมของพื้นท่ีนั้นๆ โดยนักทองเที่ยวควรจะใหความเคารพตอพื้นที่และทองเท่ียวดวย

ความระมัดระวังในดานผลกระทบที่อาจจะมีตอพื้นที่ 

 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวชุมชน 

 การทองเที่ยวชุมชน (Community Tourism) เปนการทองเที่ยวที่เนนผลประโยชน 

เพื่อชุมชน โดยใหชุมชนมีสวนรวมในทุกกระบวนการของการพัฒนาการทองเที่ยว (พิมพระวี โรจนรุง

สัตย, 2553) โดยกระบวนการของการพัฒนาการทองเท่ียวชุมชนโดยเฉพาะในดานการวางแผนเพื่อ

พัฒนาการทองเท่ียวในชุมชนของตนเอง ทั้งในเรื่องของปจจัยพื้นฐาน สภาพแวดลอม และความ

เหมาะสมในการพัฒนาพ้ืนที่ใหเปนแหลงทองเที่ยว โดยสาเหตุที่ชุมชนตองมีสวนรวมหลักในการ

พัฒนากระบวนการของการทองเท่ียวชุมชน เพราะวาชุมชนจะเปนผูที่ทราบถึงรายละเอียดของพื้นท่ี

เปนอยางดี ทั้งในเรื่องของขอดีและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และชุมชนอาจจะขอความชวยเหลือจาก

หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของในการรวมมือการพัฒนาการทองเที่ยว ดังนั้นการทองเที่ยวชุมชนจึงมีสวน

สําคัญตอการทองเท่ียวในภาพรวม ซึ่ง (พิมพระวี โรจนรุงสัตย, 2553) ไดใหความสําคัญของการ

ทองเท่ียวชุมชนไวดังน้ี 

1. ความสําคัญตอการวางแผนการทองเที่ยวเนื่องจากการทองเท่ียวชุมชนจะตองมีกระ 

บวนการที่มีชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผนเพื่อดาํเนินการทองเท่ียวของชุมชนของตน และหาก

จะตองมีการวางแผนการทองเท่ียวในระดับประเทศ ก็ควรที่จะใหความสําคัญกับชุมชนเปนพื้นฐาน 

2. ความสําคัญตอการพัฒนาการทองเที่ยวท่ียั่งยืน เนื่องจากการรเิริ่มการทองเที่ยว 
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ชุมชนนั้นควรที่จะเกิดจากความสมัครใจของชุมชนเปนหลักกอน และใหชุมชนเกิดความรูความเขาใจ

ในเรื่องของการบริหารจัดการทองเที่ยวชุมชนเพื่อกามีสวนรวมอยางถูกทิศทาง และผลประโยชนจาก

การทองเท่ียวควรกระจายสูชุมชนอยางยุติธรม ความยั่งยืนที่เกิดข้ึนนั้นจะเกิดไดทั้งในดานเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอมของชุมชน 

3. มีความสําคัญตอองคกรในทุกระดับ เนื่องจากการบริหารจัดการการทองเท่ียวน้ัน 

ควรท่ีจะไดรับความรวมมือจากผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายและทุกระดับ ซึ่งเห็นไดชัดเจนในรูปแบบของ

องคการในระดับโลกจนถึงในระดับทองถิ่น ซึ่งใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของชุมชนในดานของ

การบริหารจัดการการทองเท่ียว เนื่องจากการทองเที่ยวจะสําเร็จลุลวงได จะตองมาจากการรวมมือ

จากชุมนชนและผูมีสวนเก่ียวของอยางแทจริง 

4. สามารถสรางรายไดใหแกชุมชน ไมวาจะเปนรูปแบบของรายไดหลักหรือรายไดเสริม 

จากนักทองเที่ยว สามารถใหชุมชนลืมตาอาปากได โดยเฉพาะชุมชนที่มีความยากจน ทั้งนี้การให

ความรวมมือในการบริหารจัดการชุมชนเพื่อกอใหเกิดรายได เปนหนาท่ีของชุมชนที่จะตองรับผิดชอบ

รวมกัน 

 สรุปการทองเที่ยวชุมชน เปนการทองเท่ียวที่เนนผลประโยชนของชุมชนในการจัดการ

รูปแบบการทองเที่ยว โดยมีวัตถุประสงคในการสรางผลประโยชนตอชุมชน เชน การสรางความรูจัก 

และรายไดจากนักทองเท่ียว โดยชุมชนควรจะตองเปนสวนหนึ่งในการออกแบบการทองเที่ยว เพราะ

เปนผูท่ีรูจักพื้นท่ีเปนอยาดี และอาจจะขอความรวมมือจากหนวยงานอ่ืน หากตองการความชวยเหลือ

ในดานตางๆ ที่ชุมชนยังไมมีความพรอม นอกจากผลประโยชนที่จะไดจากการทองเที่ยวแลว ชุมชนก็

ควรท่ีจะตองตระหนักถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการทองเที่ยวชุมชน เชน ความเสื่อมโทรมของ

พื้นที่ หรือนักทองเที่ยวไมใหความเคารพในกฎระเบียบของชุมชน  

 

3.ขอมูลทั่วไปของเทศบางเมืองปูเจาสมิงพราย 

3.1 ประวัติของพื้นที่ 

เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ 2) ไดทรงสรางเมืองนคร

เข่ือนขันธ ซึ่งในการตอมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6) ไดทรงเปลี่ยนฐานะ

นครเขื่อนขันธเปนจังหวัดพระประแดง และในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 

7) ไดทรงเปลี่ยนฐานะจากจังหวัดพระประแดงเปนอําเภอ พระประแดง ตอมาในป พ.ศ. 2535

สุขาภิบาลพระประแดงไดจัดตั้งเปนสุขาภิบาลสําโรงใตและสุขาภิบาลสําโรงใตไดรับการยกฐานะเปน

เทศบาลตําบลสําโรงใต ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตําบลสําโรงใต อําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2540 ซึ่งไดประกาศในราชกิจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 114 ตอนที่  

2ก ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2540 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 16 มีนาคม 2540 ในป 2543 ไดรับการ

ยกระดับเปนเทศบาลชั้น 2ข และไดรับการเปลี่ยนแปลงเปนเทศบาลขนาดใหญเมื่อวันที่ 13 

กรกฎาคม 2547 กระทราวงมหาดไทยไดมีการประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลสําโรงใต เปน
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เทศบาลเมืองสําโรงใต เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 และตอมาไดเปลี่ยนชื่อจากเทศบาลเมือสําโรงใต 

เปนเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 

(แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย (2555 – 2558) 

 

3.2 ขอมูลดานกายภาพของพื้นท่ี 

ที่ตั้งของพื้นที่ 

เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ ๒๒๒ ถนนปูเจาสมิงพราย หมูที่ ๘ 

ตําบลสําโรงใต อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นท่ีอยูในฝงตะวันออกของแมนํ้า

เจาพระยา ท้ังหมดจํานวน 25.50 ตารางกิโลเมตร 

 

ทิศเหนือ   ติดตอกับ อบต.ทรงคะนอง, อบต.บางกระสอบ, อบต.บางน้ําผึ้ง,  

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ทิศตะวันออก  ติดตอกับ เขตเทศบาลตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

ทิศใต   ติดตอกับ อบต.บางโปรง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

ทิศตะวันตก   ติดตอกับ เขตเทศบาลเมืองหลวง เทศบาลเมืองพระประแดง 

 อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ลักษณะของพื้นที่ 

เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย เปนเขตอุตสาหกรรมเกา ประชากรที่อาศัยอยูในพื้นท่ีมา

จากสองสวนใหญๆ คอื ผูที่อาศัยอยูในทองถ่ินมาแตดั้งเดมิ และผูคนที่อพยพเขามาอาศัยเพ่ือประกอบ

อาชีพ โดยสวนใหญจะทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม รับจางทั่วไป คาขายหรือประกอบอาชีพอิสระ 

เทศบาลประกอบดวย 5 ตําบลโดยในแตละตําบลประกอบดวยชุมชนดังนี้ (แผนยุทธศาสตร 

การพัฒนาเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย (2555 – 2558) 

1.ตําบลสําโรง มีเนื้อท่ีประประมาณ 3.92 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 15.4 ของพื้นที่

เทศบาล ประกอบดวยชุมชนรวมศรัทธาพัฒนา ชุมชนบุญถนอมพัฒนา ชุมชนบางวัวพัฒนา ชุมชน

มหาวงษพัฒนา ชุมชนรวมรังสรรค ชุมชนเปรมฤทัย ชุมชนกุศลสง 

2.ตําบลสําโรงกลาง มีเนื้อที่ประมาณ 4.12 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 16.2 ของพื้นท่ี

เทศบาล ประกอบดวยชุมชนรวมใจพัฒนา ชุมชนหมูสองพัฒนา ชุมชนเกิดเอ่ียมพัฒนา ชุมชนวัด

สําโรงเหนือ ชุมชนหมูหาสามัคคี ชุมชนคลองสําโรงหมูที่หก ชุมชนมหาวงษ ชุมชนคลองสําโรง ชุมชน

รวมดวยชวยพัฒนา ชุมชนวัดสําโรงเหนือ 

3.ตําบลสําโรงใต มีเน้ือที่ประมาณ 5.14 ตารางกิลโลเมตร หรือรอยละ 20.1 ของพื้นที่

เทศบาล ประกอบดวยชุมชนศรีสกุลกาวหนา ชุมชนผูกมิตรพัฒนากาวหนา ชุมชนเอราวัณ ชุมชนรวม
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สุข ชุมชนคลองขุดพัฒนา ชุมชนหมูหกสําโรงใตพัฒนา ชุมชนพิทักษธรรม ชุมชนศรีสวนสมพัฒนา 

ชุมชนรวมประดู ชุมชนพิทักษธรรม ชุมชนรวมสามัคค ี72 ปมหาราช 

4.ตําบลบางหัวเสือ มีเน้ือที่ประมาณ 3.12 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 12.6  ของพื้นที่

เทศบาลประกอบดวย ชุมชนสะพานเขียว ชุมชนสยามพัฒนา ชุมชนบานสวนน้ํา ชุมชนจตุพร ชุมชน

หมู 6 หมู 7 รวมใจ ชุมชนวัดบางหัวเสือ ชุมชนกาวพัฒนา ชุมชนเกา เกา เกา พัฒนา ชุมชนบางฝาย 

11 ชุมชน 12 อาสาพัฒนาบางฝาย ชุมชน 12 บ.บ.น. พัฒนา ชุมชน 4 ส พัฒนา ชุมชนไทยสมุทรรวม

พัฒนา ชุมชนบุญแจมสรางสรรค 

5.ตําบลบางหญาแพรก มีเนื้อที่ประมาณ 9.11 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 35.7 ของพื้นที่

เทศบาลประกอบดวยชุมชนทองคุงพัฒนา ชุมชนชาวทองคุงสามัคคี ชุมชนวัดแหลม ชุมชนดวนพัฒนา 

ชุมชนมอญเดิงฮะโมก ชุมชนปูเจา ชุมชนถนอมสุข ชุมชนรวมใจธรรม ชุมชนอิสระพัฒนา ชุมชน 11 – 

12 พรอมใจสรางสรรค ชุมชนคลองทายเมือง ชุมชนเทพพัฒนา ชุมชนวัดบางหญาแพรก ชุมชนรวม

พัฒนา ชุมชนศิษยธรรมคุณ ชุมชนอยูเจริญ ชุมชนประชารวมใจ ชุมชนหมูที่ 21 วัดบางหญาแพรก 

ชุมชนหมู 22 วัดบางหญาแพรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 : ขอบเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 

ที่มา :   เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย พ.ศ. 2555 

 

การคมนาคมขนสงทางบก 

ดานการคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย (แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย (2555 – 2558) มีถนนสายหลักคือ ถนนปูเจาสมิงพราย (ทางหลวง

หมายเลข 3113) แยกจากถนนสุขุมวิทผานเขตเทศบาลตําบลสําโรงเหนือไปทางทิศตะวันตกถึงริมฝง

แมนํ้าเจาพระยาตรงขามกับที่วาการอําเภอพระประแดง นอกจากนี้ยังมีถนนสายรองอีก 2 สายคือ 

ถนนสายบางหญาแพรกออกซอยผูกมิตร และซอยมหาวงษออกถนนรถรางรถไฟสายเกา สวนในระดับ
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ถนนสายยอยและซอยมีกระจายทั่วท้ังพื้นที่เทศบาล และจะมีทางเดิน คสล. เชื่อมตอกับตัวชุมชน

โดยเฉพาะสวนที่เปนชุมชนแออัด 

นอกจากนี้มีถนนวงแหวนผานพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพรายอีก 2 สาย คือ 

(แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย (2555 – 2558) 

1.สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม (สะพานภูมิพล 1,2) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กรมทาง

หลวงชนบท จุดเริ่มตนจากตําบลบางหญาแพรก เขตเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย สะพานขามแมน้ํา

เจาพระยา ผานตําบลตลาด เขตเทศบาลเมืองพระประแดง ผานตําบลบางพึ่ง เขตเทศบางเมืองลัด

หลวง เชื่อมตอกับถนนสุขสวัสดิ์ และถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร 

2.สะพานวงแหวนกาญนาภิเษกดานใต (บางพลี – สุขสวัสดิ์ – บางขุนเทียน) หนวยงาน

ที่รับผิดชอบคือ การทางพิเศษแหงประเทศไทย จุดเริ่มตนจากอําเภอบางพลี ผาน อบต.บางพลีใหญ 

อบต.บางแกว อําเภอมือง ผน อบต. เทพารักษ อบต. แพรกษาใหม เทศบาลตําบลบางเมือง เทศบาง

ตําบลสําโรงเหนือ อบต.บางดวน อบต.บางโปรง อําเภอพระประแดง ตําบลบางหัวเสือ เขตพื้นที่ของ

เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย ตําบลบางครุ เขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองลัดหลวง และเชื่อมตอกับถนน

วงแหวนสุขสวัสดิ์ – พระราม 2 เขตบางขุนเทียน กทม. 

นอกจากนี้การคมนาคมโดยทางรถยนตทั้งภายในเทศบาลและเชื่อมตอสูพื้นท่ีภายนอก มี

ความสะดวกเปนอยางมาก และยังมีรถโดยสารประจําทางที่เชื่อมตอจากพื้นท่ีภายนอกเขาสูเทศบาล 

(แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย (2555 – 2558) ซึ่งประกอบดวย  

 

1.เสนทางการเดินรถโดยสารประจําทางภายในจังหวัด หมวด 4 จังหวัดสมุทรปราการ 

  เสนทาง โรงจักรพระนครใต – สําโรง 

 2.เสนทางการเดินรถโดยสารขนาดเล็กภายในเขตเทศบาล  

เสนทาง ทาน้ําพระประแดง – สําโรง 

  เสนทาง ทาน้ําพระประแดง – บางฝาย 

  เสนทาง ทาน้ําพระประแดง – โรงเรียนเตรียมอุดมนอมเกลาสมุทรปราการ 

  เสนทาง วัดโยธินประดิษฐ – สําโรง 

  เสนทาง สลักภัณฑ – สําโรง 

  เสนทาง มหาวงษ – สําโรง 

  เสนทาง บางหัวเสือ – สําโรง 

3.เสนทางการเดินรถโดยสารประจําทางสังกัดองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

สาย 2   อูปูเจาสมิงพราย – สําโรง – ปากคลองตลาด 

สาย 23 อูปูเจาสมงิพราย – สําโรง – เทเวศร 

สาย 45 อูปูเจาสมงิพราย – สําโรง – ทาน้ําสี่พระยา 
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การคมนาคมขนสงทางน้ํา 

 เทศบาลปูเจาสมิงพรายมีอาณาเขตติดตอกับแมน้ําเจาพระยา ดังนั้น การติดตอคมนาคม

ไปมาระหวางสองฝงแมน้ําเจาพระยา จึงอาศัยเรือโดยสารขามฝงสําหรับประชาชน และแพขนานยนต

สําหรับบรรทุกยานพาหนะตางๆ เชน รถจักรยานยนต รถยนต เพียงบางสวนเทานั้น เสนทางคมนาคม

ทางน้ําเสนทางสําคัญๆ มีดังนี้ 

1.ทาเทียบเรอืโดยสารพระประแดง – ฝงหนาที่วาการอําเภอพระประแดง เทศบางเมือง

พระประแดง เปนทาเรือรับผูโดยสารระหวางฝงถนนปูเจาสมิงพรายกับอําเภอพระประแดง 

2.ทาเทียบเรอืโดยสารพระประแดง – โรงพยาบาลพระประแดง รับสงผูโดยสารระหวาง

ฝงโรงพยาบาลพระประแดง ตําบลบางหญาแพรกกับฝงอําเภอพระประแดง เขตเทศบาลเมืองพระ

ประแดง 

3.ทาเทียบเรือโดยสารตําบลบางหัวเสือ – ฝงไทยเกรียง เขตเทศบาลเมืองลัดหลวง เทา

เรือรับสงผูโดยสารระหวางฝงไทยเกรียง เขตเทศบาลเมอืงลัดหลวง 

4.ทาเทียบแพขนานยนต – ฝงหนาสถานีตํารวจภูธรอําเภอพระประแดง เขตเทศบาล

เมืองพระประแดง เปนทาเทียบเรือขนานยนตสําหรับบรรทุกยานพาหนากฝงถนนปูเจาสมิพราย ต.

บางหญาแพรก ไปยังฝงตําบลตลาดเขตเทศบาลเมืองพระประแดงเพื่อเดินทางตอเขาถนนสุขสวัสดิ์

และกรุงเทพฯ 

  

ขอมูลดานสาธารณูปโภค 

เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพรายมีการจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานครอบคลุมเต็มทั้ง

พื้นที่ โดยมีรายละเอียดขอมูลดานสาธารณูปโภคดังนี้ (แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองปูเจา

สมิงพราย (2555 – 2558) 

  

ขอมูลดานไฟฟา 

  จํานวนครวัเรือนที่ใชไฟฟา32,280 ครัวเรอืน 

  พื้นทีท่ี่ไดรับบริการไฟฟา รอยละ 100  ของพ้ืนท่ีทั้งหมด 

  

 ขอมูลดานการประปา 

  น้ําประปาที่ผลิต  391,000  ลบ.ม./วัน 

  น้ําประปาที่ใช  287,000  ลบ.ม./วัน 

  แหลงน้ําดิบที่ใชผลิตน้ําประปา          2  แหง 

  แหลงน้ําดิบสํารอง  2  แหง 
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 ขอมูลดานการสื่อสาร 

  โทรศพัทสวนบุคคลในพื้นท่ี 6,443 เลขหมาย 

  โทรศพัทสารธาณะในเขตพื้นที่      8   ชุมสาย 

  จํานวนชุมสายโทรศพัทในเขตพื้นทท่ี      8  ชุมสาย 

  ที่ทําการไปรษณียในพื้นที่       1 แหง 

 

สวนสาธารณะและลานกีฬา 

 ในการจัดกิจกรรมรวมกลุม และกิจกรรมนันทนาการตางๆ ของชุมชนในเขตเทศาล 

มักจะมีจุดศูนยรวมกันอยูท่ีวัดหรือโรงเรียนในบริเวณใกลเคียงกับชุมชน หรือสถานีอนามัยภายใน

ชุมชนเปนหลัก ท้ังนี้ในเขตเทศบาลมีสวนสาธารณะ/ลานกีฬาที่เทศบาลจัดสรางดังนี้ (แผนยุทธศาสตร

การพัฒนาเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย (2555 – 2558) 

 สวนสาธารณะจํานวน 1 แหง คือ สวนสาธารณะเทศบาลตําบลสําโรงใต มีขนาด 10 ไร 

ดังนั้นจึงจัดอยูในสวนสาธารณะระดับหมูบาน สวนละแวกบาน (Neighborhood Park) มีรัศมีการ

ใหบริการอยูที่ 2.5 กิโลเมตร 

  

ลานกีฬาจํานวน 7 แหง คือ 

1. วัดบางหญาแพรก 

2. วัดแหลม 

3. วัดบางฝาย 

4. โรงเรียนวัดสวนสม 

5. ปูเจาสมิงพราย 

6. วัดบางหัวเสือ 

7. บางหญาแพรก (ใตทางดวน)  

 

ลักษณะการใชประโยชนที่ดิน 

การใชประโยชนที่ดินในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย (แผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย (2555 – 2558) ถูกกําหนดใหมีพื้นที่สวนใหญ เปนพื้นที่การใช

ประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา และการใชประโยชนที่ดินประเภทที่พักอาศัย

หนาแนนนอย ซึ่งการที่เทศบาลเปนพื้นท่ีรองรับอุตสาหกรรม จึงทําใหมีพื้นที่แออัดในเทศบาลเปน

จํานวนมาก โดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีริมน้ําเจาพระยาในสวนตําบลบางหญาแพรก ตําบลสําโรงกลาง 

และตําบลสําโรง ท้ังนี้ ในพื้นที่ยังมีการบุกรุก หรือใชพื้นที่รุกล้ําบริเวณพื้นที่คลองสําโรงอีกดวย ซึ่งผล

จากการที่ผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการกําหนดใหพื้นที่เทศบาลบริเวณใตคลองสําโรงไปจนถึงบริเวณ

เหนือสะพานวงแหวนกาญจนาภิเษกดานใต เปนพื้นที่สีมวง (การใชประโยชนท่ีดินแบบอุตสาหกรรม
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และคลังสินคา) จึงสงผลใหพื้นที่บริเวณดังกลาวมีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากเขามาตั้งถิ่นฐาน แต

ในสวนท่ีเหลือของเขตเทศบาลซึ่งผังเมืองจังหวัดสมุทปราการกําหนดใหเปนพื้นที่สีเหลือง (การใช

ประโยชนที่ดินแบบท่ีพักอาศัยหนาแนนนอย) ก็จะมีปริมาณโรงงานอุตสาหกรรมลดนอยลง แตมี

ปริมาณที่พักอาศัยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณเหนือคลองสําโรงขึ้นไปซึ่งจะเปนบริเวณที่มีชุมชน

แออัดคอนขางมาก และลักษณะการกระจุกตัวของอาคารในเขตเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพรายโดยสวน

ใหญนั้น มักจะกระจุกตัวอยูในบริเวณถนนรถรางรถไฟเกา และถนนปูเจาสมิงพรายเปนหลัก และสวน

ในบริเวณตําบลบางหัวเสือเปนพ้ืนที่ในเขตเทศบาลที่มีความหนาแนนของอาคารนอยที่สุด จึงทําให

บริเวณพื้นที่ดังกลาวมีความแออัดนอย 

 

การศึกษาของประชากรในพื้นที่ 

 ประชากรภายในเขตเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย เมื่อบุตรหลานของตนถึงวัยเขาศึกษา

ในระดับชั้นประถมศึกษามักจะมีการสงบุตรหลานตนเขาศึกษาบริเวณโรงเรียนวัดตางๆ ใกลบาน 

เนื่องจากมีความสะดวก เขาถึงงาย และคาใชจายไมมาก ตอมาเมื่อบุตรหลานของตนจบการศึกษา

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมในพื้นที่เทศบาลท่ีประชากรมักสงบุตรหลานเขาศึกษาคือ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสมุทรปราการ แตมีบางสวนท่ีสงไปศึกษานอกพื้นท่ีเขตเทศบาล

เชน โรงเรียนเซนตแมรี่ โรงเรียนอํานวยวิทย เปนตน ท้ังนี้สถานศึกษาที่อยูในเขตเทศบาลเมืองปูเจา

สมิงพราย แบงออกไดดังนี้ (แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมอืงปูเจาสมิงพราย (2555 – 2558) 

 

 

1. สังกัดสํานงัานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ไดแก 

1. โรงเรียนวัดสวนสม 

2. โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ 

3. โรงเรียนวัดมหาวงษ 

4. โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส 

5. โรงเรียนวัดสําโรงเหนอื 

6. โรงเรียนวัดบางหัวเสือ 

7. โรงเรียนวัดบางฝาย 

8. โรงเรียนวัดบางหญาแพรก 

9. โรงเรียนวัดแหลม 

10. โรงเรียนวัดทองคุง 

11. โรงเรียนฉัตรทิพยเทพวิทยา 
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2. สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 6 ไดแก 

1. โรเงรยีนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสมุทรปราการ 

3. สังกัดเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย ไดแก   

   1. โรงเรียนเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 

  2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีดังนี้ 

             3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (สวนสม) 

            4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (สําโรงเหนือ) 

                          5. ศูนยพัฒนาเดก็เล็กเทศบาล 3 (มหาวงษ) 

                          6. ศูนยพัฒนาเดก็เล็กเทศบาล 4 (ปุณหังสนาวาส) 

                          7. ศูนยพัฒนาเดก็เล็กเทศบาล 5 (บางหญาแพรก) 

                        8. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 7 (ฉัตรทิพยฯ) 

          4.   สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ไดแก 

            1.   โรงเรียนอนุบาลมารดา 

           2.   โรงเรียนอนาบาลบุษยมาส 

        3.   โรงเรียนอนุบาลเจริญวัย 

         4.   โรงเรียนณัฎฐเวศม 

        5.   โรงเรียนปญจนะวิทย 

 

ดานวัฒนธรรมและศาสนา 

ในเขตเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพรายมีวัดจํานวนทั้งสิ้น 11 แหงดวยกันคือ (แผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย (2555 – 2558) 

1. วัดสวนสม 

2. วัดโยธินประดิษฐ 

3. วัดมหาวงษ 

4. วัดปุณหังสนาวาส 

5. วัดสําโรงเหนือ 

6. วัดบางหัวเสือ 

7. วัดบางฝาย 

8. วัดบางหญาแพรก 

9. วัดแหลม 

10. วัดทองคุง 

11. วัดกลางสวน 
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โดยประชากรในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพรายมีผูนับถือศาสนาพุทธจํานวนรอละ  

80 ของจํานวนประชากรทั้งหมด ศาสตรนาคริสตจํานวนรอยละ 10 และศาสนาอิสลามรอยละ 10 

 ดังนั้นงานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นโดยสวนใหญ จะมีพื้นฐานมาจากพุทธศาสนาโดย

หลัก ซึ่งงานประเพณี/วัฒนธรรมทองถิ่นที่โดดเดนของพ้ืนที่มีดังตอไปนี้คือ งานอาหารดีเจดียหนาวัด 

งานแหยอดพระเจดียทราย งานประเพณีสงกรานต งานแหหางหงสธงตะขาบ งานลอยกระทง งาน

แหงองคปูเจาสมิงพราย งานประจําปเจาพอทีกง งานประจําปหลวงพอบัวขาว งานประจําปหลวงพอ

ผอง งานประจําปแหหลวงพอดํา ทั้งนี้ประเพณีที่สําคัญซึ่งเปนเอกลักษณของเทศบาลมีดังนี้ (แผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย (2555 – 2558) 

 

1. งานอาหารดีเจดียหนาวัด เปนกิจกรรมที่จัดข้ึนในชุมชนบางหัวเสือ ซึ่งในอดีตที่ผาน

มาจังหวัดสมุทรปราการมีการจัดงานใหญที่มีขึ้นเพียงปละครั้ง  นั่นคือ “งานนมัสการองคพระสมุทร

เจดีย”  จัดข้ึนตั้งแตวันแรม  5 ค่ํา  เดือน  11 ของทุกป  เปนเวลาตอเน่ืองถึง 9 วัน  9 คืน  ชาวบาน

แทบทุกคนจะรอคอยที่จะไดไปเที่ยวชมงาน  โดยเฉพาะเด็กๆ   ซึ่งการเดินทางในสมัยนั้นจะเปนการ

เดินทางโดยทางเรือ   ผูที่ไปเที่ยวงานนี้จึงมักตองมาลงเรือบริเวณหนาวัดบางหัวเสือ  โดยเฉพาะวัน

แรม  7 ค่ํา เดือน  11ชาวบานจะมาลงเรือกันมากเปนพิเศษ   พอคาแมคารวมถึงชาวบานในละแวก

นั้นจะนําสินคาและอาหารหวานคาวที่มีรสชาติอรอยจากฝมือชาวบานเองมาวางขายบริเวณหนาวัด

บางหัวเสือเปนจํานวนมาก    แตเม่ือการคมนาคมทางรถยนตมีความสะดวกสบายมากขึ้น  ทําให

ชาวบานท่ีเดินทางโดยทางเรือเพื่อไปงานนมัสการองคพระสมุทรเจดียหันมาใชการทางโดยรถยนต

แทน  สงผลกระทบตอการคาขายบริเวณทาเรือหนาวัดบางหัวเสือที่เคยอดีตเคยคึกคัก  กลับเงียบ

เหงาลง  บรรดาพอคาแมขายที่ในเคยมาวางขายบริเวณน้ีจึงมีใหเห็นเพียงประปราย   

ตอมาในป พ.ศ. 2535  ทางวัดบางหัวเสือไดกอสรางพระอุโบสถหลังใหมที่มีความ

ประณีตสวยงามมาก  เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย (สุขาภิบาลสําโรงใตในขณะนั้น)  จึงไดสนับสนุน

งบประมาณบางสวนรวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ทําการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณภายในวัดบาง

หัวเสือ เพื่อพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวในอนาคต  ตอมาในป พ.ศ. 2548  ทานเจาอาวาสวัดบางหัว

เสือ  ไดมีดําริที่จะฟนฟูงานประเพณีนี้ขึ้นมาอีก เพื่อมิใหประเพณีด้ังเดิมเลือนหายไป   ทางวัดจึงได

รวมกับชุมชน  โรงเรียน และหนวยงานตางๆ ในตําบลบางหัวเสือ   โดยมีเทศบาลเมืองปูเจาสมิง

พราย  เปนผูใหการสนับสนุนดานงบประมาณในการจัดงานโดยใชชื่องานวา “อาหารดีเจดียหนา

วัด”  เปนประจําทุกปเรื่อยมาจนทุกวันนี้   นอกจากนี้ยังไดมีการสงเสริม  และสนับสนุนใหวัดบางหัว

เสือเปนแหลงทองเที่ยวของมือง  โดยการสงเสริมใหเกิด “ตลาดริมน้ําบางหัวเสือ”  ซึ่งมีการจําหนาย

อาหารรสชาติอรอย  ในทุกวันเสาร-อาทิตย   เพื่อเปนการสงเสริมตลาดและกระตุนเศรษฐกิจฐานราก

ในทองถ่ินอีกทางหนึ่ง 
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 การจัดงานอาหารดีเจดียหนาวัด  ที่ประกอบกิจกรรมหลากหลาย อาทิ  ทําบุญไหวพระ

หลวงพอนํ้ามนตทิพย (น้ําหยด)  ประกวดสาวงาม   ประกวดแมคาแตงกายยอนยุคสวยงาม   มอบ

ประกาศณยีบัตรใหแกรานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ  ฯลฯ  นอกจากจะเปนการสงเสริมและสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงามของชาวตําบลบางหัวเสือใหคงอยู

สืบไปแลว   ยังเปนการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนาเมือง   ซึ่งนอกจากการัด

งานดังกลาวแลว  เทศบาลฯ ยังไดพัฒนาสถานที่และจุด ที่นาสนใจตางๆ ในพื้นที่  เพื่อดึงดูดคนใหมา

เที่ยวเพิ่มข้ึน  ไดแก  ตลาดริมน้ําบางหัวเสือ   พิพิธภัณฑของโบราณสําหรับใชในชีวิตประจําวันของ

ชาวตําบลบางหัวเสือ   พิพิธภัณฑพระเครื่องรุนตางๆ   พระอุโบสถทรงสถาปตยกรรมไทยสอง

ชั้ น  ประดับดวยเซรามิค ท้ั งหลั ง  ที่ จั ดว ามีความงดงามที่ สุดแห งหนึ่ ง ในจั งหวัด

สมุทรปราการ  ฯลฯ   ท้ังหมดนี้  ถือเปนความพยายามในการกระตุนเศรษฐกิจกระดับรากหญาของ

เมือง  ผานกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 

1. ประเพณีแหยอดพระเจดียทราย ประเพณีแหยอดพระเจดียทรายวัดบางหญาแพรก  

เปนประเพณีดั้งเดิมประชาชนในชุมชนแถบตําบลบางหญาแพรกจะรูกันโดยทั่วไป เมื่อถึงวันขึ้น 14 

ค่ํา เดือน 6 จะมีการจัดงานประเพณีแหพระเจดียทราย (ขนทรายเขาวัด)ซึ่งโดยปกติจะทํากันในวัน

สงกรานต แตที่นี่จะทํากันหลังจากประเพณีสงกรานตผานพนไปแลว ซึ่งเปนประเพณีท่ีแตกตางจากที่

อ่ืน เปนเอกลักษณเฉพาะถ่ินผูคนก็จะมารวมตัวกันจัดขบวนแหตนเงินเขาวัดเพื่อที่นํายอดเงินนั้นไป

ปกบนยอดพระเจดียทราย การประกวดเจดียทราย ประกวดธิดาเจดียทราย เปนตน การแหยอดพระ

เจดียทรายนั้น มีที่มาเชนเดยีวกับการขนทรายเขาวัด แตรูปแบบของงานนั้นจะเปนการซื้อทรายเขาวัด 

เพราะวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไป การคมนาคมยุคนี้สะดวกกวาแตกอนวิธีนําทรายเขาวัดจึงเปลี่ยนเปน

การซื้อ และมารวมกันกอเปนพระเจดียทรายแทน 

 

2. งานแหหางหงสธงตะขาบ เปนงานประเพณีของชาวมอญ ซึ่งหงสเปนสัญลักษณแหง 

ความเชื่อของชาวมอญอันเปนที่มาแหงประเพณีการแหหงส ชาวมอญเกือบทุกทองถ่ิน ซึ่งจะมีหงส

เปนสัญลักษณ โดยทํารูปหงสไวบนเสากลมสูงประมาณ 20 เมตร (คลายเสาธงชาติ) ตัวเสาจะมีการ

สลักลวดลายอันสวยงาม สวนตัวหงสท่ีประดิษฐานอยูบนยอดเสาจะจัดทําอยางสวยงาม ลําตัวประดับ

กระจกเปนสีสันสวยงาม จะงอยปากจะหอยกระดิ่ง เวลามีลมทําใหเกิดเสียงดังไพเราะ สวนธงตะขาบ

ชาวมอญนิยมทําในโอกาสมงคลตางๆ เชน ฉลองพระพุทธรูป เบิกเนตรพระพุทธรูป การบูชาบรรพ

บุรุษ โดยเฉพาะในเทศกาลสงกรานต หรือปใหมชาวมอญ รูปลักษณของธงตะขาบนั้นนิยมใชผาแดง 

สําหรับพิธีการจะเริ่มตั้งแตเจาภาพ (ผูที่สรางเสาหงสไว1) จัดเตรียมผาสีตามความเชื่อที่เทวดามา

เขาฝนบอกกลาวสีของผาท่ีจะทําหางหงส แลวนําผามาตัดเย็บตกแตงลายใหสวยงามดานปลายหาง

หงสจะนําเอาเสนผมของตนเย็บติดไวเพื่อความเปนสิริมงคลแกตนเอง เม่ือถึงวันแหหางหงสเจาภาพ

จะพับผาหางหงสวางบนพานท่ีเตรียมไว แลวนําไปยังวัด เขาไปในโบสถกราบพระประธานของวัดแลว
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ทําการแหรอบอุโบสถ 3 รอบ โดยในพิธีแหจะมีกลองยาวตีนําหนาอยางสนุกสนาน เมื่อครบ 3 รอบ

แลวก็นําผาหางหงสไปยังเสาหงสผูกรอกแลวชักขึ้นไปยังยอดเสาจนถึงตัวหงส จุดประสงคของพิธีนี้ก็

เพื่อความเปนสิริมงคลและปองกันการเจ็บปวย เพราะผูใดถามีสิ่งศกัดิ์สิทธิ์มาเขาฝนแลวไมดําเนินการ

ตาม ก็จะทําใหเกิดการเจ็บปวย โดยหาสาเหตุไมได 

3. งานแหองคปูเจาสมิงพราย องคปูเจาสมิงพราย เปนชื่อของสถานที่สําคัญทาง 

ประวัติศาสตรและสถานที่เคารพนับถือของประชาชนของอําเภอพระประแดงมานานแลว คือ เปนชื่อ

ของปอมคาย ซึ่งรัชกาลที่ 2 แหงราชวงศจักรี ไดทรงโปรดใหสรางข้ึน เมื่อสราง "เมืองนครเข่ือนขันธ" 

(อําเภอพระประแดง) เสร็จในป พ.ศ. 2358 พระราชพงศาวดาร รัชกาลที่ 2 ในพระราชนิพนธสมเด็จ

กรมพระยาดํารงราชานุภาพตอนหนึ่งวา "เพื่อใหเมืองนครเขื่อนขันธ มีความแข็งแรงม่ังคงเพ่ือปองกัน

ขาศึกทางทะเล จึงไดสรางปอมทางฝงตะวันออก 3 ปอม คือ ปอมปูเจาสมิงพราย ปอมปศาสสิง ปอม

ราหูจร เม่ือรวมทั้งปอมวิทยาคม ซึ่งสรางในรัชการที่ 1 ดวยกัน เปน 4 ปอม" ศาลองคปูเจาสมิงพราย 

เปนสถานที่ศักดิ์สิทธแหงหนึ่ง ซึ่งประชาชนในอําเภอพระประแดง และประชาชนทั่วไปเคารพนับถือ

เปนอยางมาก ซึ่งตัวศาลตั้งอยูในปอมปูเจาสมิงพราย ไมทราบแนชัดวาองคปูเจาสมิงพราย คือใคร 

เพราะไมมีการจดบันทึกเอาไว แตสันนิษฐานวา ชาวมอญรุนหลังสรางข้ึน เพื่อเปนที่สักการะบรรพ

บุรุษที่เคยทําหนาที่ปกปองประเทศไทย มิใหอริราชศัตรูลวงล้ําเขามาทางแมน้ําเจาพระยา (ขณะนี้อยู

ในบริเวณโรงพยาบาลพระประแดง) โดยจะมีงานแหงองคปูเจาสมิงพรายโดยจัดแหองคปูเจาสมิง

พรายโดยรอบทั้ง 5 ตําบล ในชวงเดอืนธันวาคมของทุกป 

การสาธารณสุข 

 เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพรายมีสถานีอนามัยท่ีครอบคลุมทั้งพื้นที่ และมีโรงพยาบาลที่

สําคัญในเทศบาลหลายแหง เชน โรงพยาบาลเมืองสมุทรปูเจาฯ โรงพยาบาลไชยปราการ ซึ่ง

ครอบคลุมทั้งพื้นท่ีเทศบาล และนอกจากนี้ชุมชนในพื้นที่สวนใหญจะมีหมายเลขโทรศัพทสําหรับ

ติดตอในกรณีมีกรณีฉุกเฉินอยูเสมอ และในบางชุมชนมีการจัดหารถบริการสําหรับชุมชนเองในการ

ใหบริการดานการเดินทางไปยังโรงพยาบาล ซึ่งในเทศบาลมีขอมูลดานการสาธารณสุขที่สําคัญดังน้ี 

(แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย (2555 – 2558) 

 

บุคลากรดานสาธารณสุข 

1. แพทย   จํานวน 44     คน 

2. พยาบาล   จํานวน 212  คน 

3. ทันตแพทย   จํานวน 5 คน 

4. เภสัชกร   จํานวน 17 คน 

5. เจาหนาท่ีสงเสริมสาธารณสุข  จํานวน 42 คน 

6. เจาหนาท่ีบริหารงานสาธารณสขุ จํานวน 3 คน 
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7. เจาพนักงานสาธารณะสุขชุมชน จํานวน 6 คน 

สถานบริการสาธารณสุข 

1. โรงพยาบาลของรัฐบาล (200 เตียง) จํานวน 1 แหง 

2. โรงพยาบาลเอกชน (246 เตียง) จํานวน 2 แหง 

3. โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตาํบล จํานวน 6 แหง 

4. ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล จํานวน 1 แหง 

5. คลินิกเอกชน   จํานวน 22 แหง 

6. รานขายยา   จํานวน 23 แหง 

 

การจัดการคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 เขตเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพรายมีสถานีตํารวจคือ สถานีตํารวจภูธรสําโรงใต ซึ่งปญหา

อาชญากรรมเก่ียวกับดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีหลายประเด็นเชน ปญหาการพนัน 

ปญหาการลักทรัพย ว่ิงราว เปนตน แตอยางไรก็ตาม ปญหาทางอาชญากรรมที่สําคัญที่สุดของพื้นที่

คือปญหาดานยาเสพติด โดยมีที่มาของปญหาจาก 3 ประเด็นท่ีสําคัญคือ (แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย (2555 – 2558) 

1. ประเด็นดานประชากรแฝงซึ่งนํามาซึ่งปญหาชุมชนแออัด ประเด็นดังกลาวนี้สงผลใหการ 

จัดการทําไดยาก เจาหนาท่ีไมสามารถดูแลพื้นที่ไดอยางทั่วถึง และยังสงตอการที่ประชากรแฝงเหลาน้ี

ไมไดใหความรวมมือกับเจาหนาที่ เนื่องจากเห็นวาไมใชพื้นท่ีตน จึงทําใหขาดสํานึกความเปนเจาของ

พื้นท่ีอีกดวย ซึ่งพื้นที่ที่เปนชุมชนแออัดสวนใหญนั้นมักจะอยูในบริเวณตําบลบางหญาแพรก ตําบล

สําโรงกลาง ตําบลสําโรงเปนหลัก 

2. ประเด็นดานการศึกษา เนื่องจากเยาวชนสวนใหญในพื้นท่ี เม่ือจบประถมศึกษาก็มักจะ 

ศึกษาตอในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแทน แตเนื่องจากการจะเขาสูระบบ

ดังกลาวไดจะตองมีอายุ 16 ป ดังนั้นจึงเกิดชองวางระหวางชวงจบระดับประถมศึกษาถึงอายุ 16 ป 

เยาวชนบางสวนจึงเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด 

3. ประเด็นดานเจาหนาท่ี เปนหนึ่งประเด็นที่สําคัญ เนื่องจากในหลายๆ ชุมชนไมไดรับการ 

ดูอยางจริงจังจากเจาหนาท่ี อีกทั้งผูท่ีเขาไปแจงเก่ียวกับจุดที่สําคัญดานยาเสพติดยังถูกทํารายอีกดวย 

ประชาชนที่รูเบาะแสเก่ียวกับการเกิดคดียาเสพติดจึงมีความระแวงกับการจะใหขอมูลกับเจาหนาท่ี 

 ทั้งนี้ประชาชนในชุมชนจึงมักจะมีการจัดตั้งอาสาสมัครเพื่อดูแลตนเอง และมีการติดตั้ง

กลองวงจรปดในชุมชนเปนหลัก แตอยางไรก็ตามกลุมอาสาสมัครดังกลาวก็ไมสามารถปองกันปญหา

ดานยาเสพยติดไดดีเทาที่ควร เนื่องจากขาดการสนับสนุนดานงบประมาณและความรู 
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การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 การจัดการดานอัคคีภัยในพ้ืนท่ีมีศูนยในการจัดการที่สําคัญอยูบริเวณเทศบาลเมืองปูเจา

สมิงพราย และในชุมชนแตละชุมชนก็จะมีการดูแลตัวเองดานอัคคีภัยอยูพอสมควร เชน มีการจัดการ

ฝกอบรมในกรณเีกิดเพลิงไหม มีเบอรติดตอในกรณีฉุกเฉิน แตอยางไรก็ตาม ประเด็นปญหาที่สําคัญใน

ดานอัคคีภัยคือ (แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย (2555 – 2558) 

1. พื้นที่บริเวณชุมชนแออัดไมสามารถนํารถดับเพลิงขนาดใหญเขาไปถึงภายในได เปนเพียง 

ทางเดินเขาชุมชนเทานั้น 

2. อุปกรณปองกันอัคคีภัยในชุมชน จะมีการติดต้ังไวในหลายๆ จุดเพ่ือปองกันอัคคภีัยได 

อยางทันทวงทแีตอุปกรณเหลานั้นก็ไมไดรับการดูแลรักษาที่ดี บางอุปกรณก็หมดประสิทธิภาพแลว 

3. ประชาชนไมใหความสนใจ และไมใหความรวมมือในชวงการจัดฝกอบรมปองกันอัคคีภัย 

เทาที่ควร 

4. ชุมชนบางแหงขาดการชวยเหลือดานงบประมาณในการจัดกรดานอัคคภีัย เชน ชุมชน 

ประชารวมใจ 

  

ขอมูลเกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สําคญัมีดังน้ี 

 

1. รถยนตดังเพลิง    จํานวน 6 คัน 

2. รถบรรทุกน้ํา     จํานวน 2 คัน 

3. รถกระเชา     จํานวน 1 คัน 

4. เรือยนตทองแบน    จํานวน 2 ลํา 

5. เครื่องดบัเพลิงชนิดหาบหาม   จํานวน 9 เครื่อง 

6. พนักงานดับเพลิง    จํานวน 47 คน 

7. อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 526 คน 

 

3.3 แหลงทองเที่ยวของพื้นที่ 

 

ในเทศบาลมีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญตางๆ ดังนี้คือ (แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมือง

ปูเจาสมิงพราย (2555 – 2558) 

1. วัดบางหัวเสือและตลาดริมน้ําบางหัวเสือ วัดบางหัวเสือ ตั้งอยูที่ บานบางหัวเสือ สังกัด 

คณะสงฆมหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเปนที่ราบลุม อยูริมแมน้ําเจาพระยาแวดลอมไปดวยคลอง อาณาเขต

ทิศเหนือติดกับคลอง ทิศใตติดกับคลอง ทิศตะวันออกติดกับซอยสุขาภิบาล 6 และที่เอกชน ทิศ

ตะวันตก ติดกับแมน้ําเจาพระยา วัดบางหัวเสือสรางเมื่อประมาณ พ.ศ. 2300 ไมทราบนามผูสราง
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ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2400 ไดผูกพัทธสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2400 

การศึกษาทางวัดไดเปดสอนพระปริยัตธิรรมมาตั้งแต พ.ศ. 2477 ซึ่งภายในวัดมีสิ่งท่ีนาสนใจดังตอไปนี้  

1.1 พระอุโบสถ สรางเมื่อ พ.ศ. 2410  

              1.2 กุฎิสงฆ จํานวน 18 หลัง สวนมากเปนอาคารหองแถวหอฉัน 

             1.3 หอสวดมนตสราง พ.ศ. 2519 ศาลาการเปรียญบูรณะ พ.ศ. 2505 

             1.4 หอพระไตรปฏกสรางรชักาลที่ 4 

           1.5 พระพุทธรปูในอุโบสถเปนพระพุทธรูปสมยัสโุขทัย จํานวน 3 องค 

นอกจากนั้นบริเวณวัด ยังเปดเปนตลาดน้ํา มีชื่อวาตลาดน้ํา บางหัวเสือ โดยเปดทุกวันเสาร

และวันอาทิตย โดยถือไดวาเปนแหลงทองเที่ยวแหงภูมิปญญา ที่ผูเขาชมจะสามารถเลือกซื้อ เลือกชิม 

อาหารหลากหลายที่แสนอรอย ทําบุญไหวพระ ปดทองอุปฌาจารยชื่อดัง อาทิ หลวงพอบัว หลวงพอ

เที่ยง หลวงพอพิณ หลวงพออยู หลวงพอน้ําทิพย หลวงพอพิณ หลวงพออยู หลวงพอน้ําทิพย ที่จะมี

น้ําหยดออกจากมือซายอยางอัศจรรย นอกจากนั้นภายในวัดยังมีอุโบสถ 2 ชั้น สวยงามวิจิตรตระการ

ตา และยังมีพิพิธภัณฑพืนบานที่รวบรวมของเกาแกล้ําคา หาชมไดยากยิ่ง  

2. ปอมปูเจาสมิงพราย ตั้งอยูที่ตําบลบางหญาแพรก อําเภอพระประแดง จังหวัด 

สมุทรปราการ ในสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 พวกญวณแผอํานาจเขามาทาง

เขมร พระองคเกรงวาญวณอาจจะรุกรานไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมพระราชวังบวร

สถานมงคล เสด็จไปเปนแมกองสรางเมือง "นครเขื่อนขันธ" ขึ้นที่บานปากลัด (พระประแดง) เมื่อป 

พ.ศ. 2357 พรอมกันนั้นก็โปรดเกลาใหสรางปอมขึ้น 8 ปอม รวมของเดิมที่สรางข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 1 

เปน 9 ปอม ปอมปูเจาสมิงพรายเปนปอมหนึ่งในบรรดา 4 ปอม ที่ต้ังอยูทางฝงตะวันออกของแมน้ํา 

สวนอีก 3 ปอม ไดแก ปอมปศาจสิง ปอมราหูจร และปอมวิทยาคม ที่สรางในสมัยรัชการที่ 1 ปอม

ดังกลาวลวนชักปกกาถึงกัน ปอมปูเจาสมิงพรายคงไดรับการปรับปรุงอีกครั้งในสมัยรัชกาลท่ี 5 

ดานบนของอาคารเปนหลังคาเรือนไมมุงกระเบื้อง ทําเปนชองยาวโคงและหัวเสาอิทธิพลศลิปตะวันตก

แบบที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 5 ปอมปูเจาสมงิพรายนี้ ไดประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจา

นุเบกษา เลม 96 ตอนที่ 97 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 

3. ศาลองคปูเจาสมิงพราย เปนสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ท่ีเคารพนับถือของชาวมอญคูปอมปูเจาสมิง 

พรายมาชานาน ไมมีผูใดทราบประวัติความเปนมาที่แนนอน ไมมีการบันทึกหลักฐานใดๆไว แตจาก

การสันนิษฐานจากผูรู อันไดแกผูมีเชื้อสายมอญ เชน ทานผูใหญสมพิศ  มลคลพันธ และอาจารย

ฉวีวรรณ  ควรแสวง ประธานศูนยวัฒนธรรมอําเภอพระประแดง พอสรุปไดวา พอปูเจาสมงิพราย คือ

เทพารักษ ท่ีชาวมอญเคารพนบัถือเสมือนปู มีคําเรียกนําหนานามวา สมิง ซึ่งเปนบรรดาศักดิ์ของขุน

นางผูใหญฝายมอญ นามวา สมิงพราย กลาวคือ ถาแปลศัพทตามพจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตสถาน

พ.ศ.2542 ไดดังนี้ 

       ปู (น)    หมายถึง พอของพอ, ผัวของยา, ญาติผูชาย หรือชายที่นับถือชั้นปู 

       เจา (น.)  หมายถึง ผูใหญ, ผูที่เปนหัวหนา, เชน เจานครเชือ้สายของกษัตริยนับตั้งแตชั้น
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หมอมเจาขึ้นไป บางแหงหมายถึงพระเจาแผนดินก็มี เชน เจากรุงจีน หรือหมายถึงเทพารักษ เชน เจา

พอหลักเมือง 

          สมงิ (สมิง) (น)  หมายถึง เสอื ที่เชื่อวาเดิมเปนคนที่มีวิชาอาคมแกกลา แลวตอมา

สามารถจําแลงรางเปนเสือที่กินคน มากๆเขาเชื่อกันวาวิญญาณคนตายเขาสิง ตอมาสามารถจําแลราง

เปนคนได เรียกวาเสือสมิงหรือหมายถึงตําแหนงขุนนางผูใหญฝายมอญ (ต. สมิง วาพระเจาแผนดิน, 

เจาเมือง, ผูปกครอง)  

สวนคําวา "พราย" สันนิษฐานวาเปนชื่อเรียก นาจะมาจากคําวา "ปลาย" ในภาษามอญ

แปลวา "บุรุษซึ่งมีความสงางาม" 

 โดยศาลองคปูเจาสมิงพรายตัง้อยูที่ตําบลบางหญาแพรก อําเภอพระประแดง โดยอยู

บริเวณใกลเคียงกับปอมปูเจาสมิงพราย 

การจัดการภาคอตุสาหกรรม 

 จากการที่เขตเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย เปนเขตพ้ืนท่ีโรงงานอุตสาหกรรมเปนการใช

ประโยชนที่ดินหลัก ทําใหภายในเขตเทศบาลมีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากเขามาตั้งถิ่นฐาน ทั้งน้ี 

ขอมูลและสัดสวนงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลมีดังน้ี 

 

ตารางที่ 1 : แสดงจํานวนโรงงานในพื้นที่ตําบลตางๆ ภายในเขตเทศบาลปูเจาสมิงพราย 

ตําบล จํานวนโรงงาน (โรง) 

บางหญาแพรก 78 

บางหัวเสือ 20 

สําโรงใต 302 

สําโรง 69 

สําโรงกลาง 132 

รวม 601 

ที่มา : แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย (2555 – 2558) 

 

 จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นถึงจํานวนสัดสวนโรงงานอุตสาหกรรมโดยแยกรายละเอียด

ตามแตละเขตตําบล ซึ่งในพื้นท่ีมีโรงงานทั้งหมด 601 โรง และจะเห็นไดวา บริเวณพื้นที่ตําบลสําโรงใต

จะมีปรมิาณโรงงานมากที่สุด คือมีปริมาณถึง 302 โรงงาน หรือคิดเปนรอยละ 50 ของพื้นท่ี ทั้งนี้นาจะ

มีสาเหตุมาจากความสะดวกในการเขาถึงของตําบลสําโรงใตที่คอนขางสะดวก เพราะอยูเลียบถนน

สายหลักของพื้นที่อยางถนนปูเจาสมิงพราย และถนนสายรองอยางถนนรางรถไฟสายเกา และมี

โครงขายการเขาถึงของถนนท่ีครอบคลุม แตในทางกลับกัน ตําบลที่มีจํานวนโรงงานนอยท่ีสุดคือ

ตําบลบางหัวเสือที่มีเพียง 20 โรงงานหรือคิดเปนรอยละ 3 ของพื้นที่เทานั้น เนื่องมาจากตําบลดังกลาว
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การเขาถึงทําไดยาก เพราะไมมีอาณาเขตติดตอกับถนนปูเจาสมิงพรายหรือถนนรถรางรถไฟสายเกา

เลย 

สภาพแวดลอมและภูมิอากาศ 

 จากที่เทศบาลปูเจาสมิงพรายมีการพัฒนาอาคารบานเรือนอยางหนาแนนในพื้นที่ ทําให

พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพรายมีอุณหภูมิท่ีคอนขางสูง และหากวัดในระดับพื้นผิวจะยิ่งมี

อุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นที่อีกพอสมควร โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความหนาแนนของอาคาร

สูง ท้ังนี้ขอมูลดานอุณหภูมิในพื้นที่มีดังนี้ (แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 

(2555 – 2558) 

1. อุณหภูมิสูงสุด      34.9  องศาเซลเซียส  

อุณหภูมิต่ําสุด      19.7 องศาเซลเซยีส 

2. อุณหภูมิเฉลี่ยนเดือน มีค. – มิย.  32.90 องศาเซลเซยีส 

3. อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน กค. – ตค.    29.1   องศาเซลเซียส 

4. อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน พย. – กพ.   22.5   องศาเซลเซียส 

       5.   ปริมาณน้ําฝนสุงสุด ชวงเดอืนกันยายน 

       6.   ปริมาณน้ําฝนต่าํสุด ขวงเดือนมกราคม 

 

การเมืองและการบริหาร 

เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย เปนเทศบาลขนาดใหญ แบงสวนการบริหารงานของเทศบาล 

ดังน้ี (แผนยุทธศาสตรการพฒันาเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย (2555 – 2558) 

1. สภาเทศบาล ทําหนาท่ีเปนฝายนิติบัญญัติและควบคุมฝายบริหาร ประกอบดวย สมาชิก 

ซึ่งมาจาการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง จํานวน 18 คน 

2. ผูบรหิาร ทําหนาที่บริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย ประกอบดวย 

นายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน และนายกเทศมนตรีไดแตงตั้งที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรีจํานวน 1 คน เลขานุการนายกเทศมนตรีจํานวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรีอีก 2 

คน 

3. สวนราชการประจาํ ประกอบดวย 7 สวนคือ 

3.1 สํานักปลัดเทศบาล มีหนาที่ดาํเนินการใหเปนไปตามกฎระเบียบ แบบแผน และ 

นโยบายของผูบริหาร งานเลขานุการสภาเทศบาล และมีหนาท่ีเก่ียวกับงานธุรการ งานทะเบียน

ราษฎร งานการเจาหนาที่ งานควบคมุเทศพาณิชน งานพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว งานรักษา

ความสงบเรียบรอยและความมั่นคง งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีรายละเอียดดังนี้ 

3.2 กองวิชาการและแผนงาน มีหนาที่เก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํา 

งบประมาณการจัดทํานิติกรรมสัญญาและงานเผยแพรวิชาการ และงานธุรการ 
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3.3 สํานักงานการคลัง มีหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได การเงนิและบัญชีการพัสดุและ 

ทรัพยสิน 

3.4 กองชาง มีหนาที่เก่ียวกับงานดานการโยธา การกอสราง การสาธารณูปโภคตางๆ 

3.5 กองสาธารณสุขและสิ่แวดลอม มีหนาที่เก่ียวกับการปองกันระงับโรคตดิตอควบคุม 

การประกอบอาชีพใหถูกสุขลักษณะ การสุขาภิบาล การเผยแพรและการฝกอบรมใหความรูดาน

สุขลักษณะอนามัย การรักษาสิ่งแวดลอม การสงเสริมสุขภาพ การจัดเก็บขยะมูลฝอย เปนตน 

3.6 กองการศึกษา มีหนาท่ีเก่ียวกับการใหการศึกษาแกเด็ก เยาวชน ประชาชน รวมถึง 

ดานการกีฬาและนันทนาการ 

3.7 กองสวัสดิการสังคม มีหนาที่เก่ียวกับงานดานสวัสดิการสังคม การสงเคราะห็ 

ชวยเหลือผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสที่ยากไร และเสริมอาชีพใหแกประชาชนกลุมสนใจ  

 

4. นโยบาย แผน และยุทธศาสตรเกี่ยวกับการทองเที่ยว  

นโยบาย แผน และยุทธศาสตรเก่ียวกับการทองเท่ียว  ยุทธศาสตรการทองเที่ยวแผนพัฒนา

การทองเที่ยวแหงชาติ และยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการทองเที่ยวของเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 

 

4.1. ยุทธศาสตรการทองเที่ยว และแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ 

1.1.ยุทธศาสตรการทองเที่ยว พ.ศ. 2558-2560 กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  

ประเทศไทยไดตระหนักถึงความสาํคัญของการทองเที่ยวในฐานะเปนเคร่ืองมือสําคัญ 

ในการชวยรักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยอาศัยขอไดเปรียบของทําเลที่ตั้ง 

ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรการทองเท่ียว และความหลากหลายของวัฒนธรรมซึ่งรวมถึงความ

เปนไทยเปนจุดขายสําคญัในการสงเสริมตลาดทองเท่ียวมาอยางยาวนาน และเพ่ือใหประเทศไทยมี

กรอบทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน สอดคลองกับศักยภาพและโอกาสการพัฒนาใหมๆ ที่จะเกิดขึ้น ใน

ระยะที่ผานมาคณะกรรมการนโยบายการทองเท่ียวแหงชาติ จึงไดจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยว

แหงชาติ พ.ศ. 2555-2559 ขึ้น โดยการติดตามและประเมินผลการพัฒนาในระยะครึ่งแผน รวมทั้งการ

ประชุมเพื่อรับฟงความคดิเห็น จากหนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Stakeholders) กับการทองเที่ยวในสวนภูมิภาค และทองถ่ิน เก่ียวกับแนวทางการปฏิรูปการทองเท่ียว

ของประเทศไทย และการจัดทําแผนพัฒนาการทองเท่ียว 5 เขตพัฒนาการทองเที่ยว ทําใหไดขอมูลที่มี

ความสอดคลองกันในการสะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จของการพัฒนา ที่ผานมา และขอจํากัด ขอดอย 

และปญหาสําคัญท่ีตองเรงดําเนินการ ดังนี้ 
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 1. ขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวของประเทศไทย ยังอยูในระดับต่ํา 

กวาประเทศคูแขง จากขอมูลของ Travel and Tourism Competitiveness Index ในป พ.ศ. 2557 

พบวาประเทศไทยมีอันดับขีดความสามารถในการแขงขันในลําดับท่ี 35 ของโลก และเปนอันดับที่ 10 

ในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟก ซึ่งเปนอันดับที่สูงขึ้นจากป 2555 (ลําดับที่ 43) อยางไรก็ตาม ขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยยังต่ํากวาประเทศสิงคโปร (อันดับ 11 ของโลก) และ

มาเลเซยี (อันดับ 25 ของโลก) และเมื่อพิจารณาขีดความสามารถในการแขงขันแตละดาน พบวาไทย

มีความจุดเดนในดานทรัพยากรธรรมชาติ (ลําดับที่ 16) โครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมทาง

อากาศ (ลําดับที่ 17) โครงสรางพื้นฐานในการบริการนักทองเที่ยว (ลําดับที่ 21) สําหรับปจจัยที่เปน

เปนจุดออนสําคัญของการทองเท่ียวไทย ไดแก ดานความปลอดภัย (ลําดับที่ 132) ดานความย่ังยืน

ของสิ่งแวดลอม (ลําดับที่ 116) และดานสุขอนามัย (ลําดับที่ 89) 

2. ผลการพัฒนาที่ผานมาประสบความสําเร็จในการเพิ่มรายได แตยังมีปญหาในเรื่องของ 

การกระจายรายไดและการกระจุกตัวของนักทองเท่ียว โดยในชวงป 2554-2557 พบวา รายไดจาก

การทองเที่ยวขยายตัวในอัตราเฉลี่ยรอยละ 18.9 ตอป แตนักทองเที่ยวยังคงกระจุกตัวอยูเฉพาะใน

เมืองทองเท่ียวที่สําคัญไดแก กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ภูเก็ต กระบี่ และเชียงใหม และพบวาการ

เดินทางทองเที่ยวของผูเย่ียมเยือนชาวตางชาติกระจุกตัวอยูใน 20 จังหวัด ประมาณรอยละ 94.2 ของ

ผูเยี่ยมเยือนชาวตางชาติทั้งหมด ในป 2556 ประเทศไทยมีจํานวนผูเยี่ยมเยือนชาวตางชาติรวมท้ังสิ้น 

55,387,7521 คน โดยจํานวนผูเยี่ยมเยือน ชาวตางชาติที่เดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยมีการ

กระจุกตวัอยูใน 20 จังหวัดแรก จํานวน 52,182,217 คนหรือคิดเปนรอยละ 94.2 ของจํานวนผูเยี่ยม

เยือนท้ังหมด อีกทั้งจังหวัดที่มีจํานวนผูเย่ียมเยือนชาวตางชาติมากกวา 1 ลานคน มีเพียง 9 จังหวัด

เทานั้น นอกจากนี้ พบวาตลาดนักทองเท่ียวยังคงเปนกลุมเดิมที่ตองพึ่งพารายไดจากนักทองเที่ยว 20 

อันดับแรก โดยเฉพาะจีนและรัสเซีย ซึ่งจะกอใหเกิดความเสี่ยงในการสูญเสียรายไดหากประเทศ

เหลานี้ตองประสบกับปญหาหรือวิกฤตการณตางๆ ที่ไมเอ้ือตอการเดนิทางทองเที่ยว 

3. การทองเท่ียวไทยยังคงมีภาพลักษณดานลบที่ตองเรงปรับปรับปรุงแกไข การประเมิน 

ภาพลักษณการทองเท่ียวของประเทศไทยในระยะที่ผานมา ยังคงมีภาพลักษณทั้งในดานบวกและดาน

ลบโดยในดานบวก ไดแก การเปนแหลงทองเที่ยวที่คุมคาเงิน เปนที่ท่ีใชชีวิตในวันพักผอนไดอยาง

เต็มที่ ความมีน้ําใจของผูคน บรรยากาศที่สนุกสนาน มีสีสัน อัธยาศัยไมตรีของคนทองถิ่น จึงจัดวา

ประเทศไทยทําไดดีมาก ในเรื่องการสรางความรูสึกและการสรางประสบการณที่ดีดวยความ

หลากหลายของแหลงทองเที่ยว แตยังมีภาพลักษณดานลบไดแก ปญหาอาชญากรรม ความปลอดภัย 

การหลอกลวงในรูปแบบตางๆ ปญหาจากความเสื่อมโทรมของแหลงทองเที่ยว สถานการณดังกลาว

สงผลตอภาพลักษณและความเชื่อม่ันของนักทองเที่ยว เปนเหตุใหนักทองเท่ียวกลุมตลาดหลักเปลี่ยน

จุดหมายไปยังแหลงทองเที่ยวในภูมิภาคอื่นๆ จึงเปนเรื่องที่จะตองมีแนวทางและหนวยงานปฏิบัติท่ี

ชัดเจน 
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4. ทรัพยากรการทองเที่ยวเสื่อมโทรม ขาดการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมๆ นับเปน

ปญหาท่ีสะสมมานานจากนโยบายการเรงสงเสริมตลาดการทองเที่ยว แตขาดการเตรียมพรอมรองรับ

ของแหลงทองเที่ยว โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวหลักๆ ของประเทศ ท่ีมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามา

ทองเท่ียวเปนจํานวนมากในแตละป การลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวของกับการใหบริการนักทองเที่ยวมีการ

ขยายตัวอยางรวดเร็วในขณะที่การบริหารจัดการและการควบคุมกํากับดูแลของหนวยงานภาครัฐไม

สามารถดําเนินการไดอยางทั่วถึงทําใหเกิดปญหาการบุกรุกพื้นท่ี ปญหาขยะ น้ําเสีย มลพิษ ระบบ

นิเวศวิทยา ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานเสี่ยงตอการถูกทําลาย ซึ่งนับเปนสาเหตุสําคัญทําให

แหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรมลง ในขณะเดียวกันการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมๆ ยังไมมีแผนการ

ดําเนินงานที่ชัดเจน ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มข้ึนยังกระจุกตัวอยูในแหลงทองเที่ยวเดิมๆ เชน 

กรุงเทพมหานคร เชียงใหม พัทยา ภูเก็ต ซึ่งสงผลกระทบตอขีดความสามารถในการรองรับของแหลง

ทองเท่ียว 

5. โครงสรางพื้นฐานดานการทองเที่ยวคอนขางดีในระดับหนึ่ง แตยังมีปญหาในการ

เขาถึงแหลงทองเที่ยวและการเชื่อมโยงระหวางแหลงทองเท่ียว ประเทศไทยมีโครงสรางพื้นฐานและ

การคมนาคมคอนขางดีโดยเฉพาะในเมืองทองเที่ยวที่สําคัญ มีสนามบิน 41 แหง กระจายตัวอยูท่ัว

ประเทศ มีถนนท่ีมีคุณภาพเชื่อมโยงระหวางจังหวัดตางๆ ซ่ึงมีคุณภาพและมาตรฐาน แตยังการ

เชื่อมโยงระหวางแหลงทองเที่ยวและเสนทางในการเขาถึงแหลงทองเที่ยวรองยังไมมีประสิทธิภาพ

เทาที่ควร 

6. บุคลากรดานการทองเที่ยวจําเปนตองไดรับการพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะและองค

ความรูใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก โดยภาพรวมแลวบุคลากรดานการทองเท่ียวของประเทศไทย 

มีความสามารถในการแขงขันในระดับทองถ่ินหรือในประเทศ แตยังขาดความสามารถในการแขงขัน

ในระดับสากลทั้งนี้เนื่องดวยสาเหตุหลายประการ เชน ขอจํากัดในการรับรูขาวสารขอมูล 

ผูประกอบการธุรกิจบริการทองเที่ยวของไทยสวนใหญยังขาดการเขาถึงขอมูลและขาวสาร ขาดการ

ประสานงานจากหนวยงานภาครัฐสวนกลางในเรื่องการเปดเสรีบริการทองเที่ยว ขาดความรูและ

ทักษะในดานการบริหารจัดการ เน่ืองจากธุรกิจสวนมากเติบโตมาจากธุรกิจในครอบครัว ซึ่งมักขาด

ความรูในดานการจัดการ หรือการบริหารงานท่ีมีระบบไมสามารถทําการตลาดเชิงรุกได ดานภาษา 

ดานเทคโนโลยี ผูประกอบการจํานวนมากยังขาดความรูและทักษะดานเทคโนโลยีการสื่อสารและ

สารสนเทศ (ICT) โดยเฉพาะโครงสรางพื้นฐานเครือขายอินเทอรเน็ตขาดทรัพยากรและเงินทุน 

ปจจุบันแมวาภาครัฐจะมีการจัดตั้งหนวยงานเพื่อสนับสนุนผูประกอบการ ทั้งการกูยืมและค้ําประกัน 

แตขั้นตอนคอนขางยุงยากซับซอน ใชเวลาคอนขางนาน และมีเงื่อนไขที่คอนขางมาก 

ขาดเครือขาย ปจจุบันเครือขายธุรกิจบริการทองเที่ยวขนาดกลางและเล็ก ยังมไีมมากพอที่จะสามารถ

แขงขันกับบริษัทตางชาติขนาดใหญ เปนตน 
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7. กฎหมายที่เก่ียวของกับการทองทองเที่ยวยังไมสอดรับกับสถานการณในปจจุบัน 

มีกฎหมายที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวหลายฉบับท่ีใชอยูในปจจุบันเปนกฎหมายฉบับเกา ลาสมัย มี

ความขัดแยงกันระหวางกฎหมาย และมีความเก่ียวของกับหลายหนวยงาน ซึ่งจําเปนตองไดรับการ

ปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน รวมทั้งตองมีมาตรการเขมงวด กวดขัน ใหมีการ

บังคับใชกฎหมายอยางจริงจังเพื่อชวยขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศให

บรรลุตามเปาหมาย 

8. ขาดขอมูลเชิงลึกเพื่อการวิเคราะหและวางแผนพัฒนาการทองเที่ยว การพัฒนาและ 

สงเสริมตลาดการทองเที่ยวไทยใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก จําเปนตองอาศัยขอมูลและ

สารสนเทศทั้งในภาพรวมและภาพเชิงลึกจํานวนมาก แตปจจุบันขอมูลที่มีอยูอยางกระจัดกระจาย มา

จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย ขาดการจัดเก็บขอมูลท่ีเปนระบบ ขาดการบริหารจัดการ และขาดการ

ใชประโยชนขอมูลอยางเต็มที่ดังนั้น จึงจําเปนตองพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการ

ทองเที่ยว โดยการนําเทคโนโลยีการจัดเก็บ ออกแบบและกลั่นกรองขอมูล สรางระบบการบริหาร

จัดการและใชประโยชนขอมูลเพื่อชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของการทองเที่ยวไทย 

9. กลไกการบริหารจัดการขาดการบูรณาการ การพัฒนาการทองเท่ียวมีความเก่ียวของ 

กับหลายหนวยงาน เชื่อมโยงจากระดับชาติ สูระดับพื้นท่ี และชุมชน ที่ผานมากลไกการพัฒนาการ

ทองเที่ยว ขาดความเชื่อมโยงระหวางกลไกในระดับตางๆ ตางคนตางทํา ทําใหเกิดความซ้ําซอนของ

การพัฒนา หรือขาดเจาภาพหลักในบางเรื่อง 

ผลการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศในระยะที่ผานมา ไดสะทอนใหเห็นความสําเร็จ 

ของการเติบโตในเชิงปริมาณทั้งจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยว แตยังคงมีปญหาใน

เชิงคุณภาพที่เปนภัยคุกคามตอการพัฒนาอยางยั่งยืนในอนาคต อาทิ ความเสื่อมโทรมของแหลง

ทองเท่ียวจากการกระจุกตัวของนักทองเที่ยว ปญหาความปลอดภัยนักทองเที่ยว ขาดแคลนโครงสราง

พื้นฐานเพื่อการเขาถึงและการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว และการรองรับการขยายตัวของสาขาการ

ทองเที่ยวใหมๆ บุคลากรการทองเที่ยวยังขาดแคลนทั้งดานปริมาณและคุณภาพ ปญหาในการบังคับ

ใชกฎหมาย เปนตน ในขณะที่ โอกาสทางการตลาดยังมีอีกมากจากการขยายตัวอยางตอเนื่องของ

นักทองเที่ยวในตลาดโลก รวมถึงปจจัยการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลกที่จะเปนทั้งปจจัยเสี่ยงและสราง

โอกาสใหกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย ดังนั้น การกําหนดทิศทางการพัฒนาการทองเท่ียวไทยใน

ระยะ 3 ปถัดจากนี้ไป จึงตองใหความสําคัญกับการสรางความสมดุลของการพัฒนาทั้งทางดาน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อมุงสูเปาหมายการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน ภายใต

ภารกิจที่จะตองดําเนินการควบคูและเก้ือหนุนกันไปทั้ง 3 ดาน คือ ดานการสงเสริมตลาด ดานการ

พัฒนาสินคาและบริการและดานการบริหารจัดการทองเที่ยว โดยกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไวดังน้ี 
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ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการตลาดทองเที่ยว 

ผลการพัฒนาที่ผานมาอาจกลาวไดวา อุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยอยูในภาวะขาดสมดุลและ มีความ

เสี่ยงตอการเติบโตอยางไมยั่งยืนคอนขางสูง เนื่องจากการเติบโตเปนไปในลักษณะกาวกระโดดจนเกิด

ปญหาการรองรับไมเพียงพอ และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยสวนแบงตลาด 1 ใน 3 ของ

นักทองเที่ยว ทั้งหมดมาจาก 2 ตลาด คือ ตลาดจีนและรสัเซยี และรายไดจากการทองเที่ยวกวา 2 ใน 

3 มาจากจังหวัดทองเที่ยวเพียง 5 จังหวัด ดังนั้น หากเกิดเหตุการณทางลบในตลาดหรือจังหวัด

ทองเที่ยวหลัก จะสงผลตอการเติบโตของนักทองเที่ยวอยางมีนัยสําคัญทันที ซึ่งเคยปรากฏชัดเจน

ในชวงวิกฤตตางๆ ท่ีผานมา เชน เหตุภัยพิบัติจากคลื่นสึนามิ จ.ภูเก็ต เหตุมหาอุทกภัยป 2554 และ

เหตุความไมสงบทางการเมืองในกรุงเทพฯ เปนตนดังนั้น การผลักดันและนําประเทศไทยสูความม่ังคง 

มั่งคั่ง และ ยั่งยืนตามวิสัยทัศนของรัฐบาลโดยใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือนั้น จะตองสรางความ

สมดุลระหวางการเตบิโตของอุตสาหกรรมทองเที่ยวการใชทรัพยากรทางการทองเท่ียว และการสราง

ความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยวและประชาชนเพื่อวางรากฐานการดําเนินงานเพื่อใหเกิดการเติบโต

อยางมีคณุภาพและย่ังยืนในระยะยาว ในขณะเดียวกันจะตองทําใหการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการ

สรางรายไดเพื่อฟนฟูสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศระยะสั้นเชนกันยุทธศาสตรดานการตลาด มี

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. ปรับภาพลักษณประเทศไทยในใตแบรนด Amazing Thailand (Rebranding) 

ยกระดับตําแหนงทางการตลาด (Positioning) จากการเปนแหลงทองเท่ียวที่มีความหลากหลายและ

คุมคา (Variety and Value for Money Destination) สูการเปนแหลงทองเท่ียวคุณภาพ (Quality 

Leisure Destination) 

2. ปรบัโครงสรางตลาด (Market Restructuring) โดยขยายฐานนักทองเที่ยวกลุม High 

Value ซึ่งเปนนักทองเที่ยวระดับกลาง-บน ใชจายสูงมีพฤติกรรมเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย สนใจ

เรียนรู และสรางผลกระทบตอประเทศไทยต่ํา ใหการเติบโตของรายได เกิดจากการเติบโตของการใช

จายมากกวาจํานวนนักทองเท่ียว 

3. ปรับสมดุลระหวางอุปสงคอุปทาน (Rebalancing) ใหเกิดความสมดุลระหวาง

เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอมเพื่อมุงสูความยั่งยืน มุงการกระจายจังหวัดทองเที่ยว และการ

กระจายรายไดสูจังหวัดทองเที่ยวศักยภาพรอง สรางโอกาสใหประชาชนไทยไดเดินทางทองเท่ียว

เพื่อใหเกิดความรัก ความภูมิใจในความเปนไทย ตลอดจนเกิดความผูกพันในครอบครัวและหมูคณะ 

อันจะเปนการสรางรากฐานอันเขมแข็งของสังคม และสงเสริมการทองเท่ียวอยางสอดคลองกับขีด

ความสามารถในการรองรบัของแหลงทองเที่ยวเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ทั้งนี้ กลยุทธการดําเนินงานประกอบดวย 4 กลยุทธหลัก ดังนี้ 

1. มาตรการปรับตําแหนงภาพลักษณการทองเที่ยวสูการเปน Quality Leisure 

Destination มีแนวทางการดําเนินงาน โดยการสรางความเขาใจรวมกันและสื่อสารในทางเดียวกัน 

เพื่อสรางการรับรูประเทศไทยเปน “Quality Leisure Destination” เปนแหลงทองเท่ียวที่มีคุณภาพ
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มาตรฐานและสามารถสรางประสบการณท่ีมีคุณคาใหกับนักทองเที่ยว โดยใช “วิถีไทย” เปน 

content ในการสื่อสาร สื่อสารภาพลักษณโดยใชเทคโนโลยีใหมโดยใหนักทองเที่ยวชวยบอกตอ 

(User Generated Content) รวมทั้งสรางใหเกิดการเชื่อมโยง content จากคนไทยสูตางประเทศ 

(Inside-Out IMC) สราง Cluster Branding ทั้ง 8 Cluster ใหเชื่อมโยงกับ Quality Leisure 

Destination รวมมือกับพันธมิตรที่มีคุณภาพระดับโลก (Co-brand/Quality Alliance) เพื่อพวง

ยกระดับแบรนดประเทศไทย เชน สงเสริม World Heritage sites รวมกับ UNESCO สงเสริมการ

ขายผูประกอบการที่มีคุณภาพรวมกับบัตรเครดิต พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ

ภาพลักษณเชิงบวกของประเทศ โดยเนนการนําเสนอขอมูลดานบวกเพื่อกลบขอมูลดานลบ (Positive 

Negative Ratio) และสรางเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับการเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยทั้งในภาวะ

ปกตแิละภาวะวิกฤต-บริหารจัดการ 

2. มาตรการยกระดับคุณภาพหวงโซคุณคา (Value Chain) มีแนวทางการดําเนินงาน 

ไดแก (1) ผูประกอบการ/ภาครัฐ/ชุมชน สงเสริม สนับสนุน สรางกลไกในการหาผูประกอบการที่มี

คุณภาพใน Value chain เพื่อเปนตนแบบกับผูประกอบการอ่ืนๆ สรางความเขมแข็งเชิงการตลาด

ใหกับชุมชนในพื้นที่โดยเสริมองคความรูดานการตลาดใหชุมชนสามารถทําการตลาดไดดวยตนเอง จัด

กลุมสินคาคุณภาพ และสนับสนุนสงเสริม ใหมีการจัดทําสินคา/บริการใหสอดคลองกับความตองการ

ของกลุมตลาด เพื่อใหสามารถนําไปเสนอขายไดอยางเหมาะสมท้ังในระยะสั้นและระยะยาว และ

สงเสริมใหเกิดการประกอบการอยางมีคุณภาพและมาตรฐานสูง ใสใจสิ่งแวดลอม (2) ประชาชน สราง

กระแสใหคนไทยหันมาใหความนิยมในการทองเที่ยวเมืองไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทยทําใหวิถีไทย

เกิดความเขมแข็ง สงเสริมใหคนไทยเปนเจาบานท่ีดี ซึ่งจะเปนสวนสําคัญที่จะชวยสราง Quality 

Experience ใหนักทองเที่ยว 

3. กลยุทธการปรับโครงสรางตลาดสู High Value เนนการขยายฐานตลาดนักทองเที่ยว 

กลุม High Value ทั้งกลุมระดับกลาง-บน กลุมความสนใจพิเศษ โดยนําเสนอสินคาและบริการที่มี

คุณภาพควบคูกับการสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาวิถีไทย และสรางการเดินทางเชื่อมโยงใหไทยเปนประตูสู

อาเซียน โดยดําเนินการผาน 3 มาตรการ คือ มาตรการเรงเพิ่มรายได มาตรการปรับโครงสรางตลาด

หลัก และมาตรการแสวงหากลุมตลาดใหม ดังนี้ 

3.1. มาตรการเรงเพ่ิมรายได มีแนวทางการดําเนินงาน โดยการเจาะตลาด

กลุมเฉพาะที่มีแนวโนมการใชจายสูง ไดแก กลุม Health & Wellness, MICE, Green Tourism 

(Eco Luxury), Aging, Sport Tourism, Wedding & Honeymoon กลุมครอบครัว กลุมตลาด

มุสลิม สงเสริมการเดินทางของกลุมที่สรางผลกระทบตอสังคมนอยเชน กลุมเยาวชน กลุม 

Responsible Tourists กลุม Green Tourism ขยายฐานนักทองเที่ยวตลาดหลักกลุมระดับกลาง-บน

จากเอเชีย (ไมรวมจีน อินเดีย) ยุโรป (ไมรวมรัสเซีย) อเมริกา ตะวันออกกลาง โอเชียเนีย เพิ่มการ

เดินทางในชวงนอกฤดูกาลทองเที่ยวของประเทศไทย โดยหาตลาดทดแทน หรือกระตุนการเติบโตของ

ตลาดที่เดินทางในชวง Low Season นําเสนอสินคาและกิจกรรมที่เพิ่มมูลคาวิถีไทย 7 กลุม (ขยายผล
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ตอเนื่องจากปทองเที่ยว วิถีไทย) อาทิ Premium OTOP อาหารไทย (Gastronomy Tourism) บูติค

รีสอรท การซื้อสินคา (Shopping) รวมทั้งสินคาเกษตร/วิถีชีวิตสงคมเกษตร ศิลปวัฒนธรรม (Arts & 

Cultures) 

3.2. มาตรการปรับโครงสรางตลาดหลัก มีแนวทางการดําเนินงานอาทิ 

ขยายฐานตลาดกลุมระดับกลาง-บนในพื้นที่ตลาดหลักทดแทนกลุมระดับลาง รวมทั้งขยายฐานกลุม

ความสนใจพิเศษและกลุม FIT ตามกระแสแนวโนมโลกที่นักทองเที่ยวเลือกเดินทางเองตามความ

สนใจของตน โดยเฉพาะตลาดจีนอินเดยี รัสเซีย กําหนดเปาหมายดานจํานวนนักทองเที่ยวอยางสมดุล

กับขีดความสามารถในการรองรับ 

3.3. มาตรการแสวงหากลุมตลาดใหม มีแนวทางการดําเนินงานอาทิ 

สงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางเดินทางทองเท่ียวของอาเซียนโดยเนนการสงเสริมการเดินทางเชื่อมโยง

ทางบกจากประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งการสงเสริมการทองเท่ียวเมืองรองโดยเชื่อมโยงทางอากาศ 

เจาะกลุมตลาดใหม ไดแกตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกา (บราซิล) แอฟริกา (แอฟริกาใต) ยุโรป

ตะวันออก (โปแลนด สาธารณรฐัเช็ก) 

4. กลยุทธสรางโอกาสทางการทองเท่ียวสูคนไทยทุกกลุมเนนใหคนไทยทุกคนสามารถ 

เดินทางทองเที่ยวไดโดยไมตองคํานึงถึงเศรษฐานะและขอจํากัดดานกายภาพ และสงเสริมการ

ทองเที่ยวในลักษณะเรียนรู เพื่อใหไดรับประสบการณ เปดโลกทัศน และ เกิดความเขาใจและ

ภาคภูมิใจในความเปนไทยประกอบดวย มาตรการสําคัญ คือ สงเสริมไทยเที่ยวไทย มีแนวทางการ

ดําเนินงาน ไดแก ขยายผลปรับแกไขขอจํากัดของมาตรการคืนภาษีสําหรับนักทองเที่ยวไทย สงเสริม

การเดินทางทองเที่ยวของคนไทยกลุมตางๆ เชน แรงงาน ขาราชการ เกษตรกร กลุม 

Corporate/Expats ผูมีรายไดกลาง-สูง กลุมครอบครัว ผูสูงอายุ และผูพิการ สงเสริมการเดินทาง

ประชุมสัมมนาในประเทศ สงเสริมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู เชน ผลักดันใหหนวยงานที่เก่ียวของ

บรรจุเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการทองเที่ยวในหลักสูตรการศึกษา สนับสนุนการเดินทางศึกษาดูงานใน

ประเทศไทยของ เกษตรกร องคการบริการสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด เกษตรกร เปนตน 

5.กลยุทธสรางสมดุลเชิงเวลาและพื้นที่ เนนการสงเสริมใหเกิดการเดินทางสูพื้นท่ี

ทองเที่ยวรอง และเดินทางทองเที่ยวในชวงนอกฤดูกาล โดยดําเนินการผาน 2 มาตรการ ไดแก 

มาตรการสงเสริมการทองเที่ยวไปยังพื้นที่ใหม และมาตรการสงเสริมการกระจายชวงเวลาการ

ทองเท่ียว ดังนี้ 

5.1. สงเสริมการทองเที่ยวไปยังพื้นท่ีใหม มีแนวทางการดําเนินงานไดแก 

สงเสริมการเดินทางสูพื้นที่ทองเท่ียวใหมท่ีมีความพรอม เชน เมืองทองเที่ยวหลัก กลุมจังหวัด 8 

Cluster 12 เมืองตองหาม...พลาด เมืองเศรษฐกิจพิเศษ สงเสริมการทองเท่ียวชุมชนและ Creative 

Tourism ที่สอดคลองกับ Thainess ที่กําหนดไว ชะลอการสงเสริมการเดินทางไปยังพื้นที่ท่ีออนไหว 

และมีนักทองเที่ยวเกินขีดความสามารถในการรองรับสงเสริมใหทองเที่ยวเชื่อมโยงเปนกลุมจังหวัด

จากเมืองหลักสูเมืองรองโดยรอบ 
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5.2. สงเสริมการกระจายชวงเวลาการทองเที่ยว มีแนวทางการดําเนินงาน 

ไดแกปรับทัศนคติของคนไทยใหออกเดินทางทองเที่ยวในชวงนอกฤดูกาลและลาพักรอนไปพักผอนใน

วันธรรมดาสงเสริมการเดินทางของกลุมวิชาชีพอิสระ เชน แพทย พยาบาล ทนาย นักธุรกิจ เจาของ

กิจการ นักแสดง เปนตนสงเสริมการลาพักรอนในวันธรรมดาเพื่อเดินทางทองเท่ียว อาทิ สราง

แรงจูงใจใหบริษัท/นายจางอนุญาตใหพนักงานสามารถลาพักรอนไปทองเท่ียว รวมทั้ง หามาตรการ

สนับสนุนการลาพักรอนของขาราชการเปนตน 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพฒันาสินคาและบริการทองเที่ยว 

แมวาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยจะไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและ

ความไมสงบภายในประเทศมาอยางตอเนื่อง แตการทองเที่ยวยังมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและ

ฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย และยังเปนจุดหมายปลายทางของนักเดินทางจากท่ัวทุกมุมโลก 

นอกจากนี้ การรวมกลุมเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) ประเทศไทยถือได

วาเปนประเทศที่มีความไดเปรียบทางดานภูมิศาสตร เน่ืองจากมีอาณาเขตติดตอกับหลายประเทศ

เพื่อนบานในอาเซียน สงผลใหมีการขยายตัวของการเดินทางทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น มีการเพิ่มเสนทาง

การบินของสายการบินตนทุนต่ํา เกิดการลงทุนของเอกชนในภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยว รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่สงผลใหเกิดการทองเท่ียวในรูปแบบใหมๆ ประเทศไทยจึง

จําเปนตองมีมาตรการเตรียมความพรอมของทรัพยากรดานการทองเท่ียวเพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่มี

แนวโนมขยายตัวเพิ่มข้ึนความทาทายของการพัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยว คือ จะทําอยางไรให

สินคาและบริการทองเที่ยวของไทยมีคุณภาพ ไดมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับจํานวนนักทองเท่ียว

ที่เพิ่มขึ้นได โดยไมทาํลายทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู เพิ่มคุณคาและมูลคาสินคาและบริการทองเที่ยว 

กระจายรายไดสูเกษตรกรและทองถิ่น และยังคงอัตลักษณของชุมชน ดังนั้น การจัดทํายุทธศาสตรใน

ดานนี้ จึงมุงเนนการบูรณาการ การทํางานรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดาน

การทองเที่ยวอยางสรางสรรค โดยในระยะเรงดวนนี้ จะใหความสําคัญในการเรงพัฒนาเชิงพื้นที่ การ

พัฒนาสินคาและบริการรายสาขาเพื่อพัฒนาสินคาและบริการใหมๆ ใหสอดคลองกับศักยภาพของ

พื้นที่เพื่อรองรับกลุมนักทองเที่ยวคุณภาพ การเรงพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก โครงสรางพื้นฐาน

ตางๆ ที่สําคัญอีกประการคือ ปญหาดานความปลอดภัย การเอาเปรียบหรือหลอกลวงนักทองเท่ียว 

การชวยเหลือนักทองเที่ยวในสภาวะวิกฤติ ปจจัยเหลานี้ลวนเปนความทาทายดานการพัฒนาสินคา

และบริการทองเที่ยวที่จะสรางความเชื่อมั่นและความประทับใจแกนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวประเทศ

ไทยและเกิดการเที่ยวซ้ํา ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยว จึงไดกําหนดกลยุทธ

การพัฒนาออกเปน 5 กลยุทธหลัก ดังนี้ 

1. กลยุทธการพัฒนาเชิงพื้นที่ กลยุทธนี้เปนการพัฒนาเตรียมความพรอมเชิงพื้นที่ในการ 

รองรับนักทองเที่ยว เนนการพัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยวที่สอดคลองกับศักยภาพและขีด

ความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียวของพื้นที่แหลงทองเที่ยว และใหความสําคัญกับมิติของการ
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พัฒนาการทองเท่ียวในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนความสมดุลของการ

พัฒนาการทองเที่ยวโดยสงเสริมการจัดการทรัพยากรทองถิ่นของชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง และ

พัฒนาเชื่อมโยงสินคาทางการเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) เขาสูภาคธุรกิจบริการทองเที่ยว เพิ่ม

มูลคาผลผลิตการเกษตรและการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแทนการนําเขาและบริโภคสินคาจาก

ตางประเทศ ตลอดจนการพัฒนาอัตลักษณของทองถิ่น เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการกระจาย

รายไดสูทองถิ่นชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหครอบคลุมทุกพื้นที่ทองเที่ยว สงเสริม

การทองเที่ยวตามเสนทางคมนาคมที่ระบุไวในแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง อีกทั้ง

เนนการบูรณาการเชื่อมโยงการทํางานรวมกันของหนวยงานแตละพื้นที่ โดยไดกําหนดพ้ืนที่ในการ

พัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยวในระยะเรงดวนออกเปน 8 เขตพัฒนาการทองเที่ยว 12 เมือง

ตองหาม...พลาด และ 8 เขตพื้นที่เมืองชายแดน ดังนี้ 

1.1. เขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา ประกอบดวย จังหวัด

เชียงใหมเชียงราย ลําพูน ลําปาง และพะเยา โดยมีเปาหมายหลักในการพัฒนาไปสูการทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรมและภูมิปญญาลานนาเชิงสรางสรรคเชื่อมโยงอนุภาคลุมนํ้าโขง ผานมาตรการการยกระดับ

วัฒนธรรมและภูมิปญญาลานนาสูสินคาและบริการทางการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค ใหความสําคัญกับ

การพัฒนาและสงเสริมเสนทางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม ยกระดับและสงเสริมการคา

การลงทุนอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ สงเสริมการ

สรางสรรคสินคาและบริการชุมชน OTOP ใหโดดเดนและมีคุณคา พัฒนาเชื่อมโยงสินคาทาง

การเกษตร ผลิตภัณฑชุมชนสูภาคอุตสาหกรรมบริการทองเที่ยว แทนการนําเขาและบริโภคสินคาจาก

ตางประเทศ 

1.2. เขตพัฒนาการทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก ประกอบดวย จังหวัด

เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ ชุมพร และระนอง โดยมีเปาหมายหลักในการพัฒนาไปสูการทองเที่ยว

พักผอนเพื่อสุขภาพชั้นนําของโลก ผานมาตรการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงคุณภาพ เพื่อรองรับ

นักทองเที่ยวกลุมครอบครัวและผูสูงอายุ มีแนวทางการพัฒนา โดยยกระดับเปนเมืองพักผอนเพื่อ

สุขภาพระดับสากล ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันเพื่อรองรับกลุมนักทองเที่ยวคุณภาพ 

กําหนดขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวในพื้นที่แหลงทองเท่ียวสําคัญ เชน เขตอุทยาน 

เกาะ สงเสริมการสรางสรรคสินคาและบริการชุมชน OTOP ใหโดดเดนและมีคุณคา พัฒนาเชื่อมโยง

สินคาทางการเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน สูภาคอุตสาหกรรมบริการทองเที่ยว แทนการนําเขาและ

บริโภคสินคาจากตางประเทศ 

1.3. เขตพัฒนาการทองเที่ยวฝงทะเลตะวันออก ประกอบดวย จังหวัด

ชลบุรีระยอง จันทบุรี และตราด โดยมีเปาหมายหลักในการพัฒนาไปสูการทองเที่ยวชายทะเลสีสัน

ตะวันออกระดับสากลที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเชื่อมโยงสูกัมพูชา และเวียดนาม ผานมาตรการ

สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการทองเที่ยวและกีฬา และสงเสริมการทองเที่ยวใหมี

การเติบโตอยางสมดุลและย่ังยืน ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา โดยสงเสริมใหเมืองพัทยาเปน Tourism & 
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Sport City พัฒนาคณุภาพแหลงทองเที่ยวสินคาและบริการใหไดมาตรฐานโดยคํานึงถึงชุมชนและ

สิ่งแวดลอม พัฒนาเชื่อมโยงสินคาทางการเกษตรผลิตภัณฑชุมชน สูภาคอุตสาหกรรมบริการทองเท่ียว 

แทนการนําเขาและบริโภคสินคาจากตางประเทศ 

1.4. เขตพัฒนาการทองเที่ยวอันดามัน ประกอบดวย จังหวัดภูเก็ต กระบี่ 

พังงา ตรังและสตูล โดยมีเปาหมายหลักในการพัฒนาไปสูการทองเที่ยวทางทะเลระดับโลก บนฐาน

วัฒนธรรมอันดามัน ผานมาตรการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวระดับ High-Class มีแนวทาง

การพัฒนา ไดแกพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันของการเปนเมืองทองเท่ียวทางทะเลและทา

เทียบเรือสําราญท่ีมีมาตรฐานระดับสากล พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรและการเพิ่ม

คุณคาใหกับแหลงทองเที่ยวทางทะเล สงเสริมการสรางสรรคสินคาและบริการชุมชน OTOP ใหโดด

เดนและมีคุณคา พัฒนาเชื่อมโยงสินคาทางการเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน สูภาคอุตสาหกรรมบริการ

ทองเท่ียว แทนการนําเขาและบริโภคสินคาจากตางประเทศ 

1.5. เขตพัฒนาการทองเท่ียวอารยธรรมอีสานใต ประกอบดวย จังหวัด

นครราชสีมาบุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยมีเปาหมายหลักในการพัฒนาไปสูการ

ทองเที่ยวแหงวิถีชีวิตอีสานใตรวมสมัย เชื่อมโยง ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ผานมาตรการการ

ยกระดับอารยธรรมอีสานใต และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเพิ่มมูลคาและคุณคาทางการทองเท่ียว มี

แนวทางการพัฒนา ไดแก พัฒนา โครงสรางพื้นฐานเสนทางทองเท่ียวเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวทาง

ประวัติศาสตร และกลุมประเทศเพื่อนบาน พัฒนาและสรางสรรคการทองเที่ยววิถีชีวิต วัฒนธรรม

อีสานใตรวมสมัย สงเสริมการสรางสรรคสินคาและบริการชุมชน OTOP ใหโดดเดนและมีคุณคา 

พัฒนาเชื่อมโยงสินคาทางการเกษตร ผลิตภัณฑชุมชนสูภาคอุตสาหกรรมบริการทองเท่ียว แทนการ

นําเขาและบริโภคสินคาจากตางประเทศ  

1.6. เขตพัฒนาการทองเที่ยวลุมแมน้ําเจาพระยาตอนกลาง เขตพัฒนาการ

ทองเท่ียววิถีชีวิตลุมแมน้ําโขง เขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม ในระยะเรงดวนนี้จะ

ใหความสําคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการทองเท่ียวของ 5 เขตพัฒนาการทองเที่ยวขางตน เพื่อเปน

พื้นที่นํารองอยางไรก็ดี ยังไดมีการกําหนดเขตพัฒนาการทองเที่ยวเพิ่มเติมอีก 3 เขต เพื่อดําเนินการ

วางแผนพัฒนาในระยะตอไป ไดแก (1) เขตพัฒนาการทองเที่ยวลุมแมน้ําเจาพระยาตอนกลาง โดย

มุงเนนการพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม โดยยังคงอัตลักษณวิถี

ชีวิตชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น และพัฒนาสงเสริมเสนทางการทองเท่ียวทางนํ้าในลุมแมนํ้า

เจาพระยา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพสถานประกอบการโรงแรม โฮมสเตย รานอาหาร และยกระดับ

บุคลากรในอุตสาหกรรมภาคบริการใหไดมาตรฐาน (2) เขตพัฒนาการทองเท่ียววิถีชีวิตลุมแมน้ําโขง 

มุงเนนการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวตามลําน้ําโขงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน สงเสริมเทศกาล 

กิจกรรม ประเพณีทองถิ่นใหเปนเทศกาลระดับสากลและสนับสนุนกิจกรรมแขงขันกีฬาทางน้ํา รวมถึง

ปรับปรุงมาตรฐานการอํานวยความสะดวกในการตรวจลงตรา (VISA) และการผานแดน (3) เขต

พัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม มุงเนนการฟนฟูและพัฒนาแหลงทองเที่ยวมรดกโลก 
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เชน อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชร และพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ตลอดจนเสนทางทองเท่ียวเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร และใหความสําคัญกับการพัฒนาองคความรู 

ดานการบริหารจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน (CBT) 

1.7. พื้นที่ 12 เมืองตองหาม...พลาด มีมาตรการสําคัญคือ สงเสริมการ

ทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเมืองรองท่ีมีศักยภาพ เปนเอกลักษณเฉพาะพื้นที่ 12 เมือง ประกอบดวย 

จังหวัดลําปาง นานเพชรบูรณ เลย บุรีรัมย สมุทรสงคราม ราชบุรี จันทบุรี ตราด ชุมพร 

นครศรีธรรมราช และตรัง โดยมีแนวทางการพัฒนา ไดแก พัฒนา ฟนฟู และเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียว 

ทั้งที่เปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติทางวัฒนธรรมและที่มนุษยสรางข้ึน ยกระดับขีดความสามารถ

ในการแขงขันของผูประกอบการเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาและบริการดานการทองเท่ียว คงเอกลักษณทาง

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนของแตละพื้นท่ี รวมถึงสงเสริมการทองเท่ียวเชื่อมโยงการทองเที่ยวใน

พื้นที่เขตพัฒนาการทองเที่ยว (Cluster) และพื้นที่จังหวัดเมืองรองสงเสริมการสรางสรรคสินคาและ

บริการชุมชน OTOP ใหโดดเดนและมีคุณคา 

1.8. เขตพื้นที่เมืองชายแดน ประกอบดวย จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแกว 

ตราดสงขลา เชียงราย หนองคาย และสตูล มีเปาหมายสําคัญในการพัฒนาไปสูการทองเที่ยวเชื่อมโยง

ประเทศเพ่ือนบาน (ASEAN Connectivity) ผานมาตรการสําคัญคือ การสงเสริมการเชื่อมโยงแหลง

ทองเที่ยวแตละ Clusterและแหลงทองเที่ยวในประเทศเพื่อนบาน มีแนวทางการพัฒนา ไดแก 

สงเสริมการคาการลงทุน การบริการและระบบโลจิสติกสใหไดมาตรฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

แขงขัน สงเสริมความรวมมือดานการทองเที่ยวในพื้นท่ีเมืองชายแดน และกลุมประเทศกัมพูชา ลาว 

พมา เวียดนาม (CLMV) อินโดนีเซีย มาเลเซีย (IMT-GT)และจีน สงเสริมการสรางสรรคสินคาและ

บริการชุมชน OTOP ใหโดดเดนและมีคุณคา 

2. กลยุทธการพัฒนารายสาขา โดยประเด็นกลยุทธการพัฒนารายสาขา จะมุงเนนการ

พัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยวใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน สงเสริมผูประกอบการไทยใหมีศักยภาพ

ดานการทองเท่ียวและบรกิารมากขึ้น รวมท้ังสงเสริมผูประกอบการไทยที่มีศักยภาพในการไปลงทุนใน

ตางประเทศดวยและสรางสรรคกิจกรรมการทองเที่ยวรูปแบบใหมๆ ใหสอดคลองกับความสนใจของ

นักทองเท่ียว และตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย กลุมนักทองเที่ยวคุณภาพ และกลุม

นักทองเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะดานดังนี้ 

2.1. การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health & Wellness Tourism) โดยมุงสู

การเปนหนึ่งในผูนําการทองเที่ยวเชิงสุขภาพระดับภูมิภาค ผานมาตรการยกระดับการใหบริการดาน

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพระดับสากล ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา ไดแก พัฒนามาตรฐานการบริการสปา

เพื่อสุขภาพ ใหทุกภาคสวนที่เก่ียวของใชมาตรฐานเดียวกัน สงเสริมและผลักดันใหสถานประกอบการ

นํามาตรฐานสากล (ISO) : มาตรฐานการบริการสปาเพื่อสุขภาพไปปรับใช เพื่อพัฒนาผูใหบริการและ

สถานประกอบการของตนเอง ตรวจสอบขึ้นทะเบียน และจัดทําฐานขอมูลสถานประกอบการที่ไดรับ
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การรับรองมาตรฐาน สงเสริมการสรางสรรคสินคาและบริการใหโดดเดนและมีมูลคาเพิ่มดานการ

ทองเท่ียว 

2.2. การทองเที่ยวกลุมผูสูงอายุ โดยมุงสูการเปนศูนยกลางแหงการ

ทองเท่ียวเพื่อสุขภาพผูสูงอายุในภูมิภาคเอเชีย ผานมาตรการยกระดับเปนศูนยกลางการดูแลสุขภาพ

ผูสูงอายุ ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา ไดแก พัฒนาอุตสาหกรรมภาคบริการและกิจกรรมการทองเที่ยวให

สอดคลองกับความตองการของตลาดกลุมผูสูงอายุ พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวท่ี

สอดคลองกับสภาพแวดลอมใหไดมาตรฐาน และมีความปลอดภัยตอนักทองเท่ียวกลุมผูสูงอายุ โดย

เพิ่มรูปแบบการใหบริการแกนักทองเที่ยวเสริมสรางศักยภาพสถานประกอบการ และบุคลากรภาค

บริการในอุตสาหกรรมทองเที่ยวใหมีขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวกลุมผูสูงอายุ สราง

และผลักดันมาตรการจูงใจและสิทธิประโยชนที่เอื้อตอการสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มการพํานัก

ระยะยาวของกลุมนักทองเท่ียวผูสูงอายุ 

2.3. การทองเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE) โดยมุงสูการ

ยกระดับประเทศไทยสูการเปนตลาดไมซคุณภาพของภูมิภาคเอเชีย ผานมาตรการสงเสริมการจัด

ประชุมและแสดงนิทรรศการในประเทศ ในกลุมเมือง MICE City และจังหวัดรองที่มีศักยภาพ มี

แนวทางการพัฒนา ไดแกเสริมศักยภาพของไมซซิตี้ กรุงเทพมหานคร พัทยา เชียงใหม ภูเก็ต และ

ขอนแกน ใหอยูในระดับสากล พัฒนาศักยภาพดานการจัดประชุมภายในประเทศในกลุมจังหวัดเมือง

รองท่ีมีศักยภาพ สงเสริมการจัดงานแสดงสินคา(D-Exhibition) ผาน 3 แนวทาง คือ สรางสรรคงาน

แสดงสินคาใหมใหเกิดขึ้นทั่วประเทศ (Invent) ยกระดับรูปแบบ มาตรฐานการจัดงานแสดงสินคา

ระดับทองถิ่นใหเปนงานระดับภูมิภาค (Upgrade) และการกระจายงานแสดงสินคาในประเทศท่ี

ประสบความสําเร็จไปจัดในภูมิภาคตางๆ (Clone) 

2.4. การทองเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) โดยมุงสูการพัฒนาสูเมืองสี

เขียวชุมชนเขมแข็ง มั่งคง มั่งคั่ง อยางย่ังยืน ผานมาตรการพัฒนาสูเมืองสีเขียว ชุมชนเขมแข็ง ซึ่งมี

แนวทางการพัฒนาไดแก พัฒนาเพื่อสรางความสมดุลตอขีดความสามารถของแหลงทองเที่ยวในการ

รองรับการทองเที่ยว สงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียวที่รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR) 

สรางการมสีวนรวมระหวางภาครัฐประชาชน และเอกชนในการบริหารจัดการการทองเท่ียว 

2.5. การทองเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism) โดยมุงสูการเปนเจาภาพใน

การจัดการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ ผานมาตรการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬา Sport 

Tourism มีแนวทางการพัฒนา ไดแก สรางมูลคากีฬาท่ีมีศักยภาพเพื่อการทองเท่ียว ไดแก มวยไทย 

กอลฟ ดํานํ้า สงเสริมใหมีศูนยฝก/โรงเรียน/สนามแขงขันที่ไดมาตรฐาน จัดกิจกรรม Sport Tourism 

ที่เปนเอกลักษณของแตละ cluster เพื่อเชื่อมโยงการทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย โดยมีแผนงานท่ี

สําคัญ ไดแก แผนงานปรับปรุงสนามแขงขันใหไดมาตรฐานตามเกณฑการเปนเมืองเจาภาพ แผนงาน

พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงกีฬาใหเปน Sport Tourism Destinationแผนงานสงเสริมการจัดงาน 
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Sport Tourism Event ระดับนานาชาติ แผนงานเสนอตัวเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาระดับ

นานาชาติ 

2.6. การทองเที่ยวเรือสําราญ มุงสูการเปนเมืองทองเท่ียวทางทะเลและทา

เทียบเรือสําราญที่มีมาตรฐานระดับสากลผานมาตรการสําคัญ คือ การพัฒนาการจัดการเสนทางการ

เดินเรือเพื่อการทองเท่ียวในทะเลใหมีศักยภาพในการเปนทาเรือเพื่อการทองเท่ียวในระดับสากล มี

แนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญไดแก พัฒนาและสงเสริมการลงทุนสรางพื้นที่ทาเทียบเรือเพื่อรองรับเรือ

สําราญในพื้นท่ีทองเที่ยวสําคัญ ไดแกทาเทียบเรอืภูเก็ต กระบี่ และเกาะสมุย ผลักดันใหเปนศูนยกลาง

การเดินทางเชื่อมตอทางเรือสําราญไปยังประเทศอ่ืนในอาเซียน มาตรการจูงใจและสงเสริมการ

ทองเท่ียวทางน้ํา รวมถึงการบริการดานตางๆสูมาตรฐานสากล และการประชาสัมพันธความพรอมใน

การสงเสริมกิจกรรมเก่ียวของกับเรือสําราญ ตลอดจนสนับสนุนการจัดกิจกรรมประจําปของ

ภาคเอกชน เชน Yacht Show ปรับปรุงและทบทวนกฎระเบียบวาดวยเรือสําราญ ท้ังในเรื่องการ

ประกอบธุรกิจและดานการควบคุมบริหารจัดการ รวมถึงดานความปลอดภัยของการเดินเรือ ดานการ

สงวนรกัษาสิ่งแวดลอม และดานการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

2.7. การทองเท่ียวกลุมมุสลิม มุงสูการเปนเมืองทองเที่ยวฮาลาลระดับ

นานาชาติโดยมีมาตรการสําคัญ คือ การพัฒนาธุรกิจภาคบริการที่เกี่ยวของใหเปนไปตามหลักการ

อิสลามท่ีถูกตองและไดมาตรฐาน ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา ไดแก พัฒนาการทองเท่ียวในธุรกิจภาค

บริการท่ีเก่ียวของ และส่ิงอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวมุสลิมใหเปนไปตามหลักการอิสลามท่ี

ถูกตองและไดมาตรฐานสําหรับนักทองเที่ยวกลุมมุสลิมโดยเฉพาะ แนะนําแนวทางการใหบริการแก

นักทองเที่ยวมุสลิมแกผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว 

3. กลยุทธพัฒนาการอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว เปาหมายหลักของกลยุทธนี้ 

คือ เรงพัฒนาการอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว ผานมาตรการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก

ในแหลงทองเท่ียวที่สามารถชวยเพิ่มรูปแบบการบริการสําหรับนักทองเที่ยว โดยมีแนวทางการพัฒนา

ที่สําคัญ ไดแก 

3.1. พัฒนาระบบอํานวยความสะดวก ในขั้นตอนการขอวีซาและการ

อํานวยความสะดวกในการตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส (E-Visa) และการผานแดนทั้งจุดเขาออก

ชายแดนและสนามบิน โดยเฉพาะบริเวณดานชายแดนที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยว และการ

ปรับปรุงกฎระเบียบใหมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

3.2. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียว ที่สอดคลองกับ

สภาพแวดลอมและมีความปลอดภัยตอนักทองเที่ยว ใหไดมาตรฐานตามหลักสากล โดยคํานึงถึง

อารยสถาปตยสําหรับกลุมนักทองเที่ยวคนพิการ และผูสูงอายุ เชน หองน้ํา ที่จอดรถ ปายบอกทาง ป

Wifi ทางลาด ราวจับ หองละหมาด เปนตน 

3.3. พัฒนาการสื่อความหมายในแหลงทองเท่ียว ศูนยขอมูล ศูนยเรียนรู

เพื่อสรางประสบการณการทองเท่ียวอยางสรางสรรคผานเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม โดยไดมุงเนน
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การใชนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ในการพัฒนารูปแบบสื่อความหมาย เพื่อบอกเลา

เรื่องราว ขอมูลแหลงทองเที่ยวใหดูโดดเดนนาสนใจ การสรางสุนทรียภาพดานการทองเที่ยว เพื่อสราง

ประสบการณการทองเที่ยวที่ดีและความประทับใจใหแกนักทองเที่ยว เชน Augmented Reality 

(AR), QR Code, Info Graphic เปนตนแตทั้งนี้ ตองพิจารณาถึงศักยภาพในการเขาถึง Internet ของ

แหลงทองเท่ียว และนักทองเที่ยวมีความพรอมที่จะใชในการรับขอมูลหรือไม 

3.4. ขยายศูนยบริการชวยเหลือนักทองเท่ียวครอบคลุมทุกพื้นที่แหลง

ทองเที่ยวสําคัญ และสรางเครือขายอาสาสมัครอํานวยความสะดวกนักทองเที่ยว เพื่อเปนลามแปล

สื่อสารกับการทองเที่ยว และใหบริการขอมูลดานการทองเท่ียวตางๆ เชน สถานที่ทองเท่ียว ขอมูล

การเดินทาง โรงแรมที่พักเปนตน ดวยจิตสํานึกการเปนเจาบานท่ีดี และมีใจใหบริการแกนักทองเที่ยว 

ตลอดจนชวยเหลือประสานงานแกไขปญหา และชวยเหลือนักทองเที่ยวกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไดสะดวก

รวดเรว็ทันทวงที 

4 กลยุทธพัฒนาความปลอดภัยดานการทองเที่ยว กลยุทธนี้มีความสําคัญเปนอยางมาก 

เนื่องจากเก่ียวของโดยตรงกับเรื่องความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว และสามารถ

สงผลกระทบตอภาพลักษณและความเชื่อมั่นของประเทศไทย โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

4.1. ผลักดันแนวทางการแกไขปญหาการหลอกลวงนักทองเที่ยว ปญหา

ทัวรศูนยเหรียญปญหามัคคุเทศกเถื่อน และการทํารายตอชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว เชน 

การซักซอมความเขาใจและกําหนดแนวทางมาตรฐานกับผูประกอบการตางๆ กรณีการเชารถยนต

หรือจักรยานยนต โดยการกวดขันจับกุมไมใหมีการคาขายที่เปนลักษณะหลอกลวง ขายเกินราคา หรือ

กอความเดือดรอนรําคาญแกนักทองเท่ียวการดําเนินการเพื่อแกปญหาการประกอบธุรกิจนําเที่ยวโดย

ใชคนไทยเปนตัวแทนอําพราง (Nominee) รวมกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม และการออกตรวจปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยว

และมัคคุเทศก พ.ศ. 2551 โดยกํากับดูแลใหธุรกิจนําเท่ียว มัคคุเทศกและผูนําเที่ยว ปฏิบัติหนาท่ี

อยางถูกตองตามกฎหมาย และปองปรามไมใหกระทําผิดกฎหมาย เปนตนตลอดจนการเชื่อมโยง

ระบบฐานขอมูล ประวัติอาชญา กรรม เพื่อสืบคนไดสะดวก รวดเร็ว และสามารถแกปญหาได

ทันทวงที นอกจากนี้ ยังมุงเนนใหมีมาตรการปองกันอุบัติเหตุที่อาจขึ้นกับนักทองเที่ยว เชน สํารวจ

และปรับสภาพจุดท่ีเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง หรือจุดที่อยูนอกเหนือวิสัยระมัดระวังของนักทองเที่ยว 

รวมท้ังการประชาสัมพันธ จัดทําปายเตือนภัยภาษาตางๆ 

4.2. สงเสริมความรวมมือระหวางผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 

เพื่อเปนเครือขายในการสอดสองผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการ

กระทําความผิดตอพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2551 และการสรางเครือขาย

อาสาสมัครตํารวจทองเที่ยวเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยและการใหบริการแกนักทองเที่ยวในแหลง

ทองเท่ียวสําคัญ 
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4.3. พัฒนากลไกและปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของศูนยรับแจงเหตุ

ของตํารวจทองเที่ยว และศูนยบริการนักทองเท่ียวทางโทรศัพท 1155 (Call Center 1155) ใหเปน

ศูนยบริการเบ็ดเสร็จโดยใหสามารถชวยเหลือและตอบสนองตอความตองการของนักทองเที่ยวได

อยางครอบคลุม สะดวกรวดเร็วตลอดเวลา 24 ชั่วโมง รวมถึงการขยายศูนยแกไขปญหานักทองเท่ียว

ในภาวะวิกฤต ประจําภูมิภาค และแหลงทองเท่ียวหลัก ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการใหบรกิารของ

ศูนยบริการตางๆ 

4.4. จัดตั้งกองทุนชวยเหลือเยียวยานักทองเที่ยวชาวตางชาติ เพื่อเปน

คาใชจายในการชวยเหลือเยียวยานักทองเท่ียวชาวตางชาติทุกคนท่ีเดินทางเขามาทองเที่ยว แลวเกิด

ความสูญเสีย 

หรือเสียหายใดๆ โดยมิไดเกิดจากความประมาท เจตนาหรือการกระทําที่ผิดกฎหมายของ

นักทองเที่ยว ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

4.5. จัดตั้งศาลแผนกคดีนักทองเท่ียวในศาลยุติธรรมเพื่ออํานวยความ

สะดวกใหแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติในการดําเนินคดีตางๆ เปนกรณีพิเศษ เน่ืองจากนักทองเท่ียว

ชาวตางชาติมีขอจํากัดดานระยะเวลาในการพํานักอยูในประเทศไทย 

4.6. สนับสนุนมาตรการจัดการความปลอดภัยในการเดินทาง ทางบก/ทาง

น้ํา/ทางอากาศ และปรับปรุงกฎระเบียบใหเกิดการบังคับใชอยางจริงจัง และมีการบังคับใชบทลงโทษ

ตามกฎหมาย 

4.7. ผลักดันใหมีการกําหนดมาตรฐานการใหบริการและมาตรฐานความ

ปลอดภัยทางการทองเที่ยวในกิจกรรมการทองเที่ยวทุกรูปแบบ เชน มาตรฐานหนวยกูภัย เพื่อจัดทํา

มาตรฐานการกูภัยและสนับสนุนพัฒนาการปฏิบัติงานของหนวยกูภัยในพื้นที่แหลงทองเที่ยว โดยตอง

ใหมีการบังคับใชอยางจริงจัง 

5. กลยุทธพัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อการทองเที่ยว กลยุทธนี้เนนการพัฒนาและ

ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน ใหสามารถเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดสะดวก รวดเร็ว มีความ

ปลอดภัยในการเดินทางและการบริการการขนสงสาธารณะ เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวหลักกับแหลง

ทองเที่ยวรองไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยขยายความเชื่อมโยงดานการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ํา 

และทางอากาศภายในประเทศรวมถึงเสนทางการทองเที่ยวสูประเทศอาเซียน ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา 

ดังน้ี 

5.1. พัฒนาและปรบัปรุงโครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอม ใหมีคุณภาพ

ไดมาตรฐาน และมีความปลอดภัยในการเดินทางและการบริการการขนสงสาธารณะ โดยสามารถ

เชื่อมโยงระหวางแหลงทองเท่ียวหลักกับแหลงทองเที่ยวรองไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงเสนทาง

การทองเที่ยวสูประเทศอาเซยีน 
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5.2. พัฒนามาตรฐานยานพาหนะและระบบการใหบริการขนสงสาธารณะ

ใหมีความสอดคลองและพอเพียงกับความตองการเดินทางและมีความคลองตัวและความสามารถใน

การเขาถึง(Mobility & Accessibility) 

5.3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการวางแผนการ

เดินทางโดยใหมีระบบการใหบริการขอมูลแบบครบวงจร ทั้งขอมูลเสนทางพาหนะในการเดินทาง 

ระบบจองตั๋วออนไลน ตลอดจนการสรางแอพพลิเคชั่นใหนักทองเที่ยวตรวจสอบเสนทางและ

ยานพาหนะขนสงสาธารณะได 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจดัการการทองเที่ยว 

 ดวยภาวะการแขงขันในตลาดทองเที่ยวโลก การกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน และ

แนวโนมการแขงขันในอนาคตที่จะยิ่งทวีความเขมขนมากขึ้น ทําใหประเทศไทยตองใหความสาํคัญกับ

การบริหารจัดการดานการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหการกําหนดนโยบายและการพัฒนาปจจัย

แวดลอมตางๆ ชวยสนับสนุนการสงเสริมการตลาดและการพัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยวใหมี

ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันซึ่งที่ผานมาการพัฒนาการทองเที่ยวพบวา การบริหาร

จัดการยังมีจุดออน ขอดอยอยูหลายประการ ไดแกขาดการบูรณาการงบประมาณและกาประสานงาน

ทั้งหนวยงานของภาครัฐและเอกชนทําใหการพัฒนาการทองเท่ียวขาดทิศทางที่ชัดเจน บุคลากรขาด

ทักษะและความรูดานการจัดการและภาษา ขาดระบบการจัดการขอมูลในการบริหารและการจัดการ

การทองเที่ยวอยางเปนระบบ และกฎระเบียบที่ลาสมัยไมทันตอการแขงขันและการเปดเสรีดานการ

ทองเท่ียวการบริหารจัดการดานการทองเท่ียวจึงตองมีการกํา หนดกลยุทธและแนวทางในการ

ขับเคลื่อนการทองเที่ยวเพ่ือแกไขปญหาในดานตางๆ ดังกลาว โดยการบูรณาการระหวางภาครัฐ

ภาคเอกชน และภาคประชาคม ผานกลไกการดําเนินงานต้ังแตระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ มีการ

พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวในทุกระดับ พัฒนาระบบขอมูลและกฎระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

นับเปนสิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย ซึ่งจําเปนตองไดรับการสนับสนนุจาก

ภาคกีารพัฒนาทั้งสามฝายโดยเฉพาะบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาคมและภาคเอกชนใน

ทองถ่ิน เนื่องจากทายที่สุดแลวประชาชนที่เปนเจาของทรัพยากรจะเปนผูท่ีไดรับผลกระทบมากที่สุด 

ดังน้ัน ยุทธศาสตรการบริหารจัดการดานการทองเท่ียวจึงไดกําหนดกลยุทธการพัฒนาเปน 4 กลยุทธ

หลัก ดังนี ้

1. กลยุทธบูรณาการการทํางานผานกลไกการขับเคลื่อนทั้งระบบ มุงเนนใหมีการบูรณา

การการทํางานผานกลไกการขับเคลื่อนต้ังแตระดับนโยบาย ระดับพ้ืนที่ ระดับทองถ่ิน รวมถึงกลไก

การขับเคลื่อนงานในแตละเรื่องท่ีสําคัญ (Issue Based) มีการบูรณาการของหนวยงานตางๆ อยาง

เปนระบบทั้งกลไกการทํางาน กลไกการสนับสนุนงบประมาณ การพัฒนาประสิทธิภาพขององคกร

และปจจัยที่ชวยสนับสนุนการดําเนินงาน โดยมีมาตรการท่ีสําคัญดังนี้ 
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1.1. เพ่ิมบทบาทการขับเคลื่อนของคณะกรรมการนโยบายการทองเท่ียว

แหงชาติโดยการจัดตั้งสํานักคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติทําหนาที่ฝายเลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ การปรับปรุงโครงสรางและบุคลากรของกระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬาใหสอดรับกับภารกิจการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวของประเทศ แตงตั้ง

คณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเที่ยวในรายสาขาหรือประเด็นการพัฒนาท่ีมีความ

จําเปนเรงดวน เพิ่มบทบาทในการจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการดานการทองเที่ยว และการ

สงเสริมบทบาทของกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวไทยเพื่อสนับสนนุการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

การทองเที่ยวแหงชาติ และแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวประจําเขตพัฒนาการทองเที่ยว 

1.2. บูรณาการการทํางานรวมกับกับหนวยงานที่เก่ียวของตั้งแตระดับ

นโยบายจนถึงระดับชุมชน โดยมีคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติเปนแกนกลางในระดับ

นโยบายและคณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยว ประจําเขตพัฒนาการทองเที่ยวทั้ง 8 เขต เปน

แกนกลางในระดับพื้นที่เพื่อบูรณาการการพัฒนาดานการทองเที่ยวรวมกับคณะกรรมการบริหารงาน

กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 

สําหรับการดําเนินงานในระดับทองถิ่นจะสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการแหลง

ทองเที่ยเชน การสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมดวยการเปนอาสาสมัครชวยเหลือนักทองเที่ยว 

โดยการบูรณาการจะดําเนินการผานกลไกการจัดทําแผนและการจัดทํางบประมาณเชิงบูรณาการ ทั้ง

งบบูรณาการดานการทองเที่ยว งบประมาณของหนวยงานงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 

กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย กองทุนเพ่ือชวยเหลือเยียวยานักทองเท่ียว 

2. กลยุทธพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวและยกระดับผูประกอบการ กลยุทธนี้มุงเนน 

การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวและยกระดับผูประกอบการ เพื่อใหบุคลากรดานการทองเที่ยว

ภาครัฐใหมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน พัฒนาผูประกอบการ

และผูใหบริการดานการทองเท่ียวใหมีคุณภาพมาตรฐานและจรรยาบรรณ สงเสริมใหประชาชนเขามา

มีสวนรวมในการพัฒนาเตรียมความพรอมการบริหารจัดการบุคลากรเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน มี

มาตรการและแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

2.1. การพัฒนาบุคลากรการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมทองเที่ยวท้ังระบบ 

พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมทองเท่ียวใหครอบคลุมทุกกลุมทั้งในระดับผูบริหาร 

นักวิชาการ และผูปฏิบัติการใหมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

และองคความรูอ่ืนที่เหมาะสมสอดคลองกับบทบาทหนาที่โดยพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนใน 5 

กลุม ไดแก 1) กลุมนักบริหารนักวิชาการ และผูปฏิบัติงานภาครัฐและทองถ่ิน ใหมีสมรรถนะในการ

บริหารจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนการพัฒนาแหลงทองเท่ียว และและยกระดับการทองเที่ยวไทย

ใหมีคณุภาพ 2) กลุมผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวใหมีทักษะและองคความรูเก่ียวกับมาตรฐานวิชาชีพ การ

บริหารจัดการธุรกิจ การตลาด ภาษา เทคโนโลยีและสารสนเทศ นวัตกรรมและความคดิสรางสรรค 3) 

กลุมผูใหบริการแรงงาน พัฒนาการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีจรรยาบรรณ 4) กลุมเครือขาย
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ทองเที่ยวโดยชุมชน และ 5) กลุมประชาชนชนโดยทั่วไป ทั้ง 2 กลุมดังกลาวตองเสริมสรางศักยภาพ

ของชุมชนใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานการทองเท่ียว และพัฒนาทักษะในการผลิตและ

จําหนายสินคาของชุมชนเพื่อรองรับนักทองเท่ียว 

2.2. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการทองเที่ยว

สรางความเขมแข็งและเครือขายทางธุรกิจของผูประกอบการ และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเพื่อ

สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ เพิ่มชองทางการเขาถึงแหลงเงินทุนท่ีเหมาะสมเพื่อการขยาย

ธุรกิจและปรับปรุงบริการ ซึ่งจะตองมีความรวมมือกันระหวางกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

กระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย โดยมีแผนงาน/โครงการท่ีสําคัญ ไดแก แผนงานจัดทําฐานขอมูลเพื่อพัฒนาและ

เคลื่อนยายแรงงานบุคลากรการทองเท่ียวทั้งระบบ แผนงานจัดต้ังองคกรหลักในการดูแลการ

เคลื่อนยายแรงงานตามขอตกลงรวมอาเซียน MRA 

2.3. กลยุทธการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว 

(Tourism IntelligenceCenter) การพัฒนาการทองเที่ยวตองอาศัยขอมูลและสารสนเทศจํานวนมาก 

แตปจจุบันขอมูลท่ีมีอยูอยางกระจัดกระจาย มาจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย ขาดการจัดเก็บขอมูลที่

จําเปน ขาดการบริหารจัดการและขาดการใชประโยชนขอมูลอยางเต็มที่ จึงจําเปนตองพัฒนาระบบ

ขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการทองเท่ียว (Tourism Intelligence Center) โดยการนําเทคโนโลยีการ

จัดเก็บ ออกแบบและกลั่นกรองขอมูลสรางระบบการบริหารจัดการและใชประโยชนขอมูลเพื่อชวย

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของการทองเที่ยวของไทยเพื่อการวางแผนและตัดสินใจเชิง

นโยบายของผูบริหาร และเพื่อบริการขอมูลและสานสนเทศแกซึ่ง TIC มีบทบาทหนาท่ีในการเชื่อมโยง

และนําเขาขอมูล พัฒนาเปนคลังขอมูลท่ีเก่ียวของกับการทองเที่ยว วิเคราะหและประยุกตใชขอมูล

ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัย และพัฒนาเปนศูนยปฏิบัติการดานการทองเที่ยวของประเทศ  

3. กลยุทธปรับปรุงกฎหมายและกลไกการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เนื่องจาก

ปจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสงเสริมดานการทองเท่ียวหลายฉบับยังลาสมัยไมทันตอ

สถานการณ จนทําใหกลายเปนอุปสรรคตอการพัฒนาหรือเปนขอเสียเปรียบตอประเทศคูแขง ในขณะ

ที่บางฉบับหนวยงานรับผิดชอบไมสามารถบังคับใชกฎหมายไดอยางจริงจัง 

 

ยุทธศาสตรการทองเที่ยว พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  

ประเทศไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของการทองเที่ยวในฐานะเปนเครื่องมือสําคัญ 

ในการชวยรักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยอาศยัขอไดเปรียบของทาํเลท่ีตั้ง 

ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรการทองเท่ียว และความหลากหลายของวัฒนธรรมซึ่งรวมถึงความ

เปนไทยเปนจุดขายสําคัญในการสงเสริมตลาดทองเที่ยวมาอยางยาวนาน และเพ่ือใหประเทศไทยมี

กรอบทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน สอดคลองกับศักยภาพและโอกาสการพัฒนาใหมๆ ที่จะเกิดขึ้น ใน

ระยะที่ผานมาคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ จึงไดจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยว
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แหงชาติ พ.ศ. 2560-2564 ขึ้น ไดคํานึงถึงบริบทของประเทศไทยในการพัฒนาภายใตกรอบการ

วิเคราะหแบบองครวม โดยสรุปจากการศึกษขอมูลปฐมภูมิท่ีไดสํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวน

เก่ียวของทั้งจากหนวยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวของกับการทองเท่ียวในสวนภูมิภาค และทองถิ่น 

เก่ียวกับแนวทางการปฏิรูปการทองเที่ยวของประเทศไทย ทําใหไดขอมูลที่มีความสอดคลองกันในการ

สะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จของการพัฒนา ที่ผานมา และขอจํากัด ขอดอย และปญหาสําคัญที่ตอง

เรงดําเนินการ ดังนี้ (ยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย, 2560 - 2564) 

1. อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยยังคงมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องดวยศักยภาพของ

ทําเลที่ตั้ง ความหลากหลายของทรัพยากรทองเที่ยว และควาเปนไทย ประเทศไทยยังคงมีศักยภาพ

และโอกาสทาการทองเที่ยว มากมาย ทั้งดานทําเลที่ตั้งในการเปนจุดศูนยกลางของภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ความหลากหลายของ ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่เปน

เอกลักษณ อัธยาศัยไมตรีของคนไทย โดยในป พ.ศ. 2558  World Economic Forum: WEF ไดจัด

อันดับขีดความสามารถในกํารแขงขัน ดานการทองเที่ยวของประเทศไทย อยูในอันดับที่ 35 จาก 141 

ประเทศทั่วโลก นอกจํากนี้ การทองเที่ยวของประเทศไทย ยังไดรับการคัดเลือกใหเปนท่ีสุด ดานการ

ทองเท่ียว ของโลกในการจัดอันดับระดับนานาชาติ เชน กรุงเทพมหานคร ไดรับเลือกเปนเมือง

ทองเที่ยวที่ดีที่สุด ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ในป 2558 โดย Master Card รางวัลชายหาดที่ดีที่สุด

ของเอเชีย ในป 2558 จาก  World Travel Awards รางวัลประเทศทองเท่ียวท่ีดีที่สุด ในดานการ

ทองเท่ียวครอบครัว การทองเท่ียวเชิงพักผอน  สถานท่ีทองเท่ียวเพื่อทําการวิวาห ในป 2557 รางวัล

สถานที่เพื่อการประชุมและจัดงานยอดเยี่ยมจาก TTG Travel Awards ในป 2557 และประเทศไทย

ไดรับรํางวัลดานการทองเท่ียว Grand Travel Award จํากนิตยสําร Travel News นิตยสารธุรกิจ

ทองเที่ยวชื่อดัง จากภูมิภาคสแกดิเนเวีย ในป 2554 ติดตอกันเปนเวลา 9 ปตอเนื่อง จากความมี

เอกลักษณทางวัฒนธรรม และควาหลากหลายของสถานท่ีทองเที่ยว ทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นถึง

ศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศไทยในการเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยมระดับโลก 

 2. ผลการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 แมจะ

ประสบผลสําเร็จ ดานรายไดและขีดความสามารถในการแขงขัน แตยังคงมีปญหาพื้นฐานอีกหลาย

ประการ โดยเฉพาะในดานความยั่งยืน ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จากการจัดอันดับของ 

World Economic Forum: WEF ประเทศไทยอยูในอันดับ ท่ี 116 ในดานความยั่งยืนของ

สิ่งแวดลอมจาก 141 ประเทศทั่วโลกเนื่องจากมีความเสื่อมโทรมของแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ

จากการเดินทางเขามาของนักทองเท่ียวจํานวนมากที่ขาดการบริหารจัดการอยางเปนระบบ ใน                                

ดานความปลอดภัยประเทศไทยอยูท่ีอันดับ 132 จาก 141 ประเทศทั่วโลก อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 

การหลอกลวง อาชญากรรม การกอการรายท่ีเกิดกับนักทองเที่ยวบอยครั้ง ดังนั้น แผนพัฒนาการ

ทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) จะมุงแกปญหาจากตนเหตุ โดยเนนในดานการ

สรางแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพ การอนุรักษแหลงทองเที่ยวเปราะบาง การใหประชาชนและชุมชน
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เขามามีสวนรวมในการดูแลนักทองเที่ยวและดูแลดาน ความปลอดภัย เพื่อเปนกํารสรางพื้นฐานที่

แข็งแกรงใหกับการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต 

 3. แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลก ไดสรางโอกาสทางการตลาดใหกับ

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทย การพัฒนาการทองเท่ียวตองมีความสอดคลองและตอบรับกับแนวโนม

การทองเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปในโลก อาทิ การเติบโตของชนชั้นกลางที่เพิ่มความสามารถในการ

จับจายใชสอยเพื่อการทองเที่ยว การเติบโตของสายการบินตนทุนต่ําท่ีทําใหการเดินทางเปนไปได

สะดวกดวยคาใชจายที่ลดลง การเพ่ิมขึ้นของกลุมผูสูงอายุที่ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือเขาถึง

สถานที่ทองเที่ยวตางๆ การเพิ่มขึ้นของการใชเทคโนโลยีในชีวิตปประจําวันเปนโอกาสใหอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวสามารถเขาถึงนักทองเที่ยวโดยตรงมากขึ้น ความตองการการทองเที่ยวเพื่อเพิ่ม

ประสบการณที่สูงขึ้นทําใหหลายประเทศไดพัฒนาสินคา บริการ และเสนทางการทองเท่ียวเพื่อ

ตอบสนองตอความตองการดังกลาว และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักทองเที่ยวทําใหมีกลุมสาขา

การทองเท่ียวเติบโตใหมมากมาย อีกทั้งหลายประเทศหันมาเพิ่มความหลากหลายของการทองเท่ียว

เพื่อใหสามารถตอบรับกับความตองการที่หลากหลายได 

 4. บทเรียนจากประเทศตนแบบและประเทศคูแขงรายสําคัญ ทําใหประเทศไทยสามารถ

นํามาปรับใชเพื่อการกําหนดทิศทางการพัฒนาใหมีวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนขึ้น การ

ทบทวนวิเคราะหแผนพัฒนาการทองเท่ียวของประเทศที่ประสบความสําเร็จอยางสูงในดานการ

ทองเที่ยว ไดแก ประเทศจีน สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย มัลดีฟสและประเทศตนแบบ เชน ญี่ปุน 

รวมทั้งประเทศคูแขงท่ีสําคัญ ไดแก สิงคโปรและมาเลเซียซึ่งเปนคูแขงที่สําคัญสามารถสรุปทิศ

ทางการพัฒนาที่สําคัญไดดังนี้ 1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานรวมถึงการพัฒนาคณุภาพของสิ่งอํานวย

ความสะดวกแกนักทองเท่ียว การคมนาคมเพื่อการเขาถึงแหลงทองเที่ยว การพัฒนาคุณภาพของ

บุคลากรและการนําเอาเทคโนโลยีมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพเพื่ออํานวยความสะดวกดานขอมูลแก

นักทองเที่ยว 2) การพัฒนาบางประเทศเลือกที่จะตั้งเปาหมายดึงดูดนักทองเที่ยวอยา 

เฉพาะเจาะจง ในขณะที่บางประเทศตั้งเปาหมายการพัฒนาเชิงกลุมการทองเที่ยวท่ีประเทศนั้นๆ มี

ศักยภาพ 3) การบูรณาการเปนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีไดรับการเนนยํ้าในทุกแผนพัฒนา เนื่องจาก

การบูรณาการของหนวยงานทเก่ียวของเปนกลไกที่สําคัญที่ชวยผลักดันแผนใหเปนรูปธรรมและชวย

เพิ่มประสิทธิภาพในการปรับตัวใหเขากับความตองการของนักทองเที่ยวท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยาง

รวดเรว็                  

4.2 ยุทธศาสตรการทองเที่ยวของเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 

 เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพรายไดมีการรางยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวไวใน

แผนพัฒนาสามป เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย พ.ศ. 2560 – 2562 โดยมีสาระสําคัญของแผน

ยุทธศาสตรดงันี้ 
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ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

 โดยใชแนวคิดจากยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน

ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหลงทองเที่ยว สินคาและบริการโดยมีแนวทางการ

พัฒนายุทธศาสตรดังนี้ 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมความรูและทักษะของชุมชน โดยมีจํานวน 2 โครงการดังนี้ 

 1. โครงการจัดฝกอบรมสงเสริมอาชีพ 

 วัตถุประสงค 

 1. เพื่อพัฒนาความรูและทักษะในอาชีพตางๆ ใหแกเยาวชนและประชาชนที่สนใจเพื่อให

สามารถนําไปเปนอาชีพเสริม กอใหเกิดรายไดตอไป 

 2. เพื่อใหผูเขารวรับการอบรมใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เปนการสรางคุณภาพชีวิตที่ดี

ใหกับตนเองและครอบครวั 

 การดําเนินงาน / เปาหมาย 

 จัดอบรมอาชีพใหกับเด็กเยาวชนและประชาชนภายในเขตเทศบาลจํานวน 120 คน โดย

แบงจัดกิจกรรมจํานวน 3 กิจกรรมคือ 1. อบรมการทําเสริมสวยหลักสูตร 300 ชั่วโมง 2. อบรมตัด

เย็บเสื้อผาหลักสูตร 150 ชั่วโมง 3. อบรมการทําขนมไทยหลักสูตร 150 ชั่วโมง 

 2. โครงการสนับสนุนใหประชาชนกลุมสนใจมีอาชีพ 

 วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหประชาชนกลุมสนใสจมีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพเสริม 

 2. เพื่อสนับสนุนใหประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึน มีความเปนอยูที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 การดําเนินงาน / เปาหมาย 

 ประชาชนกลุมสนใจเขารับการฝกอาชีพจํานวน 4 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน ผูเขาอบรมครั้งละ

จํานวน 25 คนตอครั้ง 

 

แนวการพัฒนาที่ 2 ฝกฝนบุคลากรในดานการบริหารและทองเท่ียวในพื้นที่ โดยมี 2 โครงการดังนี้ 

 1. โครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับสินคาและผลิตภัณฑแกผูประกอบการคาในตลาด

น้ําวัดบางหัวเสือ 

 วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการคาในตลาดน้ําวัดบางหัวเสือไดรับความรูในการพัฒนา

รูปแบบผลิตภัณฑและสินคา 
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 2. เพื่อสนับสนุนใหผูประกอบการคาไดมีการพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพและเปนที่นิยม

ของนักทองเท่ียวมากขึ้น 

 การดําเนินงาน / เปาหมาย 

 จัดอบรมและศึกษาดูงานใหกับผูประกอบการในตลาดนํ้าวัดบางหัวเสือจํานวน 53 คน 

และเจาหนาท่ีที่เก่ียวของรวมจํานวน 60 คน 

 2. โครงการฝกอบรมมัคคุเทศกนอย 

 วัตถุประสงค 

 1. สงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสํานึก และมีความตระหนักในการธํารงรักษาไวซึ่ง

จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และมีความรูความเขาใจวัฒนธรรมภูมิปญญาและ

แหลงทองเท่ียวในชุมชน 

 2. เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน

สาธารณะและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

 การดําเนินงาน / เปาหมาย 

 จัดอบรมมัคคุเทศกนอยจํานวน 45 คน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของรวม 65 คน จํานวน 1 

วัน/ครั้ง/ป 

 ในการศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัด

สมุทรปราการ เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมนั้นผ มีแนวคิดดานการวางแผนกลยุทธหรือ

ยุทธศาสตร โดยสรุปไดจาก David L. Goetsch; & Stanley B. Davis (Goetsch; & David. 1997). 

และชนินทร ชุณหพันธรักษ (2544). ซึ่งไดกําหนดกระบวนการวางแผนกลยุทธไวดังนี้คือ ข้ันตอนที่ 1 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมโดยพิจารณาและตรวจสอบสภาพแวดลอมขององคกรทั้งภายในและ

ภายนอกอยางรอบคอบ เพื่อคนหาจุดเดน จุดดอย โอกาส และอุปสรรค  ขั้นตอนที่ 2 การกําหนด

วิสัยทัศน เปนการกําหนดเปาหมายกวาง ๆ ในสิ่งที่ตองการในอนาคตขององคการ  ข้ันตอนที่ 3  การ

กําหนดภารกิจเพื่อกําหนดขอบเขตการดําเนินงานขององคการ  ขั้นตอนท่ี 4 การกําหนดเปาหมาย  

เปนการกําหนดผลลัพธที่องคการคาดหวัง  ขั้นตอนท่ี 5 การกําหนดวัตถุประสงค เปนสิ่งที่องคการ

ตองการบรรลุ  ขั้นตอนท่ี 6 การกําหนดนโยบาย เปนการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของ

องคการ และขั้นตอนที่ 7   การกําหนดกลยุทธ เกี่ยวของกับแนวทางปฏิบัติตาง ๆ เพื่อใหองคกร

บรรลุตามวัตถุประสงค ซึ่งมี 3 ระดับคอื  1) กลยุทธระดับองคการ กําหนดโดยผูบริหารระดับสูง เพื่อ

บรรลุเปาหมายโดยรวมขององคการ 2) กลยุทธระดับธุรกิจ เปนการคนหาวิธีการแขงขันใหกับแตละ

ธุรกิจ ถูกกําหนดข้ึนตามหนาที่ตาง ๆ ขององคการเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามกลยุทธระดับธุรกิจ 

 ดังนั้น การสรางยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัด

สมุทรปราการ จึงมีขั้นตอนตามหลักการวางแผนยุทธศาสตร โดยใชกระบวนการศึกษาวิจัยจาก
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เอกสารที่เ ก่ียวของ และการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกดวยเทคนิค SWOT 

Analysis, รูปแบบ McKinsey’s 7-S Model การประเมินรางยุทธศาสตรจากผูทรงคุณวุฒิ ทําให

ยุทธศาสตรนี้ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ      ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร 

เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ และแนวทางพัฒนา 

 

5.แนวคิดการจัดการสภาพแวดลอม และการจัดการเชิงกลยุทธ 

5.1 แนวคิดของ SWOT Analysis 

SWOT Analysis  เปนการวิเคราะหสภาพองคการ หรือหนวยงานในปจจุบัน เพื่อคนหาจุด

แข็ง จุดเดน จุดดอยหรือสิ่ งที่อาจเปนปญหาสํา คัญในการดําเนินงานสูสภาพท่ีตองการใน

อนาคต  SWOT  เปนตัวยอของขอความที่มีความหมายดังนี้ (จตุพล ชูจันทร, 2553) 

1. Strengths   หมายถึง จุดแข็งหรือขอไดเปรยีบ 

2. Weaknesses  หมายถึง จุดออนหรือขอเสียเปรียบ 

3. Opportunities  หมายถึง โอกาสท่ีจะดําเนินการได 

4. Threats  หมายถึง อุปสรรค ขอจํากัด หรือปจจัยที่คุกคามการดําเนินงานขององคการ 

หลักการสําคัญของ SWOT  ก็คือการวิเคราะหโดยการสํารวจสภาพแวดลอม 2 ดาน 

ไดแกสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งเปนการวิเคราะหจุดแข็งจุดออน เพื่อใหรู

ตนเอง (รูเรา) รูจักสภาพแวดลอม (รูเขา) ชัดเจน และวิเคราะหโอกาส-อุปสรรค  การวิเคราะหปจจัย

ตาง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองคกร ซึ่งจะชวยใหผูบริหารขององคกรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตาง 

ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายนอกองคกร ทั้งสิ่งที่ไดเกิดขึ้นแลวและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตรวมทั้ง

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีที่จะมีผลตอองคกร และจุดแข็ง จุดออน และความสามารถ

ดานตาง ๆ ที่องคกรมีอยู ซึ่งขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนอยางมากตอการกําหนดวิสัยทัศน การ

กําหนดกลยุทธและกิจกรรมดําเนินการขององคกรที่เหมาะสมตอไป  

ประโยชนของการวิ เคราะห  SWOT การวิ เคราะห  SWOT  เปนการวิ เคราะห

สภาพแวดลอมตางๆ ทั้งภายนอกและภายในองคกร ซึ่งปจจัยเหลานี้แตละอยางจะชวยใหเขาใจไดวามี

อิทธิพลตอผลการดําเนินงานขององคกรอยางไร จุดแข็งขององคกรจะเปนความสามารถภายในที่ถูกใช

ประโยชนเพื่อการบรรลุเปาหมาย ในขณะที่จุดออนขององคกรจะเปนคุณลักษณะภายใน     ที่อาจจะ

ทําลายผลการดําเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดลอมจะเปนสถานการณที่ใหโอกาสเพื่อการบรรลุ

เปาหมายองคกรในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดลอมจะเปนสถานการณที่ขัดขวางการบรรลุ

เปาหมายขององคกร  ผลจากการวิเคราะห  SWOT  นี้จะใชเปนแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน การ

กําหนดกลยุทธ เพ่ือใหองคกรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม  

ขั้นตอนวิธีการดําเนินการทํา SWOT Analysis การวิเคราะห SWOT จะครอบคลุม

ขอบเขตของปจจัยที่กวาง ดวยการระบุจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคขององคกร ทําใหมี

ขอมูล  ในการกําหนดทิศทางหรือเปาหมายที่จะถูกสรางขึ้นมาบนจุดแข็งขององคกร และแสวงหา
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ประโยชนจากโอกาสทางสภาพแวดลอม และสามารถ กําหนดกลยุทธท่ีมุงเอาชนะอุปสรรคทาง

สภาพแวดลอมหรือลดจุดออนขององคกรใหมีนอยที่สุดได ภายใตการวิเคราะห SWOT นั้น จะตอง

วิเคราะหทั้งสภาพแวดลอมภายในและภายนอก องคกร โดยมีวิธีการดังนี้      

1. การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกร จะเก่ียวกับการวิเคราะหและพิจารณา

ทรัพยากรและความสามารถภายในองคกร ทุกๆ ดาน เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดออนขององคกร

แหลงที่มาเบื้องตนของขอมูลเพ่ือการประเมินสภาพแวดลอมภายใน คือ ระบบขอมูลเพ่ือการบริหารท่ี

ครอบคลุมทุกดาน ทั้งในดานโครงสราง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทํางาน และ

ทรัพยากร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) คานิยมองคกร รวมถึงการพิจารณาผลการดําเนินงานท่ีผานมา

ขององคกร เพื่อที่จะเขาใจสถานการณและผลของวิธีการดําเนินการกอนหนานี้ดวย  

1.1. จุดแข็งขององคกร (S-Strengths) เปนการวิเคราะหปจจัยภายในจาก

มุมมองของผูที่อยูภายในองคกรน้ันเองวาปจจัยใดภายในองคกรที่เปนขอไดเปรียบหรือจุดเดนของ

องคกรที่องคกรควรนํามาใชในการพัฒนาองคกรได และควรดํารงไวเพื่อการเสริมสรางความเข็มแข็ง

ขององคกร   

1.2. จุดออนขององคกร (W-Weaknesses) เปนการวิเคราะห  ปจจัย

ภายในจากมุมมองของผูที่อยูภายในจากมุมมอง ของผูที่อยูภายในองคกรน้ัน ๆ เองวาปจจัยภายใน

องคกรที่เปนจุดดอย ขอเสียเปรียบขององคกรที่ควรปรับปรุงใหดีขึ้นหรือขจัดใหหมดไป อันจะเปน

ประโยชนตอองคกร 

2.การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก โดยพิจารณาโอกาสและอุปสรรคทางการ

ดําเนินงานขององคกรที่จะไดรบัผลกระทบจากสภาพแวดลอมตางๆ ไดแก  

  2.1.โอกาสทางสภาพแวดลอม (O-Opportunities) เปนการวิเคราะห

ปจจัยภายนอกองคการที่สงผลประโยชน หรือเกื้อหนุนองคการใหสามารถดําเนินงานไดอยางราบรื่น 

เมื่องอคการสามารถวิเคราะหเจอผลประโยชนในเชิงโอกาสแลว ก็ควรที่จะนําขอไดเปรียบของ

สภาพแวดลอมดังกลาวนี้มาเสริมสรางใหองคการเขมแข็งหรือมีจุดแข็งได   

  2.2. อุปสรรคทางสภาพแวดลอม (T-Threats) เปนการวิเคราะหปจจัย

ภายนอกองคกรท่ีสงผลกระทบตอองคการ ซึ่งเปนสิ่งที่เหนือจากอํานาจการควบคุมขององคการ เมื่อ

วิเคราะหแลวเจอปจจัยอุปสรรค ผูบริหารควรจะปรับสภาพองคการเพื่อลดอุปสรรคที่เกิดข้ึน โดยการ

เตรียมความพรอมที่จะเผชิญกับผลกระทบดังกลาว เม่ือเราสามารถระบุสถานการณจากการประเมิน

สภาพแวดลอมเพื่อใหไดขอมูลเก่ียวกับ จุดแข็ง-จุดออน โอกาส-อุปสรรคจากการวิเคราะหปจจัย

ภายในและปจจัยภายนอกดวยการประเมินสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกแลว ให

นําจุดแข็ง-จุดออนภายในมาเปรียบเทียบกับ โอกาส-อุปสรรค จากภายนอกเพ่ือดูวาองคกร กําลัง

เผชิญสถานการณเชนใดและภายใตสถานการณเชนนั้น องคกรควรจะทําอยางไร ซึ่งสามารถวิเคราะห

ไดดังนี้ 
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1. สถานการณที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณนี้เปนสถานการณที่เกิดผลดี

ที่สุด เนื่องจากองคกรคอนขางจะมีหลายอยาง ดังนั้น ผูบริหารขององคกรควรกําหนดกลยุทธในเชิงรุก 

(Aggressive - strategy) เพื่อวิเคราะหถึงโอกาสขององคการณที่เอื้อประโยชนตอการนําจุดแข็งของ

องคการสรางประโยชนอยางสูงสุด 

2.สถานการณที่ 2 (จุดออน-อุปสรรค)  สถานการณนี้เปนสถานการณท่ีไมดีซัก

เทาใดนัก เนื่องจากองคการตองประสบกับอยูกับอุปสรรคจากภายนอกและในขณะเดียวกันก็ยังมี

ปญหาหรือจุดดอยภายในหลายประการ ดังนั้น องคการควรจะเลือกใชกลยุทธในเชิงรับ หรือการ

ปองกัน (Defensive strategy) เพื่อปรับตัวเองในการลดขอเสียขององคการใหนอยที่สุด และใน

ขณะเดียวกัน ก็ตองวิเคราะหและหาวิธีท่ีจะจัดการกับสิ่งคุกคามภายในนอกที่เขามากระทบตอ

องคการเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นใหไดมากที่สุด 

3. สถานการณท่ี 3 (จุดออน-โอกาส) สถานการณองคกรมีโอกาสเปน ขอ

ไดเปรียบดานการแขงขันอยูหลายประการ แตติดขัดอยูตรงที่มีปญหาอุปสรรคที่เปนจุดออนอยู หลาย

อยางเชนกัน ดังนั้น ทางออก คือ กลยุทธการพลิกตัว (Turnaround-oriented strategy) เพื่อจัด

หรือลดจุดออนหรือปญหาภายใน และนําองคการไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับโอกาสที่เกิดข้ึน 

4. สถานการณที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณนี้เกิดข้ึนจากการที่องคการมี

ภาวะคุกคามจากภายนอก เชนมีคูแขงจํานวนมากหรือปญหาดานเศรษฐกิจของประเทศ อันมีผลตอ

การดําเนินงานขององคการ แตในขณะเดียวกันองคการเองก็ยังมีจุดแข็งที่ดี เชน ตอใหธุรกิจมีคูแขง

เยอะก็ตาม แตธุรกิจเราก็มีจุดแข็งคือสินคาที่มีคุณภาพท่ีดีกวาคูแขงท่ีจะสามารถสรางความเชื่อมั่นให

ลูกคามาซื้อสินคาในรานของเราเปนตน  

ขอพิจารณาในการวิเคราะห SWOT มีดังน้ี     

1. ควรวิเคราะหแยกแยะควรทําอยางลึกซึ้ง อยูบนพื้นฐานของขอมูลเชิงประจักษ 

เพื่อใหไดปจจัยที่มีความสําคัญจริง ๆ เปนสาเหตุหลัก ๆ ของปญหาที่แทจริง กลาวคือ เปนปจจัยที่มี

ประโยชนในการนําไปกําหนดเปนนโยบาย ตลอดจนสามารถนําไปกําหนดกลยุทธ ที่จะทําใหองคการ/

ชุมชนบรรลุเปาหมายที่เปนผลลัพธข้ันสุดทาย (Result) ไดจริง          

2.การกําหนดปจจัยตาง ๆ ไมควรกําหนดของเขตของความหมายของปจจัยตาง ๆ ไมวา

จะเปน จุดออน (W) หรือ จุดแข็ง (S) หรือ โอกาส (O) หรือ อุปสรรค (T) ใหมีความหมายคาบเกี่ยว

กัน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองตัดสินใจ และชี้ชัดวาปจจัยที่กําหนดข้ึนมานั้นเปนปจจัยในกลุมใด ทั้งนี้

เพราะปจจัยที่อยูตางกลุมกัน ก็ตองสมควรที่จะนําไปกําหนดกลยุทธที่ตางกันออกไป  

หลังจากวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ดวยเทคนิค SWOT Analysis แลว จึง

ประมวลขอมูลทั้งสองดานเขาดวยกันเพื่อสรุปความสัมพันธแบบแมททริกสของปจจัยเชิงกลยุทธของ

สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ดวยการประมวล SWOT Matrix นําไปสูการวางกลยุทธ 4 

แนวทาง ไดแก  
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1.กลยุทธเชิงรุก (SO Strategies) เปนการกําหนดเปาหมายโดยใชจุดแข็งประสานกับ

ความไดเปรียบในโอกาส  

2.กลยุทธเชิงแกไขหรือพัฒนา (WO Strategies) เปนการกําหนดเปาหมายโดยใชความ

ไดเปรียบในโอกาสมาปดจุดออน  

3.กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategies) เปนการกําหนดเปาหมายโดยใชจุดแข็งหลบหลีก

ขอจํากัด  

4.กลยุทธเชิงรับหรือหลีกเลี่ยงขอจํากัด (WT Strategies) เปนการกําหนดเปาหมายโดย

ระมัดระวังจุดออนและหลบหลีกขอจํากัด (ปกรณ ปรียากรณ, 2542) 

สรุปการวิเคราะหสภาพแวดลอม โดยใชเทคนิคการวิเคราะห SWOT ซึ่งเปนการ

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในคือการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก

คือ โอกาส และอุปสรรค ซึ่งการวิเคราะห SWOT จะทําใหองคการทราบถึงสภาพและการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับองคการ ซึ่งผูบริหารสามารถนําผลการวิเคราะหไปทําการกําหนดวิสัยทัศน

และพันธกิจใหกับองคการไดตอไป โดยหลังจากท่ีไดทําการวิเคราะห SWOT แลว ควรจะตองนํา

ปจจัยสภาพพแวดลอมตางๆ มาเปรียบเทียบกันเพื่อวิเคราะหวาองคการกําลังเผชิญอยูในสถานการณ

ของสภาพแวดลอมในลักษณะใด โดยการวิเคราะห TOWS Matrix ซึ่งสามารถกําหนดได 4 รูปแบบ

คือ 1) การวิเคราะหจุดแข็งเปรียบเทียบกับโอกาส (SO Strategy) เพื่อสรางกลยุทธเชิงรุกโดยการนํา

จุดแข็งท่ีมีอยูมาเสริมสรางและปรับใชกับโอกาสที่องคการกําลังเผชิญ 2) การวิเคราะหจุดออน

เปรียบเทียบกับโอกาส (WO Strategy) เพื่อสรางยุทธศาสตรเชิงแกไขและพัฒนา เปนการนําโอกาสที่

องคการมีอยูมากําจัดหรือแกไขจุดออนท่ีองคการมีอยู 3) การวิเคราะหจุดแข็งเปรียบเทียบกับ

อุปสรรค (ST Strategy) เปนการวิเคราะหจุดแข็งเปรียบเทียบกับอุปสรรค โดยการใหความสําคัญกับ

จุดแข็งขององคการโดยหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญกับอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น 4) การวิเคราะหจุดออนเปรียบเทียบ

กับอุปสรรค (WT Strategy) หรือกลยุทธการปองกันตัวเอง โดยการตั้งรับกับอุปสรรคที่เกิดข้ึน ใน

ขณะเดียวกันก็พยายามที่จะแกไขปญหาจุดออนขององคการใหหมดไป 

5.2 แนวคิด 7s McKinsey 

แนวคิด 7s McKinsey เปนกระบวนการสรางความมั่นใจวาทุกสวนขององคกรของคุณ

ทํางานอยูดวยความสามัคคี  7s McKinsey ไดมีการพัฒนาในตนทศวรรษ 1980 โดย Tom  Peter 

และ Robert   Waterman เปนสองที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญดานการทํางานเปนที่ปรึกษาของ 

McKinsey & Company ไดนําเสนอแนวคิดการจัดแนวทางการศึกษาไว 7 ดานสําหรับตรวจสอบ

ภายในองคกรและจําเปนที่จะตองมีความใกลชิดกัน (หามมี Gap ระหวางมุมของแผนก หรือกลุมท่ี

หางกัน) ภายในองคกรจึงจะประสบความสําเร็จ แนวคิด  7s McKinsey  สามารถนํามามาใชใน

หลากหลายของสถานการณที่มุมมองของการจัดตําแหนงใหเปนประโยชนสําหรับคุณ เชน 
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1.ปรับปรงุประสิทธิภาพการทาํงานของ บริษัท 

2.ตรวจสอบปจจัยของแนวโนมท่ีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทในอนาคต 

3.จัดหนวยงานและกระบวนการที่จําเปนจะตองควบรวมหรือยุบรวมกัน 

4.กําหนดวิธีการที่ดีที่สุดท่ีจะใชกลยุทธนําเสนอ 

วิธีการนําแนวคดิ 7s McKinsey ไปใช  

รูปแบบแนวคิดของ 7s McKinsey จะขึ้นอยูกับทฤษฎีที่วาองคกรสามารถจะดาํเนินการ

กระบวนการทั้ง 7 อยางของแนวคิด 7s McKinsey โดยที่องคประกอบทั้งหมดจะตอง

สอดคลอง   และสงเสริมรวมกัน ดังนั้นรูปแบบที่สามารถนํามาใชเพื่อชวยระบุสิ่งที่จะตองทําไดจริง 

และปรับปรุงประสิทธิภาพหรือรักษาแนวปฎิบัติ (ประสิทธิภาพการทาํงาน) ในระหวางการ

เปลีย่นแปลงกระบวนการทํางานในสวนอื่นๆ ไมวาชนิดของรูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลง–การปรับ

โครงสรางของกระบวนการใหม, การควบรวมกิจการของหนวยงานตางๆ ในองคกร,  การออกแบบ

ระบบการทํางานใหม,  การเปลี่ยนแปลงตัวผูนํา หรือรูปแบบสไตลการทํางานของผูนํา และอ่ืนๆ  ซึ่ง

รูปแบบ 7s ที่นํามาใชจําเปนที่จะตองเขาใจองคประกอบขององคกรและมีความสัมพันธกัน เพื่อให

แนใจวาผลกระทบที่กวางของการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในพื้นที่หรือหนวยงานที่กําลังพิจารณา 

รูปแบบของแนวคิด McKinsey 7s เปนหนึ่งแนวคิดที่สามารถใชไดกับเกือบทุกปญหา 

เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพใหกับองคกรหรือทีมงาน  ถาบางสิ่งท่ีอยูภายในองคกรหรือทีมของคุณไมทํางาน 

หรือมีโอกาสที่จะขัดแยงกันระหวางกันในบางองคประกอบของแนวคิด 7s  ดังนั้นคุณจําเปนที่จะตอง

นํากระบวนการคิดเหลานี้ไปใชในการวิเคราะหและปดชองวางของความขัดแยงและการทํางานแบบไม

มีประสิทธิภาพนั้นๆ  เพื่อใหแนใจวาพวกเขาทั้งหมดสนับสนุนใหเกิดเปาหมายรวมกันและสรางคุณคา

ใหกับองคกรกระบวนการของการวิเคราะหที่คุณกําลังอานอยูตอนนี้ในแงคิดขององคประกอบของ

ความคุมคาในตัวองคกรเอง ซึ่งการวิเคราะหนี้ไดระบุถัดไปถึงการกําหนดสถานะที่ดีท่ีสุดสําหรับแตละ

ปจจัยที่เหมาะสม และคุณสามารถผลักดันองคกรหรือทีมงานของคุณไปขางหนาได   (ปกรณ ปรียา

กรณ, 2542) 

  การวิเคราะห สภาพแวดลอม สามารถใชเทคนิคตาง ๆ ในการวิเคราะห ไดแก เทคนิค 

SWOT Analysis ใชวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก, รูปแบบ McKinsey’s 7-S Model 

ใช วิ เคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร  และรูปแบบสภาพแวดลอมมหภาค (Macro 

Environment) เปนรูปแบบการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร 

  ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ดวยเทคนิค SWOT Analysis 

ประกอบดวย การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ดวยการประเมินจุดแข็งและจุดออนขององคการ
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จากทรัพยากรภายใน และสมรรถนะในการใชทรัพยากร และการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

ดวยการประเมินโอกาสและอุปสรรคขององคการจากสภาวะภายนอก ทั้งท่ีเปนสภาพแวดลอมทั่วไป

และสภาพแวดลอมของตัวงานจากภายนอก ที่เอื้อประโยชนหรือเปนอุปสรรคในการดําเนินงานตาง ๆ 

ซึ่งมีผลตอความสําเร็จขององคการ สําหรับรายละเอียดและขอบเขตของคาวา  SWOT น้ัน สถาบัน

ดํารงราชานุภาพและสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ (2539 : อางถึงใน จตุพล ชูจันทร, 

2553) ไดใหความหมายของแตละคําไวดังนี้ 

  จุดแข็ง หรือจุดเดน (Strengths: S) สภาวการณที่เปนองคประกอบหรือปจจัยภายใน

องคกร ที่สรางความไดเปรียบในเชิงแขงขัน หรือเพ่ิมศกัยภาพในการดําเนินงานใหสูงกวาองคกรอ่ืน ๆ 

ซึ่งทําใหการดําเนินงานขององคกรมีแนวโนมบรรลุถึงเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ตองการจุดออนหรือ

จุดดอย (Weaknesses: W) หมายถึง สภาวการณที่องคกรหรือปจจัยภายในองคกรที่สรางความ

เสียเปรียบในเชิงแขงขัน หรือทําใหศักยภาพในการดําเนินงานดอยกวาองคกรอ่ืน ๆ ซึ่งทําใหการ

ดําเนินงานขององคกรมีแนวโนมไมบรรลุผลตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีตองการ โอกาส 

(Opportunities: O) หมายถึง ผลกระทบหรือผลที่เกิดข้ึนเม่ือสภาพแวดลอมภายนอกองคกรมีการ

เปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เอื้ออํานวยตอการดําเนินงานขององคกร ไดแก การมีความไดเปรียบในเชิง

แขงขัน การเพิ่มข้ึนของลูกคาหรือผูรับบริการ หรือความตองการการบริโภคสินคาและบริการ 

อุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threats: T) หมายถึง ผลกระทบหรือผลที่เกิดขึ้นเมื่อสภาพแวดลอม

ภายนอกองคกร         มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะท่ีไมเอื้ออํานวยตอการดําเนินงานขององคกร 

หรือเปนสิ่งคกุคามที่กอให เกิดความเสียเปรียบในเชิงแขงขัน 

  หลังจากวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ดวยเทคนิค SWOT Analysis 

แลว จึงประมวลขอมูลท้ังสองดานเขาดวยกันเพื่อสรุปความสัมพันธแบบแมททริกสของปจจัยเชิงกล

ยุทธ   ของสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ดวยการประมวล SWOT Matrix นําไปสูการวาง

กลยุทธ 4 แนวทาง ไดแก 1) กลยุทธเชิงรุก (SO Strategies) เปนการกําหนดเปาหมายโดยใชจุดแข็ง

ประสานกับความไดเปรียบในโอกาส 2) กล ยุทธเชิงแกไขหรือพัฒนา (WO Strategies) เปนการ

กําหนดเปาหมายโดยใชความไดเปรียบในโอกาสมาปดจุดออน 3) กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategies) 

เปนการกําหนดเปาหมายโดยใชจุดแข็ง   หลบหลีกขอจํากัด 4) กลยุทธเชิงรับหรือหลีกเลี่ยงขอจํากัด 

(WT Strategies) เปนการกําหนดเปาหมาย     โดยระมัดระวังจุดออนและหลบหลีกขอจํากัด (ปกรณ 

ปรียากรณ, 2542) 

  สําหรับรูปแบบ McKinsey’s 7-S Model เปนกรอบปจจัยการบริหาร 7 ดาน ที่ใชใน

การประเมินสถานการณภายในองคกร เพื่อสรางความสมดุลของปจจัยตาง ๆ ท้ัง 7 ดาน ที่มีผลตอ

การบรรลุความสําเร็จ      ขององคกร ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งที่ใชวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร 

(สมยศ นาวีการ, 2541) โดยการตรวจดูปจจัยตาง ๆ ภายในองคกรอยางละเอียดวามีการประสาน

ความสอดคลองภายในองคกร (Organization Alignment) หรือไม ซึ่งถาปจจัยสวนใดสวนหนึ่งของ

องคกรไมประสานสอดคลอง  หรือไมสนับสนุนการดําเนินการของสวนอ่ืน ๆ หรือมีความบกพรอง 



68 

 

 

ยอมสงผลใหการดําเนินการในสวนอ่ืน ๆ สะดุด ติดขัด และไมสามารถดําเนินการสวนตาง ๆ ตามกล

ยุทธที่กําหนด (สาคร สุขศรีวงศ, 2550)    ซึ่งตามแนวคิด 7-S นี้มิไดใหกลยุทธองคการเนนหนัก

เฉพาะกลยุทธทางธุรกิจหรือเนนดานโครงสรางมากเกินไป แตใหเนนถึงปจจัยดานบุคคลหรือ

ทรัพยากรมนุษยที่เปนผูปฏิบัติงานใหมีดุลยภาพระหวางกัน โดยกรอบ แนวทางการบริหารองคการน้ี  

Anthony Athos แหงมหาวิทยาลัย Harvard ไดริเริ่มคิดคนขึ้น และตอมาบริษัท     ท่ีปรึกษา

ทางดานการจัดการชื่อวา McKinsey ไดดัดแปลงเปนรูปแบบการบริหารแบบหนึ่งท่ีเรียกวา 7-S ซึ่ง

เปนการเนนการบริหารในปจจัยตาง ๆ 7 ดานพรอมกัน ไกแก 1) กลยุทธ (Stratergy) 2) โครงสราง 

(Structure) 3) แบบการบริหาร (Style) 4) ระบบงาน (System) 5) พนักงาน (Staff) 6) ทักษะ 

(Skill) 7) คานิยมรวม (Shared Value) ซึ่งท้ัง 7-S เหลานี้เปนปจจัยที่เก่ียวกับการกําหนดกลยุทธการ

บริหาร ที่สามารถปรับใหมี ดุลยภาพ โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ Software ไดแก แบบการบริหาร 

(Style) ระบบงาน (System) พนักงาน (Staff) ทักษะ (Skill) และคานิยมรวม (Shared Value) ซึ่ง

หากองคกรใดเนนกลยุทธการบริหารที่มุงเนนคน และกระบวนการปฏิบัติงานหรือวัฒนธรรมของ

องคกร ก็จะใหความสําคญักับปจจัยใน Software มากกวา Hardware นั่นเอง 

  ตามรูปแบบกลยุทธการบริหารแบบ 7-S นี้ ชี้ใหเห็นวาการบริหารในสวนที่เก่ียวกับ

วัฒนธรรมองคกร หรือที่เปนความรูสึกและบรรยากาศในการปฏิบัติงานทั่วไปนั้นคือ การให

ความสําคัญกับสวนที่เปนความคิดหรือดุลพินิจของผูปฏิบัติ รวมทั้งความนึกคิดทางอารมณท่ีเปนสวน

สัมพันธระหวางบุคคล ซึ่งหากมีการกระตุนใหตื่นตัว เกิดความพึงพอใจและมีความคลองตัวตลอดเวลา

แลว จะทําใหการสรางสรรคสิ่งตาง ๆ เกิดข้ึนไดงาย ผลที่ตามมาก็คือ การปรับตัวใหสอดคลองและทัน

กับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ก็จะกระทําไดอยางรวดเร็วไปดวย ดังนั้น การจัดสภาพแวดลอมในการ

ทํางานใหผูปฏิบัติมีอิสระและคลองตัวที่สุด จึงเปนหนทางที่จะชวยใหบริษัทประสบผลสําเร็จจาก

ประสิทธิภาพงาน ผลผลิต คุณภาพบริการ รวมทั้งมีผลิตภัณฑใหมเกิดข้ึนไดเสมอ (ธงชัย สันติวงษ, 

2533) 

 สรุปการแนวคิด 7s ของ Mckinsey เปนกระบวนการวิเคราะหแนวคิดภายในขององคการ

โดยมีปจจัยที่วิเคราะหทั้งหมด 7 ประการคือ 1) Strategy เปนการวิเคราะหกลยุทธในองคการ 2) 

Structure เปนการวิเคราะหโครงสรางในองคการใหมีความสะดวกในการบังคบับัญชาหรือการสื่อสาร 

3) Style เปนรูปแบบหรือเทคนิคในการบริหารงานในองคการ 4) System เปนการจัดวางระบบการ

ทํางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5) Staff เปนการใหความสําคัญกับบุคลากร 6) Skill เปน

การใหความสําคัญตอการพัฒนาทักษะของบุคลากร 7) Shared Value เปนการใหความสําคัญตอ

ทัศนคติและความคิดของบุคลากรในองคการเพื่อกอใหเกิดความคิดในการรวมมือรวมใจกันในการ

พัฒนาองคการ 
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6. แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 

การวิจัย EDFR เปนการวิจัยอนาคต (Futures Research) มีความเชื่อพื้นฐานที่วา

อนาคตเปนเรื่องที่สามารถทําการศึกษาไดอยางเปน ระบบ ความเชื่อของมนุษยมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจในอนาคต มนุษยจึงสามารถสรางอนาคตได ทั้งนี้จุดมุงหมายของการวิจัยในอนาคตมิใชการ

ทํานายท่ีถูกตอง       แตเปนการสํารวจเพื่อศึกษาแนวโนมที่เปนไปได ทั้งที่พึงประสงคและไมพึง

ประสงค เพื่อที่จะหาทางทําแนวโนมที่พึงประสงคใหเกิดขึ้นและขจัดแนวโนมท่ีไมพึง ประสงคใหหมด

ไป หรือลดนอยลง การวิจัยอนาคตจึงมีประโยชนในการกําหนดนโยบาย การวางแผน การตัดสินใจใน

การปฏิบัติที่จะนําไปสูการสรางอนาคตอันพึงประสงค 

                เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) น้ี 

ดร. จุมพล พูลภัทรชีวิน ประจําภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผู

คิดคนและพัฒนาข้ึนในป พ.ศ. 2522 โดยเปนการบูรณาการเทคนิคระหวางการวิจัยแบบ EFR 

(Ethnographic Futures Research) และเดลฟาย (Delphi) เขาดวยกัน ซึ่งชวยแกจุดออนของ

เทคนิค EFR และ Delphi ไดเปนอยางดี การวิจัยแบบเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi 

Futures Research) เปนเทคนิคการวิจัยท่ีมุงตอบสนองตอจุดหมายในอนาคต ซึ่ง EDFR เปนเทคนิค

ของการวิจัยอนาคตมากที่สุดวิธีหนึ่งในปจจุบัน โดยหลักการเทคนิค EDFR มีความคลายคลึงกับ

เทคนิค Delphi แตเทคนิค EDFR จะมีเทคนิคการวิจัยท่ีผสมผสานและยืดหยุนมากขึ้น (จุมพล พูล

ภัทรชีวิต, 2548) 

                โดยในการวิจัยในรอบแรกนั้น จะใชเทคนิคการสัมภาษณแบบ EFR ท่ีไดรับการปรับปรุง

แลว หลังจากสัมภาษณในรอบแรกผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแลวสรางเปน เครื่องมือ เชน

แบบสอบถาม จากนั้นใหนําเคร่ืองมือดังกลาวใหผูเชี่ยวชาญดําเนินการตอบคําถาม 

  

 ลักษณะของงานวิจัย มีดังนี้  

1.เปนวิจัยที่เปนพหุมิติ หลายเรื่องหลายปญหาเกี่ยวของกัน ปญหาจะกระทบกันหมด 

นโยบายจําเปนตองมีลักษณะเปน Multi – Dimentional ฉะนั้นเมื่อเอยถึงการวัด ก็จะเกิดความ

หนักใจ เพราะหลายตัวแปรหลายปญหา 

2.เปนการวิจัยที่มุงการพิจารณาขอสรุปที่ใชหลักเหตุผลที่สอดคลองกับ ขอมูล คือ มีลักษณะ

เปน Inductive and Empirical เพราะการกําหนดนโยบายตองมีที่มา และมีขอมูลประจักษ

สนับสนุน  

3.เนนความตองการของผูบริโภคเปนสําคัญทําแลวตองดูผูใชที่สําคัญจึงจะไมมีปญหาวาไม

ตอบสนองผูใช  

4.เนนตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงไดเพราะนโยบายทุกอยางตองมีการจัดกระทํา (Manipulate) 

หากจัดกระทําไมไดไมสามารถทําอยางอื่นตอไปได  
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5.การวิจัยพวกนี้ตองยอมรับคุณคาและอํานาจในการตัดสินใจของผูวิจัยเราจะ บีบบังคับให

ตัดสินใจไมไดหนาที่ผูวิจัยคือใหเขาไดรบัขอมูลผูบริหาร เขาจะตัดสินใจอยางไรก็ไดคุณคาของผูวิจัยอยู

ที่ความชัดเจนของจุดยืนที่ เราสนใจและตองยอมรับอคติท่ีผูวิจัยมีดวย  

 

ประเภทของการวิจัย 

            ประเภทของการวิจัยขึ้นกับเกณฑที่ใชแบง 

               1. ใชแหลงของนโยบายเปนเกณฑ แบงได 3 ประเภท 

                  1.1. เปนนโยบายมาจากหัวหนางาน นักวิจัยหาขอมูลใหสอดคลองกับ

นโยบายที่วางไว เรียกวา Advocacy Research วิจัยเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสวนใหญการตัดสินใจของ

นักบริหารมักจะเปนประเภท นี้ จริง ๆ แลวประเภทนี้ไมไดชวยเรื่องนโยบาย เปนประเภท ไมดีนัก แต

ก็ยังมีผูนํามาใช 

                  1.2. เปนวิจัยเรื่องใด ๆ และไมเกี่ยวกับนโยบาย แลวนํามาคิดพิจารณา

กําหนดนโยบายโดยนักวิจัย คือ วิจัยเรื่องแลวมาสัมมนาวานาจะวิจัยเรื่องนั้น ๆ เรียกวา จินตนาการ 

คือ อาศัยจินตนาการกับผลการศึกษา เพื่อกําหนดนโยบายวิจัยประเภทนี้ยังคงใชในระดับนานาชาติ 

                 1.3. นโยบายเปนผลจากการวิจัย ซึ่งเทคนิคการวิจัยบางอยางสามารถใชใน

การสรางนโยบายโดยไมตองจินตนาการ เชนเทคนิคการวิจัยชาติพันธุวรรณา, เทคนิค Delphi ซึ่ง

สามารถวิเคราะหถึงขอมูลพฤติกรรมที่จะนํามาใชในการกําหนดนโยบายได 

             2 ใชเรื่องที่ศึกษาเปนเกณฑ แบงตามเรื่องที่ศึกษาไดดังนี้คือ 

                  2.1.  ศึกษาตัวนโยบาย เชน นโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษา 

ความเสมอภาค แผนพัฒนาอุดมศึกษาวานโยบายมาจากแนวคิดใด สาระ และ Implication ของ

นโยบายนั้นเปนอยางไร และสามารถศึกษาวิเคราะหไดวาเนนอะไร ตอเนื่องอะไร แตผูศึกษาตองมี

ความรูพื้นฐานเพียงพอ   

                  2.2. การวิเคราะหเชิงความเหมาะสม และผลที่คาดหวังของนโยบาย

ประเภทนี้ตองมีการศกึษา วิเคราะห และมีการพิจารณาความเหมาะสม 

                  2.3. ศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติเพื่อดูวานโยบายที่กําหนดไว มีการ

นําไปปฏิบัติอยางไรบาง มีตัวแบบในการนํานโยบายไปปฏิบัติหลายแบบ เชนการเมือง เอาการเมือง

นําการนําโดยหลักวิชาทางการบริหาร นํารูปแบบของการนําไปใช เพื่อทราบวาผลเปนอยางไรนั้นทํา

ไดหลายวิธี เชน นํารูปแบบดังกลาวมาเปนตัวนําในการศึกษา อาจศึกษารูปแบบในการนํานโยบาย

ทางการศึกษาของไทยไปปฏิบัติ เพื่อดูวารูปแบบทางการเมืองหรือทางวิชาการสอดคลองกับความเปน

จริงหรือไม 

                  2.4. ศึกษานโยบายประเภทไมมีใครศึกษา วาผลของนโยบายที่เกิดขึ้น 

มากนัก Methodology ที่ใชเปนแบบ Evaluative Research เรื่องนโยบายเปนเรื่องนาสนใจมาก แต

มักไมไดรับกําลังใจในการศึกษาทั้ง ๆ ที่เมื่อศึกษาไปแลวจะพบแนวความคิดที่หลากหลาย ซึ่งสามารถ
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สรุปไดวา ในการวิจัยเชิงนโยบาย ตองใชวิธีการวิจัยหลากหลายรูปแบบ หรือเปนแบบพหุวิธี มักจะไม

ใชวิธีการวิจัยเพียงวิธีเดียว แตการศึกษาวิจัยที่ใชวิธีเดียวอาจจะพอมีใหเห็นอยูบาง แตโดยสวนใหญ

แลวมักจะใชวิธีการที่หลากหลาย 

  

ขั้นตอนการทําวิจัย EDFR  

           เทคนิคการวิจัย EDFR เปนเทคนิควิจัยอนาคตท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับวิธีการของเดล

ฟายแตมีการพัฒนาเทคนิคใหมีความเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งอาจสรุปไดเปนข้ันตอน ดังนี้ 

1. การกําหนดและเตรียมตัวกลุมผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนสวนสําคัญมาก เนื่องจากตองการ

ความนาเชื่อถือของขอมูลมากที่สุด ซึ่งตองมาจากผูเชี่ยวชาญที่สามารถใหขอมูลที่ดีและนาเชื่อถือที่สุด 

ซึ่งผู วิจัยตองติดตอเพื่อขอขอมูลจากผูเชี่ยวชาญเปนการสวนตัว และผูเชี่ยวชาญจะตองเขาใจ

จุดมุงหมายขั้นตอนตาง ๆ ของการวิจัยอยางถองแท โดยสิ่งที่ผูวิจัยควรจะอธิบายใหผูเชี่ยวชาญได

เขาใจ เชนเวลาที่ใชโดยประมาณ และประโยชนของการวิจัย นอกจากนั้นผูวิจัยควรจะยํ้าถึงความ

จําเปนและความสําคัญของผูเชี่ยวชาญในการวิจัยดังกลาวดวย 

2. สัมภาษณ (EDFR รอบที่ 1) โดยอาจยึดรูปแบบ EFR กลาวคอื เริ่มสัมภาษณจาก ภาพ

อนาคตในทางที่ดี (Optimistic Realistic Scenario) ภาพอนาคตทางที่ไมดี (Pessimistic Realistic 

Scenario) และภาพอนาคตที่มีความเปนไปไดมากท่ีสุด ทั้งนี้เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญคิดในหลายแงมุม ซึ่ง

เปนการมองในแงบวกกอน แลวจึงพิจารณาในแงลบ และความเปนไปไดมากที่สุด นอกจากนั้นการ

สัมภาษณแบบ EDFR มีความยืดหยุนมาก หากผูวิจัยตองการขอมูลเพิ่มเติมก็สามารถสัมภาษณใน

ประเด็นตาง ๆ ที่ตองการได โดยการผนวกเขากับการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญลําดับตอไป หรืออาจแบง

การสัมภาษณเปนชวง ๆ ก็สามารถทําได 

  3.  วิเคราะห/สังเคราะหขอมูล ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหและ

สังเคราะหเพื่อเขียนแนวโนมในแบบสอบถาม 

  4.  สรางเครื่องมือ การสรางเครื่องมือถือวาเปนข้ันตอนที่สําคัญและยากที่สุดของการ

วิจัยดวย เทคนิคนี้ คือ นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทุกคนมารวมกัน ตัดทอนขอความท่ี

ซ้ํากันหรือตัดสวนที่เกินไปจากกรอบของการวิจัยที่กําหนดไว ออกไป โดยการหาถอยคําท่ีครอบคลุม

ขอความทั้งหมด ทั้งน้ีผูวิจัยไดพยายามรักษาถอยคําของผูใหสัมภาษณไวใหมากที่สุด การเขียนควร

เปนภาษาที่สั้น กะทัดรัด โดยพยายามคงไวซึ่งถอยคําหรือความหมายของผูเชี่ยวชาญใหมากที่สุด ใน

เครื่องมือ 1 ขอ ควรจะมีแนวโนมเพียงแคประเด็นเดียว เพื่อใหผูเชี่ยวชาญเขาใจในประเด็นในทิศทาง

เดียวกันไมเกิดความสับสน 

5. ทํา EDFR รอบที่ 2, 3 การนําแบบสอบถามไปสอบถามผูเชี่ยวชาญ และนํา

แบบสอบถามมาวิเคราะหดวยสถิติพื้นฐาน เพื่อทําการจําแนกขอมูล ในการทํา EDFR รอบที่ 2 และ 3 

ในรอบนี้ผู เชี่ยวชาญและผูวิจัยจะไดรับรูขอมูลที่มาจากการปอนกลับเ ชิงสถิติ  (Statistical 

Feedbacks) โดยวิเคราะหขอมูลทางสถิติ เชนหาคารอยละ คามัธยฐาน (Median) และคาพิสัย



72 

 

 

ระหวางควอไทล (Interquartile Range) ของกลุม ผนวกดวยคําตอบเดิมของตนเอง แลวขอให

ผูเชี่ยวชาญแตละคนพิจารณาตอบใหม จํานวน รอบของการทําวิจัย EDFR ขึ้นอยูกับจุดมุงหมาย 

งบประมาณ เวลา และกําลังคนของการวิจัย ทั้งน้ีพิจารณาจากคําตอบที่ไดวามีความเปนเอกพันธแลว

หรือยัง มี Homogeneity ของคําตอบหรือมีฉันทามติ(Consensus) ของกลุมผูเชี่ยวชาญท่ีครอบคลุม

เรื่องที่ศึกษามากพอแลวหรือยัง 

           6.  เขียนภาพอนาคต การนําผลท่ีผูเชี่ยวชาญไดตอบคําถามนั้นมาวิเคราะหผลตาม

หลักเกณฑที่กําหนด ซึ่งหากแนวโนมความเปนไปไดอยูอยูในระดับคอนขางสูง กลาวคือ คามัธยฐาน 

(Median) ที่ 3.5 ขึ้นไป จากนั้นดําเนินการพิจารณาความสอดคลองของคําตอบ โดยวิเคราะหผลจาก

คา Interquartile Range (Q3-Q1) ไมเกิน 1.5 ซึ่งการการเขียนภาพอนาคตควรเขียนเปนภาษาที่

เขาใจงาย ไมเปนวิชาการมากนัก 

             โดยสรุปงานวิจัย EDFR หรือการวิจัยแบบอนาคต เปนการวิจัยที่ใชเทคนิคโดยมุง

ตอบสนองตอวัตถุประสงค จุดมุงหมายและ ความเชื่อพ้ืนฐานของ ซึ่งการวิจัยดังกลาว เปนการวิจัยที่

นําเอาเทคนิค EFR และ Delphi มาผสมผสานและประยุกตเขาดวยกัน ข้ันตอนตาง โดยขั้นตอนแรก

ของการวิจัย เปนการสัมภาษณแบบ EFR และนําขอมูลดังกลาวที่ไดจากการสัมภาษณน้ันมา

ดําเนินการวิเคราะห      สังเคราะห จากนั้นําขอมูลดังกลาวมาสรางเปนเครื่องมือ หรือแบบสอบถาม

แลวสงไปใหผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมักจะทํา 2-3 รอบ หลังจากนั้นนําคําตอบที่ไดจากเครื่องมือหรือ

แบบสอบถามมาวิเคราะห เพื่อหาแนวโนมที่มีความเปนไปไดมากและหาความสอดคลองเชิงแนวคิด

ของกลุมผูเชี่ยวชาญเพื่อสรุปและเขียนเปนภาพอนาคต  

 จากแนวคิดทฤษฎีท่ีผูวิจัยไดศึกษาคนควาเพื่อเปนขอมูลในการดําเนินการวิจัยในข้ัน

ตอไป ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของไดดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 2 แสดงการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎี 

ลําดับที ่ แนวคิดและทฤษฎี ประเด็นและกรอบความหมาย 

1 แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ก า ร ก า ร

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

แนวทา งกา รจั ดการก ารท อ ง เ ท่ี ย ว เชิ ง

วัฒนธรรม การใหความสําคัญตอพื้นที่ ชุมชน 

การเรียนรูถึงประวัติศาสตรละรายละเอียด

ของวัฒนธรรมในพื้นที่ ซึ่งจะเปนประโยชนใน

การนํามาพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชน 

2 

 

 

 

 

 

การทองเท่ียวชุมชน การทองเที่ยวโดยชุมชนมีสวนรวมในการ

พัฒนารูปแบบการทองเที่ยวในฐานะเปน

เจาของพื้นที่ รวมกับหนวยงานอื่นๆ ที่มีความ

เก่ียวของ โดยชุมชนไดรับผลประโยชนสูงสุด

จากการทองเที่ยว และปองกันผลกระทบจาก

การทองเที่ยวที่อาจจะเกิดขึ้น 

3 การพัฒนา ยุทธศาสตร กา ร

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ

ชุมชนปูเจาสมิงพราย 

การใชเทคนิคในเชิงกลยุทธประกอบในการ

รางยุทธศาสตรการทองเท่ียว เพ่ือผูที่มีสวนได

สวนเสียไดนาํยุทธศาสตรไปพัฒนาและปรบัใช

ให เ ป นปร ะ โยชน ต อการท อง เที่ ย ว เ ชิ ง

วัฒนธรรมของชุมชน 

 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

การวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัด

สมุทรปราการ เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม” ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิเคราะหงานวิจัยทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ โดยเรียงลําดับตามปที่ศึกษาวิจัยไดดังนี้  

 

งานวิจัยในประเทศ 

วิบูลยชัย พุฒทอง (2548) ทําการศึกษาแผนยุทธศาสตรการทองเท่ียวเชิงนิเวศเทือกเขา

พระ-เขาสูง อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค โดยมีวัตถุประสงคคือเพื่อศึกษาปญหาและการ

วางแผนยุทธศาสตรการทองเท่ียวเชิงนิเวศเทือกเขาพระ-เขาสูง อําเภออหนองบัง จังหวัดนครสวรรค 

ผลการศึกษาพบวา ปญหาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เทือกเขาพระ-เขาสูง อําเภอหนองบัว จังหวัดนคร

สวรรค ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ปญหาการจัดตั้งเครือขายการทองเที่ยวอยูในระดับปานกลาง 

ปญหาการจัดการพิพิธภัณฑพื้นบานวัดหนองกลับอยูในระดับนอย ในการวางแผนยุทธศาสตรการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศเทือกเขาพระ-เขาสูง อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรคไดกําหนดวิสัยทัศนไววา 

เปนสถานที่ทองเท่ียวเชิงนิเวศที่ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการที่ดีที่สุดของจังหวัดนครสวรรค 
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โดยมีพันธกิจดังน้ี 1) พัฒนาสถานท่ีทองเที่ยวใหสวยงาม 2) มีการบริหารจัดการที่ดี 3) ชุมชนทองถิ่น

มีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวเปาหมายเพื่อเพิ่มปริมาณนักทองเที่ยว และไดกําหนด

ยุทธศาสตรในการพัฒนาไว 4 องคประกอบคือดานพื้นที่ ดานการจัดการ และดานกิจกรรมและ

กระบวนการและดานการมีสวนรวม  จากการศึกษาดังกลาวผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการ

วางแผนยุทธศาสตร และการวิเคราะหปญหาและแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวมาปรับใชใน

เรื่องของการรางยุทธศาสตรเพื่อการแกไขและการพัฒนา 

อนุรัตน อินทร (2551) ไดศึกษาถึงยุทธศาสตรการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงรายเปน

ศูนยกลางเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงตอนบน โดยการศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงประยุกตโดยใช

เทคนิคในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยศึกษาโอกาสและขอจํากัดดานการทองเที่ยวของจังหวัด

เชียงรายทั้งในปจจุบันและในอนาคต รวมถึงปญหาที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงราย 

เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรดานการทองเท่ียวจังหวัดเชียงรายเพื่อการเปนศูนยกลาง

เชื่อมโยงในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนบน โดยประชากรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ไดแก ผูบริหาร 

บุคลากรเจาหนาท่ีองคการดานการทองเที่ยว ผูประกอบการและเจาของธุรกิจทองเที่ยว หนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และผูเชี่ยวชาญในการจัดทํายุทธศาสตรดานการทองเท่ียว โดยใชวิธีการสนทนา

กลุมและแบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดนั้น

มาทําการวิเคราะหโดยใชเทคนิคการวิเคราะห SWOT และการวิจัยโดยใชเทคนิคเดลฟาย ผล

การศึกษาพบวา สภาพแวดลอมของจังหวัดเชียงรายในดานการทองเท่ียวเพื่อการเปนศูนยกลางการ

เชื่อมโยงการทองเที่ยวในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนบน มีคาคะแนนถวงน้ําหนักสูงสุดอยูที่ระหวาง

จุดออนกับโอกาส หมายถึงหนวยงานมีจุดออน แตในทางกลับกันกลับไดรับโอกาส โดยยุทธศาสตรที่

กําหนดข้ึนเรียกวา ยุทธศาสตพลิกฟน โดยมีวิสัยทัศนคือ ศูนยกลางการทองเที่ยวของกลุมประเทศใน

อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนบน เปาประสงค คือ ใชศักยภาพและเพิ่มชองทางการทองเที่ยวเพื่อเพิ่ม

มูลคา โดยมุงใหมีการเชื่อมโยงการทองเที่ยวภายในประเทศ และกลุมประเทศเพื่อนบานในเขตอนุ

ภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนบน กําหนดประเด็นยุทธศาสตรคือ ใชศักยภาพและเพิ่มชองทางการทองเที่ยว 

พัฒนาใหเปนศูนยกลางเพื่ออํานวยความสะดวกดานการทองเท่ียวภายในประเทศ และประเทศเพื่อน

บานในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนบน พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลารการทองเท่ียวสูสากล 

สงเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ และการตลาดการทองเที่ยว และพัฒนาความรวมมือภาครัฐ

และภาคเอกชนของกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนบนกับจังหวัดเชียงราย จากการศึกษา

ผูวิจัยไดนําแนวคิดท่ีเก่ียวของกับการวางแผนยุทธศาสตร โดยใชแนวคิดการวิเคราะหปญหาและ

อุปสรรคและพัฒนาเครื่องมือเชิงกลยุทธ เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาเปนยุทธศาสตรดานการ

ทองเท่ียวอยางมศีกัยภาพ 

 ประชุม โพธิ์ทักษิณ (2551) ไดศึกษาถึงแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ 

อบต. ตากแดด อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยการศึกษาในครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาขอมูลแหลง

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและสภาพปญหา และการวางแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ 
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อบต. ตากแดด อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร วิธีการดําเนินการแบงเปน 2 ชวงคือ ชวงที่ 1 การศึกษา

ขอมูลแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ อบต.ตากแดดและสภาพปญหา ชวงที่ 2 การวางแผน

ยุทธศาสตรการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ อบต.ตากแดด อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร เครื่องมือที่ใช

ในการศกึษา เปนแบบสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งทําการสัมภาษณ 20 คน 20 ครั้ง และแบบการสนทนากลุม 

10 คน 1 ครั้ง โดยผลการศึกษาครั้งนี้พบวา ขอมูลแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ อบต. ตากแดด 

มีท้ังเปนสถานท่ีสําคัญและวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน ทุกหมูบานรวม 9 หมูบาน และพบประเด็น

ปญหาท่ีรวบรวมได 10 ประเด็นปญหาในการวางแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไดมีการ

วิเคราะห SWOT และกําหนดวิสัยทัศนไววา “เปนหนวยงานที่จัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยมี

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีที่สุดของจังหวัดชุมพร โดยมีพันธกิจดังนี้ 1) 

พัฒนาสถานที่ทองเที่ยวใหสวยงาม ปลอดภัย และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 2) มีการบริหาร

จัดการที่ดี 3) ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยว เปาหมายเปนแหลงทองเที่ยวระดับสากล 

และไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาไว 4 องคประกอบคือ องคประกอบดานทรัพยากรแหลง

ทองเท่ียว 2 ยุทธศาสตรดานกิจกรรมในแหลงทองเท่ียว 3 ยุทธศาสตรดานการจัดการ 5 ยุทธศาสตร

ดานการมีสวนรวม จากการศึกษาผูวิจัยไดนําแนวคิดเก่ียวกับการวางแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม โดยนํามาใชประกอบเปนขั้นตอนในการสรางยุทธศาสตร คือขั้นตอนท่ี 1) คือการศึกษา

สภาพทั่วไปและปญหา โดยมุงเนนถึงสภาพของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ 2) การวางแผน

ยุทธศาสตรโดยใชรูปแบบการวิจัยโดยการสัมภาษณเชิงลกึ  

ปทุมพร  วรธิติพงศ (2552) ไดศึกษาถึง การพัฒนาหลักสูตรการจัดการการทองเที่ยวใน

ชุมชนเพื่อความยั่งยืน  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรมการจัดการการทองเที่ยวในชุมชนเพื่อความยั่งยืน 2) พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการ

จัดการการทองเที่ยวในชุมชนเพื่อความย่ังยืน และ 3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรการจัดการ

การทองเที่ยวในชุมชนเพื่อความยั่งยืน  การดําเนินการวิจัยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research 

and Development) โดยแบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมและ

ขั้นตอนการประเมินหลักสูตรฝกอบรม โดยการศึกษาขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับการจัดการการทองเท่ียว

ชุมชน  การมีสวนรวมของชุมชน แนวคิดทฤษฎีการจัดทําหลักสูตร ผนวกกับการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ    

และการสํารวจความตองการฝกอบรมจากชุมชน เพื่อนํามากําหนดหัวเรื่องของหลักสูตรนําผล 

การศึกษามากําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และออกแบบหลักสูตรฝกอบรม 10 บทเรียน 

หลังจากนั้นนําหลักสูตรฝกอบรมไปทดลองใชในชุมชนตัวอยางที่ตําบลศรีประจันต อําเภอ ศรีประจันต 

จังหวัดสุพรรณบุรีจํานวน 21 คน  สวนข้ันตอนของการประเมินหลักสูตรฝกอบรมใชวิธีการประเมิน

สภาพแวดลอมของชุมชนและผลการเรียนรูโดยการวิเคราะหเพื่อหา ประสิทธิภาพของหลักสูตร

ฝกอบรมการจัดการการทองเที่ยวในชุมชนเพื่อความยั่งยืน ผลการวิจัยพบวา 1. การจัดการการ

ทองเที่ยวในชุมชนเพื่อความย่ังยืนจะตองใหบุคลากรในชุมชนมีโอกาสไดรับการฝกอบรม เพื่อสราง
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ทักษะ ความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการจัดการการทองเที่ยวในชุมชน โดยใหบุคลากรในชุมชนมีสวน

รวมในการเสนอหัวขอท่ีตองการเรียนรูและมีสวนรวมในการ ดําเนินกิจกรรมการฝกอบรม   

2. หลักสูตรฝกอบรมการจัดการการทองเที่ยวในชุมชนเพื่อความย่ังยืนท่ีพัฒนาขึ้นไดนําหัวขอเรื่องจาก

ผลการศึกษาความตองการของชุมชน ประกอบการศึกษา แนวคิดการจัดการการทองเที่ยวจาก

งานวิจัย ตลอดจนการวิเคราะหทฤษฏีตาง ๆ จนไดโครงรางหลักสูตรซึ่งประกอบดวย 1) ความจําเปน

และปญหา 2) จุดมุงหมายของหลักสูตร และ 3) หนวยการฝกอบรมจํานวน 10 บท ซึ่งผานการ

ตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญแลว พบวา โครงรางหลักสูตรมีความสอดคลองและเหมาะสมในระดับมาก 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมพบวาหลังการฝกอบรมผูเขารับการอบรมมี

ความรูความเขาใจเรื่องการจัดการการทองเที่ยวในชุมชนเพื่อความยั่งยืนสูงกวากอนการทดลองใช

หลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  .01 และผูเขารับการอบรมมีเจตคติตอการจัดการการทองเที่ยว

ในชุมชนเพื่อความย่ังยืนสูงกวากอนการทดลองใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  .01 ผูเขาอบรมสามารถ

ทําแบบทดสอบตามวัตถุประสงคการฝกอบรมทุกหนวยคิดเปน รอยละ 81.96 การทดสอบ

ประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรมดวยคะแนนจากผลการทําแบบฝกหัด และแบบทดสอบมีคาเฉลี่ย 

84.38/81.96  การประเมินสภาพแวดลอมการฝกอบรมพบวา คาเฉลี่ย (X) เทากับ 4.47 หมายถึงมี

ระดับความคดิเห็นการประเมินอยูในระดับมากที่สุด จากการศกึษาผูวิจัยไดนําแนวคิดจากงานวิจัยมา

พัฒนาในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวในชุมชน โดยการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะประสบ

ความสําเร็จไดสวนหนึ่งจะตองมาจากการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อใหการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน

ชุมชนมคีวามยั่งยืน 

จุฑาธิปต  จันทรเอียด (2552) ไดศึกษาถึงการวางแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาการ

ทองเท่ียวที่ย่ังยืนแบบบูรณาการ ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบทรัพยากร

ทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ตลอดจนศึกษา

สภาพแวดลอมภายในและภายนอก ในการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อ

สรางแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรปราการ ใน

การวิจัยนี้ผูวิจัยใชรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยมีเครื่องมือที่ใชในการรวบรวม

ขอมูล คือ แบบสอบถาม จํานวน 400  สําหรับกลุมตัวอยาง 4 กลุม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

ประชาชน และนักทองเที่ยว ใชสถิติและวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการหาคารอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (Means) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ผลการวิจัย พบวาทรัพยากรการ

ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญในจังหวัดสมุทรปราการ มีดังนี้ สถานตากอากาศบางปู ทะเลบางขุน

เทียน ปาชายเลน ฟารมจระเขและสวนสัตว สมุทรปราการ ลวนเปนสถานที่ที่นาทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติที่นาสนใจในจังหวัดสมุทรปราการ ตามลําดับ สวนทรัพยากรทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่ี

นาสนใจไดแก  เมืองโบราณ  วัดวาอารามตางๆ  ชุมชนชาวมอญพระประแดง  หมูบานชาวประมง

บานสาขลา  ประเพณีที่นาสนใจของจังหวัด สุมทรปราการไดแก งานนมัสการองคพระสมุทรเจดีย 

และประเพณีรับบัว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ดานการทองเที่ยวที่นาสนใจมากนั้นก็คือ การลองเรือชม
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ห่ิงหอยที่ตลาดบางน้ําผึ้ง  และกิจกรรม ศึกษาธรรมชาติและดูนกในปาชายเลน วิสัยทัศนเพื่อการ

ทองเที่ยวท่ียั่งยืนแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรปราการ คือ สมุทรปราการจะพัฒนาการทองเที่ยว

เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน โดยพัฒนาเปนเมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

เพื่อพัฒนาสังคมวัฒนธรรม  จิตใจ  และปลูกจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม  โดยเนนการพัฒนาท่ียึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสรางสรรค เพื่อกอใหเกิดการกระจายรายไดสูชุมชนเพื่อพัฒนา

โครงสรางดานการบริหารจัดการโลจิสติกสเพื่อรองรับนักทองเที่ยวนานาชาติ   ยุทธศาสตรการพัฒนา

ที่จะนําไปสูความสําเร็จตามแนวคิดวิสัยทัศน คือ ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเพ่ือพัฒนา

เศรษฐกิจทองถิ่น ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

อยางยั่งยืน ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาจิตใจ ปลุกจิตสํานึกดานการอนุรักษมรดก

วัฒนธรรม ยุทธศาสตรดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยวทั้งนักทองเที่ยวและชุมชนเอง    

จากการศึกษา ผูวิจัยไดนําวิธีการในการกําหนดยุทธศาสตรดวยการใชเครื่องมือเชิงกลยุทธ คือการ

วิเคราะห SWOT เพื่อหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาพื้นท่ี เพื่อนําขอมูล

ดังกลาวมาใชประโยชนในการกําหนดยุทธศาสตร 

วินิตย นิลกรรณ (2552) ไดศึกษาถึงแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงนิเวศขององคการ

บริหารสวนตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแหลง

ทองเที่ยวของตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช และสภาพปญหาเพื่อจัดทําแผน

ยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงนิเวศขององคการบริหารสวนตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัด

นครศรีธรรมราช กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ หัวหนานวยงานอุทธยานแหงชาติเขาหลวง กํานัน

ตําบลกรุงชิง พัฒนาการอําเภอนบพิตํา ผูประกอบการทองเที่ยวภาคเอกชน ผูบริหารองคการบริหาร

สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูใหญบานตําบลกรุงชิง โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรมชอมูลเปนแบบสัมภาษณเชิงลึก โดยผลการวิจัยพบวา แหลงทองเที่ยวของตําบลกรุงชิง 

ประกอบดวยปากรุงชิง น้ําตกกรุงชิง คลองกลาย ทะเลหมอกเขาเหล็กถ้ําหงส ปาประ บอน้ํารอน 

น้ําตกกรุงนาง หุบเขากรุงนาง ถ้ําหลอด น้ําตําถ้ําธาดลอด คลองหวาด น้ําตกคลองผด ตนน้ําคลอง

กลาย ซึ่งตั้งอยูบนไหลเขาสูง มองเห็นทิวทัศนบริเวณเขานันและตนนํ้าคลองกลายสวยงาม เหมาะ

สําหรับการพักผอน และเปนจุดพักผอนกอนเดินปาจากตนน้ําคลองกลายไปเปนสันเย็น ถ้ําหลวง ถํ้า

ขุนลัง น้ําตกคลองพันตาล ทะเลหมอกปูน สภาพปญหของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนขององคการ

บริหารสวนตําบลกรุงชิงคือ ขาดงบประมาณหรือกองทุนสนับสนุนการจัดการทองเที่ยว ผลการะทบ

ดานสิ่งแวดอมจากการพัฒนาพื้นที่ใหเปนสถานท่ีทองเที่ยว และพื้นท่ีสวนใหญอยูในเขตอุทยาน

แหงชาติ การมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเท่ียว ความปลอดภัยในการทองเที่ยวพ้ืนที่ ขาด

มัคคุเทศกในการแนะนําสถานที่ที่มีความชํานาญ ไมมีการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่อยาง

ตอเนื่อง นอกจากนั้นแผนการจัดการยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงนิเวศขององคการบริหารสวนตําบล

กรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมรช ประกอบดวย 1) ดานองคประกอบดานทรัพยากรแหลง

ทองเที่ยว ซึ่งประกอบดวยยุทธศาสตรการพัฒนาสถานท่ีทองเที่ยว และยุทธศาสตรการศึกษา
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ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากพัฒนาสถานท่ีใหเปนแหลงทองเที่ยว 2) ดานองคประกอบดานกิจกรรม

ในแหลงทองเที่ยว ซึ่งประกอบดวยยุทธศาสตรการใหความรูเพื่อสรางมัคคุเทศก ยุทธศาสตการจัด

กิจกรรมการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง และยุทธศาสตรชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากร

การทองเที่ยว 3) ดานองคประกอบดานการจัดการ ซึ่งประกอบดวยยุทธศาสตรการมีสวนรวมของ

ชุมชนทองถ่ินในการบริหารจัดการทองเที่ยว ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธการทองเที่ยวในพื้นที่

ทองเท่ียวอยางมปีระสิทธิภาพ ยุทธศาสตรกอบทุนสนับสนุนการจัดการทองเที่ยวและยุทธศาสตรดาน

ความปลอดภัยในพื้นที่ดานการทองเท่ียว 4) ดานองคประกอบดานการมีสวนรวมซึ่งชุมชนในพื้นที่มี

สวนรวมในการคิดการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การไดรับประโยชนจากการดําเนินการตามแผน

ยุทธศาสตรใน 3 องคประกอบทุกยุทธศาสตรขางตนทุกกระบวนการ จากการศึกษา ผูวิจัยไดนํา

แนวคิดวิธีการในการจัดทํายุทธศาสตร โดยนําข้ันตอนของการทํายุทธศาสตรมาใชคือ การหาขอมูล

ดานพื้นที่โดยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูมีสวนเกี่ยวของ และนําขอมูลดังกลาวมาใชประโยชนในการ

จัดทํายุทธศาสตร 

พรทิพย กิจเจริญไพศาล (2553) ไดศึกษาทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ

ชุมชนชาวมอญเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญใน จัหวัดปทมุธานี และเสนอแนะแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี ในดาน ทิศทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมอญ 

ความคิดเห็นของภาคเอกชน ภาคประชาชน และ นักทองเที่ยว  เก่ียวกับการสงเสริมการทองเท่ียวเชิง

นิเวศในจังหวัดปทมุธานี ตลอดจนพฤติกรรม และ ทัศนคติของนักทองเที่ยว  ผลการวิจัยสรุปไดวา        

จังหวัดปทุมธานีมีทรัพยากรทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูง โดดเดนดานวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ของชาว

มอญ ดาน ประวัติศาสตร ดานโบราณสถานและโบราณวัตถุ ไดแก วัดมอญ เครื่องปนดินเผา เตาโอง

อาง ตุมสามโคก ตลอดจนดานประเพณี เทศกาล ไดแก งานสงกรานต งานแหเสาหงสธงตะขาบ และ

วิถีชีวิตของชมุชนชาวมอญไดแก อาหารการกิน การแตงกาย        แนวทางการสงเสริมการทองเท่ียว

เชิงนิเวศในจังหวดัปทุมธานี ควรเนนการพัฒนาคุณคาทางศิลปวฒันธรรมของชมุชนชาวมอญ อนุรักษ

และถายทอดภูมิปญญา และองคความรูใหคงอยูอยางตอเนื่อง  แนวทางการพัฒนาดานกิจกรรม

ทองเท่ียวของชมุชนชาวมอญ ควรพัฒนาดานการคมนาคม โดยการปรับปรุงถนน และพัฒนาเสนทาง

การเดินทางไปสูแหลงทองเท่ียวใหเชื่อมโยงถึงกัน ตลอดจนพัฒนาดานบริการและสิ่งอํานวยความ

สะดวก โดยการใหขอมูลดานการทองเท่ียวกับ นกัทองเท่ียว ควบคูกับการใหความรูดานการทองเที่ยว

เชิงนิเวศ จากการศึกษา ผูวิจัยไดนําแนวคิดในดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาใชวิเคราะหและ

ศึกษาความเปนไปไดในดานจัดทํายุทธศาสตร และหาจุดเดนเชิงวัฒนธรรมของพื้นที่ในการสราง

ยุทธศาสตรที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมในพ้ืนที่ 

สุริยะ กูลพิมาย (2553) ไดศึกษาถึงยุทธศาสตรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของเทศบาล

ปากตะโก อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาชอมูลสถานท่ี

ทองเท่ียว ความพรอมในศักยภาพของพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาตเิพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และ
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กําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ของเทศบาลตําบลปากตะโก อําเภอ

ทุงตะโก จังหวัดชุมพร ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการออกสํารวจสถานท่ีจริง 

และศึกษาจากเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ เชน แผนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลปากตะโก เอกสาร

แนะนําสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดชุมพร ศึกษาขอมูลจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ตลอดจน

นโยบายดานการทองเท่ียวของจังหวัดชุมพรและของกลุมจังหวัดภาคใตตอนบน นโยบายของรัฐบาล

ดานการทองเท่ียว และจากงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของ การสัมภาษณจากผูใหขอมูลหลักที่เกี่ยวของกับ

การทองเที่ยวจํานวน 7 กลุมดวยกัน โดยผลการศึกษาพบวา เทศบาลตําบลปากตะโก อําเภอทุงตะโก 

จังหวัดชุมพร มีภูมิประเทศและพ้ืนที่ท่ีเหมาะสมแกการผลักดานใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

เนื่องจากมีความพรอมในศกัยภาพของพื้นท่ีและมีทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการทองเท่ียวที่หลากหลาย

เชนมีภูเขา ปาไม ปาชายเลน ทะเล ระบบชีววิทยาทางทะเล นักทองเที่ยวสามารถเท่ียวชมไดตาม

ความชอบสวนบุคคล และไดมีการสํารวจเก็บขอมูลและวิเคราะห SWOT หาความเปนไปไดในการ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแลว ไดกําหนดวิสัยทัศน “เมืองทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ชุมชนเขมแข็ง 

สังคมแหงความสุข สุขภาพดีถวนหนา” ไดกําหนดยุทธศาตรที่มีความเกื้อกูกันและกัน 5 ยุทธศาตรคือ 

ยุทธาสตรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษแบบยั่งยืน ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคมและโครงสราง

พื้ น ฐาน  ยุ ทธศาสตรก า รพัฒนาสั งคมและ คุณภาพชี วิต  ยุทธศาสต กา รจั ดการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดีและการมีสวนรวมของ

ประชาชน กําหนดกลยุทธในการพัฒนาและโครงการในการนําแผนสูการปฏิบัติเพื่อมารองรับ เพื่อ

ผลักดันใหการพัฒนากรทองเท่ียวเชิงอนุรักษของเทศบาลตําบลปากตะโก อําเภอทุงตะโก จังหวัด

ชุมพร มีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่องตอไป จากการศึกษา ผูวิจัยไดนําแนวคิดในการ

กําหนดยุทธศาสตรที่ดําเนินงานโดยหนวยงานระดับเทศบาล ซึ่งเปนหนวยงานในรูปแบบเดียวกับ

งานวิจัยที่ผูวิจัยกําลังศกึษา ซึ่งสามารถนํามาเปรียบเทยีบกระบวนการวิเคราะหสภาพปญหา การเก็บ

รวบรวมขอมูล และการรางยุทธศาสตร 

 วริศรา บุญสมเกียรติ (2554) ไดศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโม

คลาน มีวัตถุประสงคคอื เพื่อศกึษาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาแหลงทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรม ศักยภาพของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในแตละดาน ไดแกดานกายภาพ ดานการ

เขาถึงแหลง ดานคุณคาและความดึงดูดใจ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

ดานการบริหารจัดการ และดานจุดออนและผลกระทบเชิงลบ รวมทั้งศึกษาระดับความพึงพอใจของ

นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จากการศึกษาพบวา ผูมีสวนไดสวนเสียและ

นักทองเท่ียวชาวไทยมีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน นั่นคือ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย 

และโบราณสถานวัดโมคลาน มีศักยภาพมากทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานกายภาพ ดานการเขาถึงแหลง 

และดานคุณคาและความดึงดูดใจ แตมีความแตกตางกันในดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานมูลคาเพิ่ม

ทางเศรษฐกิจ และดานบริหารจัดการ กลาวคือ วัดพระมหาธาตุมหาวิหาร เปนแหลงทองเท่ียวที่มี
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ศักยภาพมากในการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สวนวัดธาตุนอยและโบราณสถานวัด

โมคลาน มีศักยภพาปานกลาง ซึ่งสามารถพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไดเชนกัน จาก

การศึกษา ผูวิจัยไดนําแนวคิดเก่ียวกับดานการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการใช

เครื่องมือทางกลยุทธในดานการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก มาใชในการวิเคราะห

ศักยภาพในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในงานวิจัยที่ผูวิจัยกําลังศกึษา 

คนึงภรณ วงเวียน (2554) การพัฒนายุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางย่ังยืน :  

กรณีศึกษาเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา 1) สถานการณการ

ทองเที่ยวของเกาะเสม็ด 2) ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการทองเที่ยวของเกาะเสม็ด 3) สราง

ยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงนเิวศอยางย่ังยืน ที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ประชากรและกลุมตัวอยาง

ที่ใชแบงเปน 6 กลุม คือ 1) บุคลากรในหนวยงานภาครัฐ 2) บุคลากรในภาคธุรกิจ 3) ประชาชน

ทองถ่ิน 4) มัคคุเทศก 5) นักทองเที่ยวชาวไทย 6) นักทองเที่ยวชาวตางชาติ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ประกอบดวย แนวทางการสัมภาษณเชิงลึก แบบสอบถาม แบบประเมินรางยุทธศาสตร และแบบ

ประเมินยุทธศาสตร เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก การใชแบบสอบถาม การสนทนา

กลุม การประชุมอภิปรายกลุม การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา และการวิเคราะหขอมูล

ทางสถิติโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา 1) เกาะเสม็ด

เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีความพรอมดานทรพัยากรธรรมชาติทางทะเลและ ปาไม มีความสวยงามและ

จุดเดนในดานหาดทรายขาวละเอียด น้ําทะเลใส มีอาวตางๆ มากมาย และเปนสัญลักษณของ

วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี มีความเหมาะสมของกิจกรรมการทองเที่ยว การบริการทางการทองเท่ียว 

การจัดการทางการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวมทางการทองเที่ยวของเกาะเสม็ด 

โดยรวมอยูในระดับปานกลางถึงมาก และปริมาณนักทองเที่ยวที่ตองการใหมาทองเท่ียวที่เกาะเสม็ด

สวนมากอยูระหวาง 200,001-500,000 คน/ป 2) เกาะเสม็ดมีปญหาดานมลภาวะทางสิ่งแวดลอม 

เชน การกําจัดขยะ การจัดการน้ําเสีย ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ความขัดแยงดานกรรมสิทธิ์ใน

ที่ดนิและปรมิาณน้ําจืดไมเพียงพอ สวนอุปสรรคคือ ขาดการบูรณาการในการประสานงานกันระหวาง

หนวยงานภาครัฐ งบประมาณในการบริหารจัดการทองเท่ียวและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมท่ีไมเพียงพอ ขาดการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง ขาดการวางผังพื้นท่ีเฉพาะในการ

พัฒนา/อนุรักษเกาะเสม็ด และขาดหนวยงานหลักหรือกลไกการประสานความรวมมือในการแกไข

ปญหาและพัฒนาพื้นที่เกาะเสม็ดอยางจริงจัง 3) ยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน ที่เกาะ

เสม็ด จังหวัดระยอง มีวิสัยทัศน คือ “เกาะเสม็ดเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเลท่ีไดมาตรฐาน

และย่ังยืนในภาคตะวันออก ของไทย” ประกอบดวย 3 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก 1) เสริมสราง

คุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหแกประชาชนทองถ่ินและนักทองเที่ยว 

2) เสริมสรางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และระบบสาธารณูปโภค 3) พัฒนา

ศักยภาพแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและการตลาดทองเที่ยวเชิงคุณภาพอยางย่ังยืน ซึ่งในการประเมิน

ยุทธศาสตรดังกลาว โดยผูเชี่ยวชาญ พบวา ยุทธศาสตรที่สรางขึ้นมีความเหมาะสม สอดคลองกับ
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สภาพแวดลอมของ เกาะเสม็ด และสามารถนาไปสูการปฏิบัติได จากการศึกษา ผูวิจัยไดนําแนวคิด

วิธีการในการจัดทํายุทธศาสตร โดยนําข้ันตอนของการทํายุทธศาสตรมาใชคือ การหาขอมูลดานพื้นท่ี

โดยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูมีสวนเก่ียวของ และนําขอมูลดังกลาวมาใชประโยชนในการจัดทํา

ยุทธศาสตร 

วีระพล  ทองมา และคณะ (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมของชุมชนชาวจีนในพื้นที่ลุมน้ําแมงอน  อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  มีวัตถุประสงคเพื่อ

พัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน  การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการประเมินศักยภาพการเปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากกลุมตัวอยางในชุมชนเปาหมาย  จํานวน  50  ราย ใชวิธีการวิจัย

แบบปฎิบติจริง(action  research) ดวยความหลากหลายวิธีในการไดมาซึ่งขอมูลทั้งขอมูลทุติยภูมิ

จากเอกสาร  ตํารา  สิ่งพิมพตางๆ ท่ีเกี่นวของกับชาวจีนยูนานและขอมูลที่เปนปฐมภูมิ  เชน  การ

สอบถาม  การสัมภาษณ  จัดเวทีชาวบาน  ระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  รวมท้ังการจัดทําโครงการ

นํารอง  พรอมทั้งสังเกตการณจากสถานการณจริงดังกลาว   การวิเคราะหขอมูลใชสถิติบรรยาย 

เก่ียวกับการพรรณาขอมูล  ลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  ผลการประเมินศักยภาพการเปน

แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและการมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวของประชาชนภายใน

ชุมชน  นอกจากนี้การวิจัยไดศึกษาความสัมพันธของการประเมินศักยภาพของการเปนแหลง

ทองเท่ียวกับระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภายในชุมชน

บานยาง  จากการศึกษาผูวิจัยไดนําแนวคิดในดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาใชวิเคราะหและ

ศึกษาความเปนไปไดในดานจัดทํายุทธศาสตร และหาจุดเดนเชิงวัฒนธรรมของพื้นที่ในการสราง

ยุทธศาสตรที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมในพ้ืนที่ 

จุฑารัตน  เจือจิ้น (2555) ไดศึกษาถึงแนวทางการจัดการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม บาน

น้ําเชี่ยว อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตอยอดการทองเที่ยวเชิงนิเวศภายใน

ชุมชน และเพื่อใหเกิดความเหมาะสมและย่ังยืน ผลการศึกษาพบวาการจัดการทองเท่ียวของบานน้ํา

เชี่ยวมีจุดเดนคือ ระบบนิเวศปาชายเลนที่อุดมสมบูรณและมีการนําวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวมุสลิม

ในชุมชนบานน้ําเชี่ยวเขาไปรวมในการทองเที่ยวของชุมชน แตยังขาดขอมูลองคความรูดาน

ประวัติศาสตรทองถ่ิน วัฒนธรรมและภูมิปญญาของชุมชนบานน้ําเชี่ยว ที่มีผูคนทั้งมุสลิม ไทยและจีน 

อยูรวมกันมาชานาน และดวยความเปนชุมชนเกาที่มีประวัติพัฒนาการมายาวนานจึงทําใหมี

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สามารถนําไปตอยอดสูการจัดการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม เสริมกับการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีอยูกอน เพื่อใหเกิดความเขาใจชุมชน ภาคภูมิใจ และธํารงรักษาวัฒนธรรมอัน

เปนอัตลักษณของชุมชนเอาไวไดอยางเหมาะสมและยั่งยืน จากการศึกษาผูวิจัยไดนําแนวคิดในดาน

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาในดานการจัดการใหเกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะประเด็นการให

ความสําคัญกับคนและชุมชนในธํารงรักษาวัฒนธรรม 

สุขกมล วงศสวรรค (2555) ไดศึกษาถึงพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณเวียง

สระ จังหวัดสุราษฎรธานี จากหลักฐานทางโบราณคดี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหลักฐานทาง
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โบราณคดีที่พบจากสํารวจและการขุดคนในบริเวณชุมชนโบราณเวียงสระแหลงโบราณคดีใกลเคียงใน

ลุมแมน้ําตาปไดพบหลักฐานทางโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายและสมัยประวัติศาสตรที่

แหลงโบราณคดีบานประจน ตําบลควนศรี อําเภออบานนาสาร จากการวิเครหลักฐานท่ีไดจากการ

สํารวจ การขุดคนทางโบราณคดีที่ผานมา และของผูวิจัยพบวา ชุมชนโบราณเวียงสระแหลงโบราณคดี

ใกลเคียงในลุมแมน้ําตาปพัฒนาการทางวัฒนธรรมควบคูไปกับชุมชนโบราณทางฝงตะวันออกและ

ตะวันตก โดยมีแมนํ้าตาปเปนเสนทางหลักในการติดตอสัมพันธกับชุมชนใกลเคียงและรับวัฒนธรรม

จากภายนอกรวมท้ังยังใชเปนเสนทางออกสูทะเลฝงตะวันออกที่อาวบานดอน จากการศึกษาผูวิจัยได

นําแนวคิดในงานวิจัยนี้ ในการใหความสําคัญกับการคนหาหลักฐานและเรื่องราวประวัติศาสตร

เชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน เพื่อเพิ่มความนาสนใจแกนักทองเท่ียวมากขึ้น 

ทิพยสุดา พุฒจร (2556) ไดศึกษาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการจัดการ

ทองเที่ยวโดยชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน กรณีศึกษาชุมชนสลักคอก จังหวัดตราด โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและศักยภาพการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน แนวทางการดําเนินงาน

พัฒนาการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน และพัฒนารูปแบบการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการ

พัฒนาชุมชนอยางตอเนื่อง ดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับคณะกรรมการบริหารชมรม

นําเที่ยวพื้นบานสลักคอก ผลการวิจัยพบวา ชมรมนําเที่ยวพื้นบานสลัดคอกมีการจัดการทองเท่ียวโดย

ชุมชน คนในชุมชนซื้อหุนและไดรับเงนิปนผลรายปสัดสวนรอยละ 35 ของรายไดทั้งหมดจากกิจกรรม

ทองเที่ยว และรอยละ 65 จัดสรรเพื่อการบริหารงาน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ งาน

สาธารณประโยชน และการจัดสวัสดิการสังคม ศักยภาพการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน กลุมผูนําใน

ชุมชนเปนทีมบริหารงานชมรม มีผูจัดการชมรมทําหนาที่ดูแลกิจกรรมการทองเที่ยว สมาชิกชมรม

รวมกันดูแลรักษาทรัพยากรทองเที่ยว ชมรมขาดคนรุนใหมเขามาเรียนรูการจัดการทองเที่ยว 

หนวยงานภายนอกใหการสนับสนุนการพัฒนาอยางตอเนื่อง และการขยายตัวการพัฒนาเกาะชาง

สงผลกระทบตอทรัพยากรทองเที่ยวของชุมชน จากการศึกษาผูวิจัยไดนําแนวคิดในดานการพัฒนา

ชุมชนเพื่อการทองเที่ยว โดยศกัยภาพของชุมชนจะเปนส่ิงสําคัญในการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นใหมี

ศักยภาพ 

ทักษิณ ปลวาสน และคณะ (2556) ไดศึกษายุทธศาสตรการสงเสริมอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตสามเหลี่ยมอันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่) ผลการศึกษา

พบวา ภาพรวมของการทองเที่ยวเชิงบูรณาการของประเทศไทย ยังไมสามารถบูรณาการระหวางภาค

สวนตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และการเปนหุนสวนเชิงบูรณาการการทองเที่ยวในเขตสามเหลี่ยม

อันดามัน พบวา การมีสวนรวมของชุมชนหรือประชาชนในแหลงทองเท่ียวในการบริหารจัดการเพื่อ

การทองเที่ยวที่ย่ังยืนยังไมเปนรูปธรรม ขาดการสนับสนุนอยางจริงจัง การบูรณาการทองเที่ยวในเขต

สามเหลี่ยมอันดามันระหวางองคการระดับระหวางประเทศ ระดับประเทศ และระดับจังหวัดพบวา 

ขาดการวางแผนรวมกันเชิงยุทธศาสตร องคการทั้งสามระดับยังขาดการประสานยุทธศาสตร แผนงาน 

โครงการรวมกัน ทั้งระดับประเทศกับระดับจังหวัดหรือทองถิ่น ยุทธศาสตรการสงเสริมอุตสาหกรรม
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การทองเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตสามเหลี่ยมอันดามัน พบวาการสเสริมการทองเที่ยว

ของไทย มีจุดมุงหมายที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม และสงเสริมความเจริญเติบโตของ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว มากกวาความยั่งยืนและคุณภาพชีวิตท่ีดีของชุมชนที่มีสวนไดสวนเสียใน

แหลงทองเที่ยว จึงควรสนับสนุนสงเสริมภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เปนชุมชนทองถ่ิน ใหมีสวน

รวมมากที่สุด เพื่อประโยชนของเศรษฐกิจชุมชนและการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในเขต

สามเหลี่ยมอันดามัน 

สุนีย เลี่ยวเพ็ญวงษ (2557) ไดศึกษายุทธศาสตรการทองเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลางสูการเปนศูนยกลางอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง โดยวัตถุประสงคในการศึกษาคือ เพื่อรวบรวม

ขอมูลและประเมินศักยภาพของแตละภาคสวนที่เปนองคประกอบในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและ

เพื่ อ ให ไ ด แนวทาง ในการ เพิ่ มศักยภาพและ พัฒนา อุตสาหกรรมการทอ ง เที่ ย ว ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางท้ังนี้เพื่อเปนการเตรียมความ พรอมสูการเปนศูนยกลางอนุภูมิภาคลุม

น้ําโขงผานกระบวนการมีสวนรวมของภาคสวนท่ีเก่ียวของใน กลุมจังหวัด เปนการวิจัยท้ังเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ โดยใชแบบสอบถามการสัมภาษณและการสัมภาษณกลุม นํามาแปรผลเชิงปริมาณ

และเชิงเนื้อหาตามขอบเขตและวัตถุประสงคที่ต้ังไว โดยศึกษา จากผูมีสวนเก่ียวของกับการประกอบ

ธุรกิจการทองเที่ยวทั้งตัวผูดาเนินธุรกิจ ตลอดจนเจาหนาที่ภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวของและ

นักทองเที่ยวในพื้นที่ศึกษาคือกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง อันไดแก จังหวัด

ขอนแกน กาฬสินธุ รอยเอ็ด และมหาสารคาม จากการศึกษาเพื่ออธิบายถึง ความพรอมของภาคสวน

ตางๆ ของกลุมจังหวัดพบวา 1) ยุทธศาสตรการพัฒนาภายใตโครงการความรวมมือของประเทศใน

กลุม GMS ตามแนว Economic Corridor จะชวยสงเสริมบทบาทของประเทศ ไทยในการเปนผูนํา

ดานการทองเที่ยวในอนุภูมิภาค 2) กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของกลุม

จังหวัด ยังเปนเพียงกิจกรรมการทองเที่ยวตามเทศกาลเทานั้น แตยังไมมีการพัฒนา กิจกรรม

สนับสนุนเพ่ือสรางรายไดใหเกิดขึ้นเพิ่มเติม 3) เสนทางคมนาคมในพื้นที่ยังไมสามารถเชื่อมโยง แหลง

ทองเท่ียวภายในกลุมจังหวัดไดอยางครบถวน  เนื่องจากแหลงทองเท่ียวกระจายตัวและอยูหางไกลกัน

ในแตละพื้นท่ี รวมทั้งเสนทางท่ีใชสัญจรเขาสูแหลงทองเที่ยวในบางแหงยังไมไดรับการพัฒนาใหมี 

คุณภาพมาตรฐานอยางเพียงพอ และ 4) ผูเย่ียมเยือนมีการใชจายเฉลี่ยต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับผูเยี่ยม

เยือนในภาคอ่ืนๆ ของประเทศ 

พงษศักดิ์   เพชรสถิต (2559) ไดศึกษาถึงยุทธศาสตรการบริหารจัดการการทองเที่ยว

อยางย่ังยืนของจังหวัดกําแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงคคือ 1) ศึกษานโยบายการทองเที่ยวของจังหวัด

กําแพงเพชร 2) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอยุทธศาสตรการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของ

จังหวัดกําแพงเพชร และ 3) เสนอยุทธศาสตรที่เหมาะสมในการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยาง

ยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร การวิจัยนี้เปนแบบผสานวิธี ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิจัยเชิง

คุณภาพดําเนนิการโดยการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึก โดยผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 20 คน 

จากนักบริหารระดับสูงภาครัฐ 8 คน ผูประกอบการการทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร  5 คน ภาค
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ประชาชนและองคกรทองถิ่น 5 คน และนักวิชาการ 2 คน เลือกมาแบบเจาะจง วิเคราะหขอมูลโดย

การ อุปมานวิเคราะห และการตีความ สวนการวิจัยเชิงปริมาณ ดําเนินการโดยใชกลุมตัวอยาง 

จํานวน 400 คน ท่ีเลือก จากนักทองเที่ยว กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรทาโร ยามาเน เลือกโดย

วิธีสุมแบบบังเอิญ เครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา ที่มีคาความเชื่อมั่น 

0.875 วิเคราะหขอมูลโดยสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห

ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบวา 1) นโยบายการทองเที่ยวของ จังหวัดกําแพงเพชร 

พบวา ประกอบดวยแผนพัฒนาการทองเที่ยวภาคเหนือตอนลาง แผนการทองเท่ียวจังหวัด 

กําแพงเพชร และแผนปฏิบัติการประจําป แตไมมีแผนแมบทซึ่งเปนทิศทางการพัฒนาการทองเที่ยวใน

ระยะยาว  มุงใหความสําคัญตอการพัฒนาการทองเที่ยวอยางย่ังยืน ไดแก การทองเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร และการทองเที่ยว เชิงวัฒนธรรม เพราะมีจุดเดนที่จังหวัดกําแพงเพชรเปนเมืองมรดก

โลก กลไกการขับเคลื่อนอาศัยความรวมมือของ ไตรภาคี คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

และองคกรทองถิ่น นโยบายมีทิศทาง เปาหมายและ วัตถุประสงคชัดเจน แตขาดกลไกการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติท่ีเหมาะสม 2) ปจจัยที่มีผลตอยุทธศาสตรการบริหาร จัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของ

จังหวัดกําแพงเพชร พบวา ประกอบดวย นโยบายการทองเที่ยวและปจจัย ดานการบริหารจัดการ 

โดยรวมนโยบายการทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชรอยูในระดับมาก และเรียงลําดับจาก คาเฉลี่ย

มากที่สุดไปหานอยที่สุด ดังนี้ ดานวัดผลและประเมินได ดานมีวัตถุประสงคชัดเจน ดานมีความ

ตอเนื่อง และ ดานการนําไปปฏิบัติได ตามลําดับ สวนปจจัยดานการบริหารจัดการ โดยรวมอยูใน

ระดับมากและเรียงลําดับจาก คาเฉลี่ยมากที่สุดไปหานอยที่สุด ดังนี้ ปจจัยการบริหารจัดการภาครัฐ 

ปจจัยการบริหารจัดการภาคเอกชน และ ปจจัยการบริหารจัดการภาคประชาชนและองคกรทองถิ่น 

ตามลําดับ สําหรับตัวแปรนโยบายการทองเท่ียวของ จังหวัดกําแพงเพชรประกอบดวย ดานมี

วัตถุประสงคที่ชัดเจน ดานมีความตอเนื่อง ดานการนําไปปฏิบัติได และ ดานการวัดผลและประเมินได 

สามารถอธิบายความผันแปรของยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของ จังหวัด

กําแพงเพชร ไดรอยละ 44.10 (R2 = 0.441) และตัวแปรดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย การ

บริหาร จัดการภาครัฐ การบริหารจัดการภาคเอกชน และการบริหารจัดการภาคประชาชนและองคกร

ทองถ่ินสามารถ อธิบายความฝนแปรของยุทธศาสตรการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของ

จังหวัดกําแพงเพชร ไดรอยละ 54.10 (R2 = 0.541) 3) ขอเสนอแนะยุทธศาสตรที่เหมาะสมในการ

บริหารจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชรโดยเรียงลําดับตามความสําคัญสูงสุด

ประกอบดวย (1) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาคประชาชนและองคกร ทองถิ่น มี 2 ยุทธวิธี คือ 

ยุทธวิธีการมีสวนรวมในการจัดการแหลงทองเที่ยวของชุมชนและยุทธวิธีการสรางจิตสํานึกรวม

ปกปองผลประโยชนแหลงทองเที่ยว (2) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาคเอกชนมี 3 ยุทธวิธี คือ 

ยุทธวิธีการรวมมือสงเสริมการลงทุน ยุทธวิธีการรวมมือพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อการทองเที่ยว และ

ยุทธวิธีการรวมสรางเครือขายการทองเท่ียว (3) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาครัฐ มี 4 ยุทธวิธี คือ 

ยุทธวิธีการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว ยุทธวิธีการสงเสริมการลงทุน ยุทธวิธีการพัฒนา
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ปจจัยพื้นฐานดานการบริการทองเที่ยว และยุทธวิธีการสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธอยางมี

วิสัยทัศน และ (4) ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค ประชาชนและ

องคกรทองถิ่น มี 3 ยุทธวิธี คือ ยุทธวิธีการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อสังคม ยุทธวิธีการ

สงเสริม และพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และยุทธวิธีการสงเสริมและพัฒนาการ

ทองเท่ียวแบบบูรณาการอยาง ยั่งยืน 

วุฒิชาติ สุนทรสมัย และคณะ (2559) ไดศึกษาถึงรูปแบบการทองเท่ียวชุมชนเชิงสุขภาพ

ของจังหวัดปราจีนบุร ีเพื่อการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชนอยางย่ังยืน การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค

เพื่อวิเคราะหศักยภาพของธุรกิจการทองเท่ียวชุมชนเชิงสุขภาพในการพัฒนาเครือขายชุมชนของ

จังหวัดปราจีนบุรีและศึกษาระดับการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชนท่ีสงผลตอการพัฒนาให

ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเครือขายชุมชน ดานการทองเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพของจังหวัด

ปราจีนบุรี รวมทั้งศกึษาและเสนอรูปแบบการทองเที่ยวชมุชนเชิงสุขภาพของจังหวัดปราจีนบุรีท่ีสงผล

ตอการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชนดานการทองเที่ยว ชุมชนใชการวิจัยแบบปฏิบัติการแบบมีสวน

รวมโดยประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย ประกอบดวยผูแทนหนวยงานภาครัฐดาน

การทองเที่ยว ตัวแทนกลุมการทองเที่ยวชุมชน ตัวแทนชุมชนจํานวน 11 คน และนักทองเที่ยวเดิน 

ทางมาทองเที่ยวและรวมทํากิจกรรมเชิงสุขภาพกับชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 22 คน  ผลการ

ศึกษาวิจัย พบวา กลุมชุมชนและตัวแทนชุมชนที่เก่ียวของกับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ไดแก กลุม

ปลูกและแปรรปูสมุนไพรไทยมีความสนใจและเขาใจในรูปแบบของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพเปนอยาง

ดี มีความรูดานสมุนไพร และการบําบัดเพ่ือสุขภาพ รวมถึงชุมชนเองก็มีศักยภาพเพียงพอตอการ

รวมกลุมในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชน ดานการทองเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพ การจัดโปรแกรม

การทองเที่ยวดังกลาว จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากองคกร ภาครัฐและเอกชนโดยทําหนาที่เปน

ผูสนับสนุนเริ่มตนตั้งแตตนน้ําไปจนถึงปลายน้ํา ซึ่งจะทําใหเกิดความเขมแข็งดานเครือขาย และทําให

เกิดศักยภาพดานการทองเที่ยวชุมชนรวมถึงการเชื่อมโยงเครือขายของธุรกิจชุมชน อันนํามาซึ่งการ

พัฒนาเครือขายชุมชนอยางย่ังยืนตอไป จากการศึกษาผูวิจัยไดนําแนวคิดการจัดการชุมชนกับการ

ทองเที่ยวมาปรับใชกับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจําเปนที่

จะตองใชคนเปนสวนหนึ่งในการพัฒนา โดยผูวิจัยมีแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรที่มีประเด็นสวน

หนึ่งที่เก่ียวของกับการใหความสําคัญของคนในชุมชน 

 

งานวิจัยในตางประเทศ 

 Ana Ladeiras, Antonio Mota and Jorge Costa (2010) ไดศึกษาถึงการวางแผนการ

ทองเที่ยวเชิงกลยุทธในทางปฏิบัติ โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ

กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรที่มีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวระดับชาติและระดับภูมิภาค 

นอกจากนั้นยุทธศาสตรดังกลาวสามารถสรางความรวมมือในการพัฒนาเปาหมายท่ีตองการไดอยาง

ยั่งยืน โดยการศึกษาดังกลาวใชวิธีในเชิงปฏิบัติในการวางแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวโดยมุงเนนใน
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เรื่องของเปาหมายที่ตองการ โดยเปนการสนับสนุนแผนการพัฒนายุทธศาสตรสําหรับภูมิภาคการ

ทองเท่ียวในโปรตุเกส ในขณะเดียวกันผูศึกษาก็มีการปรับแตงรูปแบบของแผนยุทธศาสตร และ

จัดการกับเปาหมายของการทองเที่ยวใหมีความเหมาะสม ผลการศึกษาพบวา  การจัดการสถานท่ี

ทองเท่ียวใหมีประสิทธิภาพนั้นสามารถทําไดโดยการทําตามกรอบยุทธศาสตรที่ไดรับการพัฒนาอยาง

รอบคอบ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวของกับแผนยุทธศาสตร

ดังกลาว นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นวาสถาบันการศึกษาสามารถปฏิบัติงานใกลชิดกับองคการการ

ทองเที่ยว เพื่อชวยเหลือในการพัฒนาแผนงานที่มีคุณภาพของพื้นที่ได จากการศึกษาผูวิจัยไดนํา

แนวคิดในดานการจัดทํายุทธศาสตรโดยมุงเนนเปาหมายที่ตองการ โดยการจัดทํายุทธศาสตรใหมี

ความสอดคลองกับพื้นที่และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของคนในชุมชน 

 Fredrick M. Collison and Daniel L. Spears (2010) ไดศึกษาถึงการตลาดการ

ทองเที่ยวมรดกวัฒนธรรม: หมูเกาะมารแชลล โดยวัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้มุงเนนการ

ประเมินทรัพยากรทางมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรที่มีอยูในสาธารณรัฐหมูเกาะมารแชลล 

และคนหาวิธีที่จะนําทรัพยากรเหลานี้มาพัฒนาในดานการทองเที่ยวได โดยการศึกษาวิจัยนี้จะเปน

การศึกษาแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวของหมูเกาะมารแชลลในป 1989 – 1990  สําหรับทั้ง

ประเทศ และในป 2002 สําหรับแนวปะการัง โดยผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา การทองเท่ียวในหมู

เกาะมาแชลลนั้น มีผูเขาชมเพียงไมก่ีพันคนตอป โดยนักทองเที่ยวสวนใหญมักจะเขามาทํากิจกรรม

การดํานํ้า และกีฬาตางๆ มากมาย แตศักยภาพที่สําคัญของพ้ืนที่ที่จะสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวผู

เยี่ยมชมมรดกทางวัฒนธรรมน้ัน มีอยูนอยมาก เชน การกอสรางและการแลนเรือแคนูในรูปแบบ

ดั้งเดิม การใหขาดความสนใจในโบราณสถานเปนตน ซึ่งควรจะตองมีโปรแกรมทางการตลาดที่มี

ประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการตลาดการทองเท่ียวแบบบูรณาการระหวางผูมีอํานาจระหวางหมูเกาะ 

ซึ่งการเพิ่มคุณคาและความนาสนใจในเชิงวัฒนธรรมของการทองเที่ยวในหมูเกาะมาแชลล อาจจะเพิ่ม

โอกาสในการยกระดับการทองเท่ียวของพื้นที่ใหมากข้ึน จากการศึกษาผูวิจัยไดนําแนวคิดในเรื่องของ

การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมมาใชในการรางยุทธศาสตร โดยใหความสําคัญในการหาจุดเดนทาง

ยุทธศาสตรท่ีนาสนใจและดึงดูดนักทองเที่ยวเขามามายังพื้นที่ได นอกจากนั้นการพัฒนาการตลาดที่

จะเพิ่มโอกาสใหนักทองเที่ยวรูจักพื้นที่ทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น 

Maria Victoria Reyes (2010) ไดศึกษาถึงกลยุทธการทองเที่ยวที่จะเปนประโยชนใน

ภูมิภาคปาฝนอเมซอน โดยวัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อแสดงใหเห็นถึงความคืบหนาในการ

ดําเนินงานของกระทรวงการทองเที่ยวในประเทศเอกวาดอร โดยไดรับความรวมมือกับหนวยงานใน

ประเทศและระหวางประเทศอ่ืนๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑการทองเที่ยวแบบยั่งยืนในภูมิภาพปาฝนอเม

ซอนของสาธารณรัฐเอกวาดอร โดยการศึกษาดังกลาวใชวิธีการศึกษาจากขอมูลที่เกี่ยวของกับ

ทรัพยากรการทองเท่ียวในเอกวาดอร จากนั้นจะมีการหารือกับผูที่เกี่ยวของกับภูมิภาคปาอเมซอนทั้ง
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ในประเทศและระหวางประเทศ เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาการ

ทองเที่ยวอยางย่ังยืน ทั้งในเรื่องของการสรางผลประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความ

ยั่งยืนทางดานสิ่งแวดลอม ผลการศึกษา ไดมีการนําขอเสนอตางๆ ที่เปนประโยชนโดยผานการ

ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและความมั่นคงของภูมิภาค โดยการวางแผนนั้นจะสามารถสราง

ผลประโยชนใหกับผูประกอบการในดานการทองเที่ยว และสรางความแข็งแกรงของชุมชนในการ

พัฒนาและอนุรักษแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนในภูมิภาคปาฝนอเมซอน จากการศึกษาผูวิจัยพบวาการ

กําหนดยุทธศาสตรโดยใชความคิดเห็นจากบุคคลหลายฝายรวมกัน จะทําใหสามารถประโยชนใหแก

พื้นที่ท้ังในดานแนวความคิดท่ีหลากหลาย และปจจัยสนับสนุนตางๆ 

 Thomas J. Iverson (2010) ไดศึกษาถึงความสัมพันธทางวัฒนธรรมกับนักทองเที่ยวกับ

นักทองเที่ยวในบาหลีอินโดนีเซยี โดยการศึกษาดงักลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหเห็นถึงมิติทางวัฒนธรรม

ที่ถูกมองขามบอยครั้งจากนักทองเที่ยว ตลอดจนสรางความตระหนักถึงประโยชนที่ไดรับจากการให

ความรูแกนักทองเที่ยวเพื่อลดความขัดแยงระหวางบุคคลในพื้นที่กับนักทองเท่ียว โดยนําเสนอขอมูล

จากแบบสอบถามที่จัดทําขึ้นเพื่อสอบถามนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวในเกาะบาหลี ซึ่งผลการวิจัยพบวา

นักทองเท่ียวไดแสดงความหวงใยมากท่ีสุดสําหรับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่ขาดความเคารพตอ

ชาวบาหลีทองถิ่น หลายคนตระหนักถึงธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เรียบงายของชาวบาหลีและ

ตระหนักถึงความสําคัญของการแตงกายที่มีความเหมาะสม รวมทั้งลักษณะท่ีไมเหมาะสมเชน การ

เปลือยกาย เปนตน โดยการใหความรูแกนักทองเที่ยวที่เก่ียวของกับพฤติกรรมที่เหมาะสม จะตองชวย

เพิ่มความสัมพันธระหวางผูมาเยือนและเจาของพ้ืนที่ ขณะเดียวกันก็ตองปรับปรุงความสัมพันธ

ระหวางนกัทองเท่ียว กับนักวางแผนดานการทองเที่ยว โดยอาจจะพิจารณาใหเห็นถึงผลในเชิงลบและ

เชิงบวกจากพฤติกรรมการทองเที่ยวในลักษณะตางๆ ของนักทองเที่ยว จากการศึกษาผูวิจัยพบวาการ

ใหความสําคัญกับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ในยุทธศาสตรสวนหน่ึงควรจะใหความสําคัญเก่ียวกับ

การใหความรูในแหลงทองเท่ียวของชุมชน ซึ่งผูที่เก่ียวของกับชุมนชนจะเปนผูที่ทราบขอมูลไดดีที่สุดท่ี

จะสามารถเผยแพรรูปแบบการทองเท่ียวท่ีเหมาะสมใหแกนักทองเที่ยวตางพื้นที่ได 

Gülpınar Akbuluta, Eyup Artvinlib (2011)  ไดศึกษาถึงผลกระทบของพิพิธภัณฑรถไฟใน

ประเทศตุรกีกับการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยวัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้คือเพื่อหา

ผลกระทบของพิพิธภัณฑรถไฟตุรกีตอการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมถือ

เปนสวนสําคัญของการทองเที่ยวที่เก่ียวกับวัฒนธรรมของประเทศหรือภูมิภาคโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ประวัติความเปนมาของสังคม ศิลปะ คานิยม และวิถีชีวิตของมนุษยในพื้นที่ทางภูมิศาสตรเหลานั้น 

พิพิธภัณฑทางรถไฟยังคงเปนหนึ่งในสิ่งสําคัญที่สุดในการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ซึ่งระบบการรถไฟ

ในตุรกีมีความสําคญัมากในแงของการสะทอนคุณคาของประเทศ ซึ่งรถไฟนั้นไดสรางผลกระทบอยาง

ลึกซ้ึงตอชีวิตของสังคมตุรกี ในปแรก ๆ ของตุรกีไดมีการปรับปรุงระบบขนสงเพื่อใหรถไฟเปนสิ่ง
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สําคัญ เพื่อเขาถึงพ้ืนที่ทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตรของเมือง วิถีชีวิต สถาปตยกรรมและ

องคประกอบอ่ืน ๆ และรถไฟก็เปนองคประกอบหนึ่งในการขับเคลื่อนทางวัฒนธรรม ซึ่งปจจุบันมี

พิพิธภัณฑอยู 7 แหงที่เกี่ยวของกับรถไฟในตุรกี โดยการศึกษาในครั้งนี้จะอธิบายรูปแบบของ

พิพิธภัณฑท่ีจะสามารถเผยแพรศักยภาพการทองเที่ยวของพิพิธภัณฑทางรถไฟในตุรกี ผลท่ีเกิดข้ึนคือ

รถไฟไดมีอิทธิผลตอชีวิตชาวเติรกและชาวตุรกีอยางลึกซึ้ง และสิ่งตางๆ ท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑทาง

รถไฟ มีความสําคัญในแงของการเปนสวนหนึ่งทางประวัติศาสตร ท่ีมีประโยชนตอบุคคลในปจจุบัน

และในอนาคต อยางไรก็ตามพิพิธภัณฑก็มีปญหางอยาง เชน ไมมีทรัพยากรทางการเงินเพียงพอ 

ดังนั้นเราควรจะตองหาแหลงรายไดสําหรับการพัฒนาพิพิธภัณฑในแงมุมของการทองเที่ยวเชน การ

จําหนายของท่ีระลึก หรือสื่อตางๆ ที่แสดงถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตรที่จัดแสดง หรืออาจจะมีราน

กาแฟที่อยูติดกับพิพิธภัณฑเพื่อสรางรายไดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังคงตองมีแผนการดึงดูดความสนใจ

ของผูคนในทองถ่ินในการปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑรถไฟ เพื่อใหคนในทองถิ่นเกิดความสนใจ ดัง

ตัวอยางจํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาเย่ียมชมพิพิธภัณฑอิสตันบูล จะเปนนักทองเที่ยวในทองถ่ิน

มากกวานักทองเท่ียวจากตางถิ่น เปนตน จากการศึกษาพบวาการจัดศูนยรวมหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เชน พิพิธภัณฑ สามารถเปนแหลงในการเก็บรวบรวมขอมูลหลักฐาน

และสามารถสรางเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกแหงหนึ่งได 

 Saso Korunovski,Naume Marinoski (2012) ไดศึกษาถึงการพัฒนารูปแบบการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมือง Ohrid โดยการศึกษาดังกลาวมีจุดมุงหมาย เพื่อพิจารณารูปแบบ

การทองเที่ยวที่มีประโยชนในแงมุมของการทองเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม โดยคนหาสถานที่ทองเที่ยว

ในเชิงวัฒนธรรมที่สําคัญของเมือง Ohrid ที่จะสามารถพัฒนาและสรางความสําเร็จในการทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรม โดยการศึกษาถึงจุดแข็งและจุดออนทีเหมาะสมที่สุดตอการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของเมือง Ohrid ซึ่งผลการศึกษาพบวาการใหความสําคัญในดานของการตลาดและการ

สงเสริมการขาย จะชวยในการพัฒนาท่ีย่ังยืนของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยหากเราจัดกลุม

รูปแบบของการทองเที่ยว โดยใหการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนการทองเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่มี

ความสําคัญ จะชวยใหผูมีสวนไดสวนเสียทั้ งหมดที่เ ก่ียวของกับการทองเที่ยวดังกลาวไดรับ

ผลประโยชน จากกิจกรรมที่เ ก่ียวของกับการพัฒนาในดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ี

ดังกลาว จากการศึกษาพบวาการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางดานการทองเที่ยวของพื้นที่ จะทําให

ทราบถึงขอจํากัดที่จะตองพัฒนา โดยเฉพาะการตลาดและการสงเสริมการขายเปนสวนหนึ่งที่สําคัญที่

จะสรางการรับรูใหแกนักทองเที่ยวที่ผูวิจัยจะนําประเด็นดังกลาวเปนสวนหนึ่งในการกําหนด

ยุทธศาสตรในงานวิจัยนี ้

 José G. Vargas‐Hernández (2012) ไดศึกษาถึงการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและมรดก

ทางวัฒนธรรมที่ย่ังยืนในการพัฒนาภูมิภาคของฮาลิสโกตอนใต โดยวัตถุประสงคของการศึกษานี้เปน

การนําเสนอเพื่อกําหนดบรรทัดฐานในศักยภาพของการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาลที่
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ประกอบดวยเขตปกครองของรัฐฮาลิสโกตอนใต โดยไดศึกษาโดยใชวิธีการทบทวนวรรณกรรมและ

การเสนอแบบจําลองเชิงบรรทัดฐานเพื่อทําการวิเคราะหการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อหารือและ

สรางตลาดเปาหมายที่มศีกัยภาพในฮาลิสโกตอนใต โดยผลการศึกษาพบวา การใชวิธีการวิเคราะหเชิง

บรรทัดฐานเปนกรอบที่มีคุณคาในการออกแบบเครื่องมือสําหรับการวางแผนและดําเนินงานของการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่กอใหเกิดความย่ังยืน แบบจําลองเชิงบรรทัดฐานพิสูจนใหเห็นวาเปน

ประโยชนสําหรับการกําหนดและพัฒนายุทธศาสตรในดานการทองเท่ียว ซึ่งการศึกษานี้ไดมีการจัดทํา

ยุทธศาสตรการพัฒนาในดานเศรษฐกิจและทรัพยากรที่สามารถใชประโยชนจากการทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรมและมรดกที่ยั่งยืน มีผลกระทบในทางบวกตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และสามารถ

สรางโอกาสในการดึงดูดนักลงทุนจากตางชาติ รวมถึงการใชกลยุทธทางดานการตลาดเพ่ือสงเสริมการ

ขายและการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการท่ีหลากหลายในตลาดการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม จาก

การศึกษาพบวาการใหความสําคัญกับกลยุทธทางดานการตลาด เปนสิ่งที่สําคัญในการสรางการรับรู

และประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวแกนักทองเที่ยวที่สําคัญในการกําหนดยุทธศาสตรการทองเที่ยว 

 Elizabeth A. Marsh (2012) ไดศกึษาถึงผลกระทบจากการทองเที่ยวเรือสําราญในเมือง

มรดกชายฝง โดยวัตถุประสงคของการศึกษานี้คือการสํารวจรูปแบบการทองเที่ยวดวยเรือสําราญสู

ศูนยกลางเมืองประวัติศาสตรและนโยบายดานการบรรเทาผลกระทบท่ีสามารถนํามาใชเพื่อกระตุน

การพัฒนาอยางย่ังยืน โดยการศึกษานี้ไดมุงเนนไปที่ลักษณะเฉพาะของการทองเที่ยวแบบการลองเรือ

สําราญ ซึ่งแตกตางจากการทองเที่ยวในรูปแบบอื่นๆ โดยใชกลุมตัวอยางจาก Charleston, South 

Carolina โดยสํารวจถึงผลกระทบของการลองเรือนําเที่ยวกับชาวทองถ่ินและผูกําหนดนโยบาย โดย

ผลการศึกษาพบวา การทองเท่ียวเรือสําราญเปนรูปแบบการทองเที่ยวที่มีการเติบโตเปนอยางมาใน

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว และเปนกําลังเปนประเด็นที่นาสนใจตอผลกระทบของมรกดชายฝงทะเล 

โดยการควบคุมผลกระทบดังกลาวสามารถกระทําไดจากนโยบายของรัฐบาลที่ใหความสนใจอยาง

จริงจังเพื่อปองกันผลกระทบจากการทองเที่ยวในรูปแบบการลองเรือสําราญมายังพื้นที่มรดก

วัฒนธรรมหรือพื้นที่ที่ใกลเคียงธรรมชาติ เชนการรางกฎหมายมรกดทางวัฒนธรรม การออก

กฎระเบียบในดานการเดินเรือเขามายังพื้นท่ี เปนตน จากการศึกษาผูวิจัยพบวาการจัดทํายุทธศาสตร

โดยจัดรูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย จะเพิ่มโอกาสในดานความสนใจของ

นักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

 Uditha Liyanag (2013) ไดศึกษาถึงกลยุทธการวางตําแหนงเพื่อการทองเที่ยวในยุค

หลังสงครามศรีลังกา โดยการศึกษาดังกลาวมีจุดมุงหมายเพื่อเปนกรอบในการพัฒนายุทธศาสตรการ

วางตําแหนงที่ชัดเจนสําหรับการทองเที่ยวในประเทศศรีลังกาในชวงหลังสงคราม โดยการศึกษา

ดังกลาวเกิดข้ึนจากการตั้งคําถามในเชิงยุทธศาสตรวา “ในชวงหลังสงคราม ประเทศศรีลังกาสามารถ

พัฒนาการทองเท่ียวไดอยางไร” การวางตําแหนงการทองเท่ียว เปนแนวคิดสําคัญในการทําการตลาด
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และเปนขั้นตอนสําคัญในการพัฒนาตําแหนงในดานการทองเที่ยว โดยการจัดทํายุทธศาสตรนั้น ไดมี

การวิเคราะหรูปแบบการดําเนินการ และขั้นตอนในการพัฒนายุทธศาสตรสําหรับการทองเที่ยวใน

ประเทศศรีลังกา ผลการศึกษาพบวา การจัดทํายุทธศาสตรที่ชัดเจนสําหรับการทองเท่ียวในประเทศ

ศรีลังกาในหลังสงครามนั้น สิ่งที่สําคัญคือการเปลี่ยนแปลงการรับรูในเชิงลบของนักทองเท่ียวท่ีจะมา

เที่ยวในประเทศศรีลังกา และชูจุดเดนในดานอื่นๆ เชน เกาะที่มีความหลากหลาย และพยายามลบ

ความรูสึกของนักทองเที่ยวในเรื่องของสงคราม โดยอาจจะแกปญหาดวยวิธีการสื่อสารในเชิงบวก

ใหกับนักทองเที่ยว ซึ่งหนวยงานดานการทองเที่ยวในประเทศศรีลังกาไดยอมรับแนวคิดที่นําเสนอตอ

แผนยุทธศาสตรดังกลาวนี้ จากการศึกษาผูวิจัยไดนําแนวคิดในดานการพัฒนายุทธศาสตร โดยมุงเนน

การชูจุดเดนตางๆ ในพื้นที่ใหความนาสนใจ และลบความรูสึกในเชิงลบของนักทองเที่ยวจากพ้ืนที่ของ

ผูวิจัยที่เปนแหลงอุตสาหกรรมเกา 

 Nur Izati Saniah Ahmad Zaki, Syed Mohd Hassan Syed Subli (2013) ไดศึกษาถึง

การทองเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม โดยไดศึกษารูปแบบการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในเมืองมะละกา 

ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเปนมรดกโลกในป 2008 ซึ่งการศึกษาไดชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางการ

ทองเท่ียวเชิงมรดกทางวัฒนธรรมกับสิ่งที่จับตองไมได ซึ่งนอกจากจะมีการศึกษาถึงการทองเท่ียวเชิง

มรดกวัฒนธรรมนของมะละกาแลว ยังมีการพัฒนาแผนการปกปองมรกดทางวัฒนธรรมอีกดวย

เชนกัน โดยไดศึกษาโดยการจัดทํากรอบแผนการพัฒนาในเชิงวัฒนธรรม โดยการสํารวจศักยภาพของ

การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงมรดกวัฒนธรรมที่เหมาะสม และรูปแบบของพฤติกรรมของนักทองเที่ยว 

โดยหนวยงานที่เก่ียวของสามารถนําไปใชเพื่อสรางกรอบอนาคตในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม

และการทองเที่ยว แมวาจะมีกฎระเบียบที่เก่ียวของกับการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมที่เปน

ประโยชนตอพื้นที่อยูแลว แตก็ยังไมเพียงพอและครอบคลุม การทํากรอบแผนการพัฒนาจะเปน

ทางเลือกหนึ่งที่จะทําใหการวางแผนเชิงวัฒนธรรมของพื้นที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยผลจาก

การศึกษาดังกลาวพบวา ชาวบานในหมูเกาะลังกาวีไดมีมุมมองในการวางแผนกรอบการทองเท่ียวเชิง

มรดกวัฒนธรรมในสองมุมมอง ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ โดยในเชิงบวกพบวา การพัฒนาในดานการ

อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมจะสะทอนถึงผลในดานการทองเที่ยวที่จะมีการเติบโตข้ึน ซึ่งชวยพัฒนา

คุณภาพชีวิตของบุคคลในพื้นท่ีทั้งเศรษฐกิจและสังคม และในมุมมองอีกดานก็คือการมุงเนนในดาน

การทองเที่ยวมากจนเกินไป แตกลับไมใหความสําคัญตอการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของพื้นท่ี

ดังกลาว ก็อาจจะทําใหมรดกทางวัฒนธรรมดั้งเดิมสูญพันธุได หากไมมีการวางแผนกรอบการพัฒนา

ในเชิงวัฒนธรรมของพื้นที่ดังกลาว โดยการจัดทําแผนกรอบการพัฒนาพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมในเชิง

การทองเที่ยว จะทาํใหเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดนักทองเที่ยว และในทางกลับกันการจัดทําแผนกรอบ

การพัฒนาพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม โดยศึกษาจากทฤษฎีและการศึกษาในพื้นที่จากการศึกษาและ

การสัมภาษณ จะนําไปสูการสรางแนวทางในการสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมใหเกิด

การพัฒนาในดานการทองเที่ยวควบคูกับการอนุรักษพื้นที่มรกดทางวัฒนธรรมควบคูกันไปดวย จาก
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การศึกษาผูวิจัยไดใหความสําคัญกับการอนุรักษพื้นท่ีทางมรดกวัฒนธรรมใหคงอยูควบคูกับการ

พัฒนาการทองเท่ียว โดยสรางจิตสํานึกของคนในชุมชนใหเกิดความรวมมือในการอนุรักษพื้นท่ี

ทองเท่ียว 

 Florentina Daniela Matei (2014)  ไดศึกษาถึงศักยภาพในการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ในรูปแบบการพัฒนาการทองเที่ยวชนบท ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศโรมาเนีย โดย

การศึกษาดังกลาว น้ันไดกลาวถึงความสํา คัญและขั้นตอนในการพัฒนาเศรษฐกิจในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศโรมาเนีย ซึ่งควรจะไดรับการสนุนจากหนวยงานภาคการทองเท่ียว 

เนื่องจากในพื้นที่ดังกลาวยังมีศักยภาพในการเติบโตอยูอีกมาก โดยเฉพาะการเขามามีสวนรวมของ

ภาคธุรกิจ เชน ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการทองเที่ยว จะตองมีการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวชนบทให

เกิดสิ่งใหมๆ และพัฒนานวัตกรรม โดยทําพื้นที่มีศักยภาพในดานการแขงขัน โดยการศึกษาดังกลาวได

แสดงใหเห็นถึงเมืองที่อยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือของโรมาเนียนั้น เต็มไปดวยมรดกทางวัฒนธรรม 

เชน เชิงประวัติศาสตร อาคารสถานที่ พิพิธภัณฑ หลักฐานทางศาสนา เชน โบสถโบราณ เปนตน ซึ่ง

ผลสรุปคือ การทองเท่ียงในชนบทยังคงไดรับการชื่นชมและเปนที่สนใจจากนักทองเที่ยวที่มาจากเมือง

ใหญท่ีมีความตึงเครียดในการใชชีวิตสูง นอกจากนั้นการทองเที่ยวเชิงชนบท ยังคงเปนโอกาสสําคัญท่ี

จะสรางความดั้งเดิมอยางบริสุทธ ไรมลภาวะให กลับสูตนกําเนิดแหงความรื่นรมย รายไดจากนั่ง

ทองเท่ียวจะสามารถนํามาพัฒนาพื้นที่ในชนบท การรักษาวัฒนธรรมประเพณี และความหลายของวิถี

ชีวิตและทรัพยากรการทองเท่ียวในชนบท จะทําใหนักทองเที่ยวไดความหลากหลาย และเปนสิ่งแปลก

ใหมจากที่ตนเองไมเคยไดสัมผัสจากในเมือง  

 Tutur Lussetyowati (2014) ไดศึกษาถึงการอนุรักษผานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

กรณีศึกษา Musi Reverside เมืองPalembang ซึ่งเมือง Palembang เปนศูนยกลางของอํานาจ 

การเมือง และเศรษฐกิจในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในอดีต และไดรับความสนใจจากนัก

ธุรกิจและผูคาจากตางประเทศมากมายเชน จีน และตะวันออกกลาง โดยบทความนี้ไดแสดงใหเห็นถึง

ศักยภาพของการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในเมือง Palembang ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงบทบาทการ

ทองเที่ยวในรูปแบบการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม ผานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะเปนการ

สรางโอกาสทางธุรกิจใหมๆ และเสริมสรางเศรษฐกิจในทองถ่ิน การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมจะ

ชวยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูอาศัยในพื้นที่ โดยการเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม 

อันจะเปนประโยชนตอเศรษฐกิจในทองถิ่น จากการศึกษาพบวาในเมือง Palembang มี

สถาปตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมมากมาย แตนาเสียดายที่บางแหงไมไดอยูในสภาพที่ดี และ

บางแหงมีแนวโนมที่จะมีศักยภาพท่ีจะสามารถนํามาใชเปนจุดเดนสําหรับการทองเที่ยวเชิงวิถี

วัฒนธรรมของเมืองได แตยังไมมีกิจกรรมที่จะสามารถสนับสนุนในเรื่องของการสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมได ซึ่งการเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับมรดกวัฒนธรรมไวดวยกัน จะเปนประโยชนสําหรับ

คนในทองถิ่นในดานของการเติบโตทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน ซึ่งแนวคิดการทองเที่ยวมรดกทาง
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วัฒนธรรมจะเปนการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของเมือง จากการไดรับการแบงปนในเชิงเศรษฐกิจที่

จะเปนประโยชนในการนํามาเปนเงินทุนในการอนุรักษแหลงทองทองเที่ยว รวมถึงเปนการแบงปน

ประสบการณของนักทองเท่ียวผูมาเยือนใหแกบุคคลอื่นในการรวมมือกันในการประชาสัมพันธในการ

อนุรักษพื้นที่แหงนี้อีกดวย ซึ่งอาจจะตองใชวิธีการในเชิงกลยุทธในการพัฒนาการทองเท่ียว เพื่อใหเกิด

ความรวมมือในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวรวมถึงการอนุรกัษ ดูแล และปกปองแหลงทองเที่ยวในพื้นที่

ดังกลาวดวย 

 Ibrahim A. Ajagunna, Ann P. Crick (2014) ไดศึกษาถึงการจัดการปฏิสัมพันธใน

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจาไมกา โดยใชเครื่องมือเชิงกลยุทธเพื่อความสําเร็จ โดยวัตถุประสงค

ของการศึกษาในครั้งนี้มีจุดหมายเพื่อตรวจสอบแนวคิดเรื่องปฏิสัมพันธระหวางนักทองเที่ยวและ

เจาของพื้นท่ี วาจะสามารถชวยแกไขผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีสรางข้ึนโดยหนวยงานใน

ดานการทองเที่ยวประเทศจาไมกา ซึงการพัฒนาการทองเท่ียวในจาไมกาท่ีผานมาอาจจะไมประสบ

ผลสําเร็จเทาท่ีควร เพราะไมสามารถตอบสนองตอกลุมนักทองเที่ยวที่มีความมั่งคั่งได โดยวิธีการ

ศึกษาใชวิธีการเชิงคุณภาพโดยเนนสํารวจผูอาศัยและนักทองเที่ยวในเมือง Ocho Ros และ Negril 

ในประเทศจาไมกา เปนแหลงขอมูลหลักของการศึกษาในครั้งนี้ โดยผลการศึกษาสรุปวาอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวในจาไมกาเริ่มมกีารกระจายตัวที่ดีในชวงหลายปที่ผานมา ตั้งแตการทองเที่ยวตามแหลง

ทองเท่ียวทั่วไป การลองเรือเพื่อทองเที่ยวตามชุมชนเพื่อศึกษามรดกทางวัฒนธรรมและการทองเท่ียว

ทางธรรมชาติ แตอยางไรก็ตาม ปจจัยทางสงัคมยังคงเปนอุปสรรค เห็นไดชัดวาการพึ่งพาแนวคิดและ

หลักการของผูที่เกี่ยวของในพื้นท่ีและความคิดเห็นของนักทองเท่ียวผูมาเยือน เปนส่ิงที่สําคัญในการ

กําหนดยุทธศาสตรสําหรับความสําเร็จ และหากจะเขาใจถึงผลกระทบของการทองเท่ียวแลว ผูที่

เกี่ยวของในทุกสวนงานจะตองเขาใจถึงการดําเนินการระหวางองคประกอบตางๆ ในดานการ

ทองเที่ยว เพื่อสามารถใหบริการการทองเที่ยวที่มีคุณภาพได อันจะทําใหบรรลุความสําเร็จในดาน

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวในประเทศอยางย่ังยืน 

Natalie M. (2014) ไดศึกษาถึงการทองเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมบนชายฝงทางเหนือ

ของเปรู โดยมีวัตถุประสงคมุงเนนไปที่ผลกระทบของการทองเที่ยวมรกดทางวัฒนธรรมในชายฝงดาน

เหนือของประเทศเปรู ตอชุมชนในทองถิ่นโดยเฉพาะอยางย่ิงการศึกษาวัฒนธรรมกอนยุคอินคา 

เพื่อใหชุมชนในทองถ่ินเขารวมในการพัฒนาการทองเที่ยว ซึ่งการศึกษาดังกลาวไดมีการสํารวจ

ความสัมพันธในดานโบราณคดี มรดกทางวัฒนธรรม และการพัฒนาดานการทองเท่ียวในเปรูและ

ละตินอเมรกิา ในขณะที่ชายฝงดานเหนือของเปรูนั้น เปนพื้นท่ีที่อุดมไปดวยมรดกทางวัฒนธรรมกอน

ยุคอินคา และอยูใกลกับแหลงโบราณคดีท่ีนาสนใจ ซึ่งจะเปนประโยชนในการพัฒนาทางเศรษฐกิจใน

ดานการทองเท่ียวมากขึ้น โดยการศึกษานี้ไดนําเสนอผลงานทางชาติพันธุวิทยารวมทั้งมีการสัมภาษณ

ผูบรหิารสถานที่ เจาหนาท่ีพัฒนาทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ ศิลปน ตลอดจนสังเกตการณสถานที่และ
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เหตุการณที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว โดยจะนําโบราณคดีชุมชนาใชประโยชนในดานการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจสําหรับชาวทองถิ่น โดยโครงการตางๆ จะมีการพัฒนาขึ้นในเขตชายฝงดานเหนือ ทําให

โอกาสในการมีสวนรวมและการพัฒนาของชุมชนจากหลายระดับ นอกจากน้ีความสัมพันธทาง

ประวัติศาสตร โดยไดมีการพัฒนาในดานอาหารพื้นเมือง โครงการทองเที่ยวโฮมสเตย เพื่อเปนการ

พัฒนาในดานโบราณคดีและพิพิธภัณฑจากโครงการดังกลาว นอกจากนั้นความสัมพันธทางดาน

ประวัติศาสตรจะชวยใหผูคนในทองถ่ินสามารถฟนฟูพันธุพืชพื้นเมืองและเทคนิคในดานหัตกรรม เพื่อ

ดึงดูดและรักษานักทองเที่ยว ใหมีความสนใจตอชุมชน ซึ่งบุคลากรที่เก่ียวของกับการพัฒนาทองถิ่น

และหนวยงานของรฐับาล เปนกุญแจสําคัญในการปรับปรุงและพัฒนาการมีสวนรวมของคนในชุมชน 

ซึ่งการจะพัฒนาไดอยางสําเร็จนั้นจะตองใชระยะเวลาและความมุงม่ันอยางตอเนื่องตอการพัฒนา

ชุมชน ไมวาจะเปนการขุดคนทางโบราณคดี หรือสถานที่ทองเที่ยว จนถึงความเชื่อมโยงทาง

ประวัติศาสตรการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 Ezwani Azmi, Muhamad Zamani Ismail (2015) ไดศึกษาถึงการทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรม: โดยศึกษาจากมัสยิด Kapitan Keling ซึ่งเปนจุดสําคัญและเอกลักษณเฉพาะของชาว

มุสลิมในปนัง โดยการศึกษานี้ไดระบุถึงมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวมุสลิมอินเดียวซึ่งมีสวน

สําคัญตออุตสหกรรมการทองเที่ยวในเมืองปนัง ไดแม มัสยิส Kapitan Keling ซึ่งมัสยิสดังกลาวเปน

มรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีมูลคาในปนัง และเปนสถาปตยกรรมที่มีชื่อเสียงอันจะสามารถกระตุน

นักทองเท่ียวที่มาเยือนไดชื่นชมความสวยงามและมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีมัสยิสดังกลาว มัสยิดนี้ได

กลายเปนสัญญลักษณทางวัฒนธรรมและเปนจุดสังเกตที่แสดงใหเห็นถึงชุมชนมุสลิมในปนัง รวมถึง

องคประกอบทางวัฒนธรรมในมัสยิดซึ่งสามารถมองเห็นไดจากมุมมองของสถาปตยกรรมและ

ทัศนศิลป ชื่อเสียงของมัสยิด Kapitan Keling คือความเขมแข็งในการยกระดับมรดกทางวัฒนธรรม

ของชุมชนชาวมุสลิมในอินเดีย โดยงานวิจัยดังกลาวเปนงานวิจัยเชิงชาติพันธุโดยใชวิธีการเชิงคุณภาพ 

ผลการวิจัยพบวา มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวมุสลิมในอินเดียกลายเปนจุดสําคัญของการ

ทองเที่ยว และมัสยิด Kapitan Keling เปนสัญลักษณและศูนยกลางสําคัญในการพัฒนาสังคมและ

พลังชีวิตของชุมชนในเมืองจอรจทาวน เกาะปนงั 

Anna Leask and Ivana Rihova (2015) ไดศึกษาถึงบทบาทของการทองเท่ียวเชิง

มรดกในหมูเกาะเช็ตแลนด โดยวัตถุประสงคของการศกึษานี้เพื่อกําหนดบทบาทของการทองเท่ียวเชิง

มรกดในการพัฒนาเกาะเช็ตแลนด และวิธีการเชื่อมโยงกับนโยบายสาธารณะการทองเที่ยวในชุมชน

ของเกาะ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษาจากประชากรในหมูเกาะเช็ตแลนด ซึ่งตั้งอยูนอกชายฝง

ทางเหนือของสกอตแลนด สหราชอาณาจักร และใชวิธีการเชิงพรรณนาและอุปนัยเพื่อใหนักวิจัย

สามารถจําแนกโครงสรางทางสังคมไดหลายรูปแบบ และไดขอสรุปจากการสังเกตและการสอบถาม 

โดยเบื้องตนเนนการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางกับผูใหขอมูลสําคัญ วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะห

เนื้อหาและการตีความคําตอบจากความสัมพันธและการเชื่อมโยง ผลการศึกษาพบวา ฤดูกาลเปน



94 

 

 

คุณลักษณะที่สําคัญของการทองเที่ยวในหมูเกาะเช็ตแลนด ซึ่งเช่ือมโยงตอภูมิอากาศและการขนสง 

นอกจากนั้นสิ่งท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งก็คอืการรบัรูถึงประสิทธิภาพของนโยบายสาธารณะในดานการ

ทองเที่ยวมรดกวัฒนธรรมในเกาะเช็ตแลนด แมวาการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียโดยรวมจะ

ประสบความสําเร็จในการสงเสริมการอนุรักษมรดกการทองเที่ยว ดังนั้นการใหความสําคัญตอ

นโยบายสาธารณะในดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษมรดกวัฒนธรรมจึงเปนสิ่งที่สําคัญ 

 Soultana Tania Kapiki (2015) ไดทําการศึกษาถึงกรอบยุทธศาสตรของการทองเท่ียว

ในประเทศกรีซในตลาดการทองเที่ยวชาวจีน โดยการศึกษาดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อมองภาพองค

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับนักทองเที่ยวตางชาติ ท่ีเดินทางไปตางประเทศเพื่อพัฒนากรอบยุทธศาสตร

ในการวางตําแหนงตลาดการทองเท่ียวในประเทศกรีซของนักทองเท่ียวชาวจีน โดยการศึกษาดังกลาว

เปนการหาความรูความเขาใจเก่ียวกับนักทองเท่ียวชาวจีนเปนกรณีศึกษาโดยใชการสํารวจโดย

แบบสอบถาม ผลการสํารวจพบวานักทองเที่ยวสวนใหญ ชอบการเย่ียมชมมรดกทางวัฒนธรรมและ

เกาะตางๆ โดยมีปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอการทองเที่ยวเชน ความปลอดภัยขณะเดินทาง กระบวนการ

วีซาที่รวดเร็ว เที่ยวบินตรงระหวางประเทศจีนและกรีซ และการเดินทางไปยังประเทศในกลุมเชงเกน

อ่ืนๆ ได โดยความสะดวกสบายในการซื้อบริการการทองเที่ยวผานบริการออนไลน จะทําใหมีความ

สะดวกสบายและประหยัดเวลา โดยการใชเครื่องมือทางดิจิตอลของจีนที่นิยมกันเชน QQ, We Chat 

อาจเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสงเสริมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวจีนท่ีมาทองเท่ียว

ในประเทศกรีซ 

 Alexandru Stratana, Rodica Perciuna, Corina Gribinceaa (2015)  ไดศึกษาถึงการ

ระบุศักยภาพการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมในสาธารณรัฐมอลโดวา จากนักทองเที่ยวที่ใหความสนใจใน

การทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงรูปแบบการทองเท่ียว และใชขอมูลใน

การปรับปรุงและพัฒนานี้เปนพื้นฐานสําหรับการพยากรณเพื่อคนหาสิ่งท่ีเปนประโยชนตอการ

พัฒนาการทองเที่ยวในมอลโดวา โดยการพยากรณดังกลาวนั้นไดมีการทบทวนปรากฎการณในดาน

ของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศเพื่อท่ีจะระบุศักยภาพในการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ผาน

พฤติกรรมการบริโภคของนักทองเท่ียวโดยใชแบบสํารวจ ผลคือมีปจจัยหลายอยางอาจจะเปน

อุปสรรคตอการพัฒนาอยางย่ังยืนในการทองเท่ียวของมอลโดวา ท้ังในแงมุมของการใชทรัพยากรใน

พื้นที่ที่เกี่ยวของกับเชิงวัฒนธรรมที่ยังไมไดมีการสํารวจ หรือมีการสํารวจอยางไมทั่วถึง และสิ่งดึงดูด

ทางวัฒนธรรมของพื้นที่อาจจะมีความนาสนใจท่ีไมเพียงพอตอที่จะสามารถเปนจุดหมายปลายทาง

ของนักทองเที่ยวได ซึ่งการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา มรดกการทองเที่ยวในพื้นที่ มีศักยภาพของการ

พัฒนาการทองทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในระดับสูง แตกลับมีการดูแลและพัฒนาอยางไมเหมาะสม ทั้ง

ในสวนของอนุสรณสถาน หรือสถาปตยกรรมหลายแหงในระดับทองถิ่นหรือในระดับชาติ พื้นที่ทาง

วัฒนธรรมกําลังถูกทําลาย การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของพื้นท่ีเปนไปไดยาก 

เนื่องจากมีการกําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติที่เนนในการแสวงหาผลประโยชนของพื้นที่
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มากกวาที่จะมีการสงเสริมในดานการอนุรักษ ดังน้ันขอเสนอดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ

ความรูเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่ดีขึ้น จะทําใหนักทองเที่ยวเขาใจในเรื่องของการอนุรักษ และ

ดูแลรักษาทรัพยากรในดานการทองเที่ยวของพื้นที่ และพัฒนารูปแบบการแสวงหาผลประโยชนการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของพื้นท่ีอยางเหมาะสม โดยอาจจะใชเครื่องมือทางดานการตลาดสมัยใหม

ชวยในการพัฒนา 

Junju Li and Ying (Tracy) Lu (2016) ไดศึกษาถึงวัฒนธรรมของประเทศจีนในดาน

การทองเที่ยว โดยการวิจัยดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อสรางการยอมรับอยางถูกตองของวัฒนธรรมจีน

ตอบุคคลทั่วไป รวมถึงการศึกษาความคลายคลึงกันและความแตกตางระหวางวัฒนธรรมจีนและ

ตางประเทศ โดยการศึกษาดังกลาวไดมีการศึกษาจากการทบทวนบทความอยางเปนระบบโดยผลจาก

การวิจัยพบวาวัฒนธรรมจีนไดรับการปรับปรุงและพัฒนาจากหนวยงานตางๆ ภายในประเทศ

เนื่องจากการขาดความใหความสําคัญในดานการพัฒนาระบบการทองเที่ยว ปญหาการจัดการขาม

วัฒนธรรมระหวางจีนดั้งเดิมและจีนในปจจุบัน โดยไดมีการวิเคราะหสภาพการทองเที่ยวในปจจุบันที่

เก่ียวของกับวัฒนธรรมจีน การจัดการกับชองวางท่ีมีความแตกตางกันน้ัน จะทําใหเกิดความคืบหนา

ในการวิจัยและพัฒนาของวัฒนธรรม เพ่ือชวยใหเกิดการเติบโตของตลาดการทองเที่ยว โดยเฉพาะการ

สรางความรูจักและความเขาใจในการตลาดดานการทองเท่ียวท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมจีนไดเปนอยาง

ยิ่ง 

Juan Ignacio Pulido Fernández, Pablo Juan Cárdenas García, Isabel Carrillo 

Hidalgo (2017) ไดศึกษาถึง การอธิบายการใชจายดานการทองเที่ยวโดยพิจารณาจากประเทศ

เปาหมายในการทองเท่ียวตามคุณลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศที่กําลังพัฒนา โดยวัตถุประสงค

ของงานวิจัยชิ้นนี้เพื่อตรวจสอบการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรที่มีผลตอรายจายการองเที่ยวใน 

14 เมืองวัฒนธรรมใน Andalusia ประเทศสเปน โดยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดดําเนินการจากการ

พิจารณาลักษณะการเดินทางของนักทองเที่ยวที่มาเยือนเมืองวัฒนธรรมใหม โดยใชแบบสํารวจ

จํานวน 3,030 รายการสําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางมายังเมือง Andalusia ประเทศสเปนในป พ.ศ. 

2556 โดยผลการวิจัยพบวา ลักษณะการเดินทางทองเที่ยวบางประเภท เชน ประเภทท่ีมีการวาง

แผนการเดินทางโดยใชอินเตอรเน็ตเปนตัวชวยกําหนดรายจายของนักทองเที่ยวในประเทศจุดหมาย

ปลายทางเหลานี้ ทําใหประเทศท่ีเปนจุดหมายปลายทางมีขอมูลและจัดเตรียมนโยบายดานการ

ทองเที่ยว เพื่อใหสอดคลองกับนักทองเที่ยวอันจะชวยเพ่ิมรายไดใหกับแหลงทองเที่ยวไดเปนอยางดี

เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของเทคโนโลยีใหมๆ ทําใหพฤติกรรมของนักทองเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก 

โดยจะใชอินเตอรเน็ตเพ่ือวางแผนในการเดินทาง ดังน้ันพื้นที่เปาหมายก็ควรที่จะมีขอมูลท่ีเพียงพอตอ

การตัดสินใจทองเท่ียวของนักทองเที่ยวดวยเชนกัน 
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จากการศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบ

แนวคิดการวิจัย เรื่อง “ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวของชุมชนปูเจาสมิงพราย เพื่อใหเปน

แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม” ดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดงการวิจั 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย

แนวคิดที่เกียวของกับการวิจัย 

1.แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธและหลักแนวคดิดาน

การวางแผนเชิงกลยุทธ 

- แนวคิดดานการวางแผนกลยุทธหรือยุทธศาสตร 

-ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

 

2.แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม 

- แนวคดิเก่ียวกับการทองเท่ียว 

- สิ่งดึงดูดในการทองเที่ยว                                     

- การทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรม  

- การพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 

3.ขอมูลท่ัวไปของเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 

- ขอมูลท่ีเก่ียวของกับเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพรายที่สอดคลอง

กับการจัดการการทองเท่ียว แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปูเจาสมิง

พราย 

 

4.นโยบาย แผน และยุทธศาสตรเกี่ยวกับการทองเที่ยว-

ยุทธศาสตรการทองเท่ียวไทย พ.ศ. 2558-2560 (กระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา 2558), แผนพัฒนาการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 

2560-2564 (กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 2559) 

 

5.แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธวิเคราะหสภาพแวดลอม

(SWOT)และการวิเคราะหโครงราง(7S)                  

- การวิเคราะหสภาพแวดลอมและ SWOT Analysis                                                                                

- การวิเคราะห McKinsey’s 7-S Model 

- รปูแบบสภาพแวดลอมมหภาค (Macro Environment) 

 

6 .แนวคิด เกี่ ยวกับ เทคนิ คการวิจัยอนาคตแบบ EDFR                                                    

-เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi 

Futures Research)            

ข้ันตอนที่  1 

1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการดานการทองเที่ยวเชิงวิถี

วัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ                                       

  1.1 วิเคราะหเอกสาร   

1.2  การสัมภาษณเชิงลึก    

1.3  การวิจัยเชิงปรมิาณ 

1.4 การวิเคราะหสภาพแวดลอม 

ข้ันตอนที่ 2 

วิเคราะหยุทธศาสตรในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของ

ชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ                                            

 

เทคนคิการวิจัยเชิงอนาคตเทคนคิ EDFR (Ethnographic Delphi  

Futures  Research)  

1.แบบสอบถามในรอบที่ 1 แบบปลายเปด         

2.แบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi-structure) 

3.แบบสอบภามที่พัฒนามาจากครั้งที่ 2   

 

ข้ันตอนที่ 3 

จัดประชุมเพื่อนําเสนอนโยบาย (Policy Meeting) ในการราง

ยุทธศาสตรในที่ประชุมเพื่อใหทุกกลุมที่เก่ียวของไดขอเสนอแนะ 

แกไข เพิ่มเติม และรับรองยุทธศาสตรการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัด

สมุทรปราการ เพ่ือใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 



1 

 

 

 

บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัด

สมุทรปราการ เพื่อใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม” มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน

ความตองการและสภาพปญหาดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนของเทศบาลเมืองปูเจาสมิง

พราย  2) เพื่อสรางยุทธศาสตรในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเทศบาลเมืองปูเจา

สมิงพราย   3) เพื่อนําเสนอนโยบายการพัฒนายุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน

เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย ซึ่งเปนการวิจัยเชิงนโนบาย  (Policy  Research) รวมกับเทคนิคการ

วิจัยเชิงอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi  Futures  Research) โดยใชการเก็บขอมูลเชิง

คุณภาพ และการวิเคราะหเอกสาร (Documentary) ประกอบดวย ข้ันตอนการวิจัย ดําเนินการวิจัย 

ดังตอไปนี ้

 

ขั้นตอนของการวิจัย 

 เพื่อใหการวิจัยดําเนินไปตามระเบียบและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยที่

กําหนดไว  ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการดําเนินการวิจัยออกเปน  3 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

ขั้นตอนที่  1 เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการดานการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 

ขั้นตอนที่ 2  การรางยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนเทศบางเมอืง 

ปูเจาสมิงพราย  

ขั้นตอนที่ 3 การนําเสนอและรับรองยุทธศาสตรการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนปู

เจาสมิงพราย 

 

ขั้นตอนที่  1 เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการดานการทองเที่ยววัฒนธรรมของ

เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 

  

1. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1.1 การวิเคราะหเอกสาร  ( Documentary  Analysis) ทั้งนโยบาย  แผนงาน  

ยุทธศาสตร  และโครงการที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวของเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพรายทั้งเอกสาร  

หนังสือ  ตํารา  แผนพับ  สื่อชนิดตางๆ  และอินเตอรเน็ตผานเว็บไซตตาง ๆ ประกอบดวย เอกสารทั้ง
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นโยบาย  แผนงาน  ยุทธศาสตร  และโครงการที่เก่ียวของกับการทองเท่ียวของเทศบาลเมืองปูเจาสมิง

พราย 

 1.2 ศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการในดานการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวิถี

วัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ โดยกลุมผูใหขอมูลหลักเปนกลุมที่

ปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวของ หรือมีสวนไดสวนเสียกับพื้นที่ชุมชนปูเจาสมิงพราย จํานวน 18 คน 

เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนและรอบดาน ประกอบดวย บุคลากรเทศบาลเมืองปู เจาสมิงพราย 

หนวยงานดานการทองเท่ียว และตัวแทนชุมชน 

1.3 ลงสํารวจพื้นที่ดวยตนเอง โดยการเขาไปสาํรวจยังสถานที่จริง เชนสถานที่ทองเที่ยว 

หรือแหลงชุมชนเชิงวัฒนธรรม 

1.4 ศึกษาสภาพแวดลอมของพื้นที่เพื่อหาศักยภาพการทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมในชุมชน 

ดวยการหา จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ที่สงผลตอการพัฒนายุทธศาสตรการทองเท่ียวเชิง

วิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพรายดวยวิธีการวิเคราะห SWOT วิเคราะหความสัมพันธของ

สภาพแวดลอมดวยวิธี TOWS Matrix วิเคราะห 7’S Mckinsey วิเคราะห PEST และการหาสัดสวน

ความสําคัญของสภาพแวดลอมภายในและภายนอกดวยตาราง IFAS และ EFAS 

 

1.1.1 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นจากแนวคิด  ทฤษฎี  และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของและเปนเครื่องมือที่พัฒนาเพื่อใหสอดคลองเหมาะสมกับการศึกษาในครั้งนี้  ซึ่ง

เครื่องมือสําหรับการวิจัยในแตละขั้นตอนประกอบดวย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

   1. แบบวิเคราะหเอกสารที่ใชการศึกษาวิจัยยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวของ

ชุมชนปูเจาสมิงพราย เพ่ือใชวิเคราะหเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

2. ศึกษาเอกสารการสรางแบบวิเคราะหเอกสารที่ใชในการวิจัย 

3. สรางแบบวิเคราะหเอกสารโดยใหครอบคลุมเก่ียวกับนโยบาย ยุทธศาสตร การ

วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจา

สมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
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2. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

นําแบบวิเคราะหเอกสารไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญ  5  ทาน ท่ีเก่ียวของกับเนื้อหา  ภาษา

และการวัดประเมนิผล  เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  ภาษาที่ใชและนํามาหาคา IOC ของ

แบบสอบถาม(Index  of  Item  Objective  Congruence  :  IOC) โดยกําหนดเกณฑพิจารณาคือ 

เห็นวาสอดคลอง  ใหคะแนน + 1 

ไมแนใจ   ใหคะแนน    0 

เห็นวาไมสอดคลอง  ใหคะแนน - 1 

 

การวิเคราะหขอมูลความเหมาะสมสอดคลองของแบบวิเคราะหเอกสารที่ใชในการศึกษา

ความตองการโดยใชดัชนีความสอดคลอง (IOC) คํานวณตามสูตร  (Hemphill  and  Website, 

1950; พวงรัตน ทวีรัตน, 2543) 

IOC  =    ∑R 

        N 

∑R  =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

N  = จํานวนผูเชี่ยวชาญ  

 

นําขอมูลท่ีรวบรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา  IOC  โดยใชดัชนีความ

สอดคลอง   (Index  of  Item  Objective  Congruence)   ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา  IOC 

ไดคาระหวาง  0.60  -  1.00  และปรับปรุงแกไขเก่ียวกับรายละเอียดของคําถามใหมีความชัดเจน

สามารถสื่อความหมายไดงาย 

นําแบบวิเคราะหเอกสารที่ใชศึกษาความตองการที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ

ผูเชี่ยวชาญแลววิเคราะหเอกสาร 

2.1 การรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยเก็บรวมรวมขอมูล  เอกสาร  นโยบาย  แผนงาน  

ยุทธศาสตร  และโครงการที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวของเทศบางเมืองปูเจาสมิงพรายทั้งเอกสาร  

หนังสือ  ตํารา  แผนพับ  สื่อชนิดตางๆ  และ  Internet  ผาน Website  ตาง ๆ  ดวยตนเอง 

2.2 การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบวิเคราะหขอมูลดวยการ

วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  

 

3. การสัมภาษณเชิงลึก   

       เพื่อสอบถามขอมูลพื้นฐานดานการทองเที่ยว และความตองการ โดยศึกษาขอมูล

พื้นฐานดานการทองเท่ียวจากหนวยงานภาครัฐ 
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     3.1 กลุมผูใหขอมูลหลัก (กลุมเปาหมาย)  

           กลุมเปาหมายผูใหขอมูลหลัก  เปนกลุมที่ปฎิบัติงานดานการจัดทํายุทธศาสตรการ

ทองเที่ยวของเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย ใชการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)  

จํานวน 18 คนหรือจนขอมูลอ่ิมตวั (Saturated Data) ประกอบดวย 1) บุคลากรประจําเทศบาลเมือง

ปูเจาสมิงพราย 2) หนวยงานดานการทองเที่ยวจังหวัดสมุทปราการ 3) ตัวแทนชุมชนและผูมีสวนได

สวนเสียในชุมชน  

3.2 เครื่องมือที่ใช ไดแก แนวทางการสัมภาษณเชิงลึก     

     3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื  

แนวทางการสัมภาษณเชิงลึกผูวิจัยไดนําแนวทางการสัมภาษณเชิงลึกใหผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบความครอบคลุมเนื้อหา และความตรงของเนื้อหาและขอคําถามใหถูกตองตามหลักวิชาการ 

แลวนําแนวทางการสัมภาษณเชิงลึกมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบ

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  และนําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความ

สมบูรณของคําถาม นําไปใชจริงในภาคสนาม ใชการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) ไดแก 

สําหรับการตรวจสอบขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation)  ใน

การศึกษาครั้งนี้  เพื่อใหไดขอมูลที่มีความถูกตองและเชื่อถือได (Valid and Reliable) เพื่อพิสูจนวา

ขอมูลท่ีผูวิจัยไดมาน้ันถูกตองหรือไม  โดยการหาขอมูลจากหลายฝายหรือใชวิธีการหลายวิธีในการเก็บ

รวบรวมขอมูลในประเด็นเดียวกัน จนกระทั่งไดความคิดหรือขอมูลเก่ียวกับประเด็นหรือเรื่องนั้นๆ 

ออกมาตามที่คนสวนใหญเขาใจหรือรูสึก  กลาวโดยสรุปสําหรับวิธีการตรวจสอบแบบสามเสา  

(Triangulation)  ที่ผูวิจัยนํามาใชในการตรวจสอบขอมูล คือ  1)  การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล  

(Data Triangulation)  2) การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (Theory Triangulation)  และ 3) การ

ตรวจสอบสามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล  (Methodological Triangulation)  (Denzin 1978 : 

294-304) 

             3.4 การสรางเครื่องมือเชิงคุณภาพ          

             การสรางเครื่องมือเชิงคุณภาพ  ไดแก แนวทางการสัมภาษณระดับลึกสําหรับผูเก่ียวของ

กับการจัดทํายุทธศาสตรการทองเที่ยวของชุมชนปูเจาสมิงพราย คัดเลือกผูใหขอมูลหลักดวยการใช

การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ประกอบดวยทองเท่ียวจากกระทรวงทองเท่ียวและ

กีฬา   สํานักงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทย   สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยสํานักงาน

สมุทรปราการ  นายกเทศมนตรเีทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย สภาเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย  

  

 ประเด็นการสัมภาษณเชิงลึก ดังนี้   

 1. ขอมูลท่ัวไปของการทองเที่ยวของชุมชนเทศเมืองปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 

 2. การพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในแตละดาน เชน 
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                2.1 ปจจัยจูงใจหลักของการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพราย 

           2.2 ปจจัยประกอบ (คุณคาสิ่งแวดลอม ภูมิประเทศ ภูมิทัศน สิ่งแวดลอมที่มนุษยสราง

ขึ้น) 

2.3 ปจจัยสนับสนุนและสิ่งอํานวยความสะดวก (สิ่งอํานวยความสะดวก การ การนําชม 

ความรูแหลงทองเท่ียว การประชาสัมพันธ แหลงขอมูลขาวสาร และ Website สิ่งสนับสนุนบันเทิง 

รานอาหารและรานคาของท่ีระลึก) 

                2.4 ปจจัยโครงสรางพื้นฐานและการคมนาคม (การคมนาคมทางบก ทางนํ้า 

สาธารณูปโภค ไฟฟาสองสวาง น้ําใช รถยนต ถนน ระบบขนสงสาธารณะ 

3. การจัดการการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัด

สมุทรปราการ 

4. แนวทางการจัดทํายุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิง

พราย จังหวัดสมุทรปราการ 

5. กิจกรรมและการจัดการการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพราย 

จังหวัดสมทุรปราการ  

    6. ยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมของการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจา

สมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 

        3.5 การรวบรวมขอมูล  

 ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจาก การบันทึกเสียง MP 3 การอัดเทป และการจดบันทึก

ภาคสนาม (Field Note) รวบรวมโดยการถอดเทป/ MP3 ถอดประเด็นตางๆไปพรอมกันในระหวาง

การรวบรวมขอมูล 

              3.6 การสํารวจพื้นที่ 

        ผูวิจัยไดทําการสํารวจพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองปูเจาสมงิพรายที่มีสวนเก่ียวของกับ

การทองเท่ียวทั้งในสวนของสถานที่ทองเที่ยว เสนทางการทองเที่ยว รวมถึงแหลงทองเที่ยวเชื่อมโยง

จากชุมชนอ่ืน 

             3.7 การวิเคราะหขอมูล 

            ใชการวิเคราะหขอมูลแบบการวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis 

3.8 การวิเคราะหในเชิงกลยุทธโดยใชเครื่องมือ SWOT  Analysis   และ   

McKinsey’s 7-S Model  การทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพรายเพื่อวิเคราะหจุด

แข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรคในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคอยางย่ังยืนของชุมชน 

  วิธีดําเนินการ 

โดยการวิเคราะห SWOT  Analysis โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 

จากนั้นนําขอมูลท่ีวิเคราะห SWOT มาทําการหาความสัมพันธดวยเครื่องมือ TOWS Matrix และ
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วิเคราะหความสําคัญของสภาพแวดลอมดวยตาราง IFAS และตาราง EFAS จากนั้นใชเทคนิคอ่ืนๆ ใน

การวิเคราะหสภาพแวดลอมเชนเทคนิค   McKinsey’s 7-S Model  และเทคนิค PEST Analysis  

 

ขั้นตอนที่  2  การรางยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพราย 

2.1 วัตถุประสงค เพื่อวิเคราะหยุทธศาสตรในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม

ของชุมชนปูเจาสมิงพราย 

2.2 วิธีดําเนินการ ผูวิจัยใชเทคนิคการวิจัยแบบอนาคต EDFR จํานวน 3 รอบ โดยผูวิจัย

กําหนดข้ันตอนไว 3 ขั้นตอนดังนี้  

2.2.1 การกําหนดคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสาร วรรณกรรมท่ี

เก่ียวของ จึงไดกลุมเปาหมายผูเชี่ยวชาญท่ีมีคุณสมบัติจํานวน 20 ทาน ดังนี้ 

1.หนวยงานภาครัฐ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัด

สมุทรปราการจํานวน 8 คน 

2.นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิดานการทองเท่ียว เปนอาจารยที่สอน และทําการศึกษาวิจัย

ดานกลยุทธ หรือกลยุทธดานการทองเที่ยวจํานวน 2 คน 

3. ชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน โดยเนนการวิจัยแบบมีสวนรวมจึงเปดโอกาสให

ตัวแทนของชุมชนมีสวนในการพิจารณายุทธศาสตรจํานวน 10 คน 

ผูวิจัยไดเลือกกลุมเปาหมายผูเชี่ยวชาญจํานวน 20 ทาน โดยผูเชี่ยวชาญดังกลาว จะเปน

ผูที่มีสวนไดสวนเสียกับชุมชนและผูที่มีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับดานกลยุทธหรือยุทธศาสตรดานการ

ทองเท่ียว เพ่ือลดอัตราความคลาดเคลื่อนของการศกึษาวิจัยดวยเทคนิคเดลฟาย ซึ่งจะมีชวงของความ

คาดเคลื่อนที่ลดลงตามจํานวนผูเชี่ยวชาญ ดังตารางท่ี 4 (Stuffbeeam, 1971) 

 

ตารางที่ 3 คาความคลาดเคลื่อนของจํานวนผูเชี่ยวชาญที่ใชในการวิจัยเทคนิคเดลฟาย 

จํานวนผูเชี่ยวชาญ (คน) ชวงของความคลาดเคลื่อน ความคลาดเคลื่อนที่ลดลง 

1 – 5 1.02 – 0.70 0.50 

5 – 9 0.70 – 0.58 0.12 

9 – 13 0.58 – 0.54 0.04 

13 – 17 0.54 – 0.50 0.04 

17 - 21 0.50 – 0.48 0.02 

21 – 25 0.48 – 0.46 0.02 

25 - 28 0.46 – 0.44 0.02 
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2.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

2.3.1 แบบสัมภาษณรอบที่ 1 โดยครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้  แนวคิดการ

กําหนดยุทธศาสตร นโยบาย และรางแนวทางการจัดทํายุทธศาสตรที่ควรจะเปนในการกําหนด

ยุทธศาสตร การทองเที่ยวของเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพรายเปนอยางไร  ยุทธศาสตรในการพัฒนาการ

ทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพรายควรเปนอยางไร  และยุทธศาสตรการพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพราย ที่เหมาะสมและผานการรับรองจากการประชุม

ขอเสนอเชิงนโยบายจะเปนอยางไร โดยการสัมภาษณเชิงลึก ผูทรงคุณวุฒิ 16 คนหรือจนขอมูลอิ่มตัว 

(Saturated Data) ใชการเลือกแบบเจาะจง  

 

  2.3.2  แบบสัมภาษณรอบที่ 2-3 เปนแบบก่ึงโครงสราง (semi-structure   interview 

)เพื่อสัมภาษณกลุมผูเชี่ยวชาญจํานวน  20  คน  จํานวน  2 ครั้ง   การสัมภาษณรอบที่ 1 ใชแบบ

สัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi  -  structure)โดยใชคําถามปลายเปดกับผูเชี่ยวชาญ  โดยให

ผูเชี่ยวชาญมีอิสระในการตอบอยางเต็มที่ ซึ่งผู วิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่

เก่ียวของกับยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพราย ตามรูปแบบของ 

EFR  เริ่มจาก  Optimistic  Realistic  Scenario (OR) ,Pessimistic Realistic  Scenario (P-R)  

และ  Most  probable  Scenario (M-P)  เพื่อถามเกี่ยวกับยุทธศาสตรการทองเท่ียวเชิงวิถี

วัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพรายไดแก ภาพอนาคตดานบวก   ภาพอนาคตดานลบ  และภาพของ

แนวโนมที่จะเปนไปไดมากที่สุด ในอนาคตโดยมีแนวทางและเนื้อหาดังนี้ 

  

  สวนท่ี 1 ขอมูลทัวไปและภูมิหลังของประชากรท่ีศึกษา 

  สวนท่ี 2 เนื้อหาประเด็นตามยุทธศาสตรการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจา

สมิงพรายในปจจุบัน และทศิทางการพัฒนาไปในอนาคต ใชในการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (semi 

– structure) 

 2.4 การเขียนภาพอนาคตดวยการรางยุทธศาสตร ไดจากการนําผลการตอบ

แบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหผลตามเกณฑที่กําหนด ซึ่งโดยทั่วไปถือตามเกณฑทมี

แนวโนมความเปนไปไดที่คอนขางสูง คือคามัธยฐาน (Median) ที่ระดับ 3.5 ขึ้นไป และพิจารณา

ความสอดคลองของคําตอบจากคาพิสัยระหวางควอไทล (Q3 – Q1) ที่ไมเกิน 1.5 โดยการเขียนภาพ

อนาคตดวยการรางแผนยุทธศาสตรที่บุคคลทั่วไปสามารถเขาใจไดงาย 
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 สําหรับรูปแบบคําถามท่ีใชเปนแบบมาตราสวนประเมินคา(Rating  Scale) 5 ระดับ  

กําหนดตามความเปนจริงท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน ดังน้ี 

 5 หมายถึง ระดับความเปนจริงที่เห็นดวยมากที่สุด 

 4    หมายถึง ระดับความเปนจริงที่เห็นดวยมาก 

 3 หมายถึง ระดับความเปนจริงที่เห็นดวยปานกลาง 

 2 หมายถึง ระดับความเปนจริงที่เห็นดวยนอย 

 1 หมายถึง ระดับความเปนจริงที่เห็นดวยนอยที่สุด 

  

สวนท่ี  3  การพัฒนายุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิง

พราย จังหวัดสมุทรปราการ 

 5 หมายถึง โอกาสที่จะเกิดขึ้น/เปนจริง มากที่สุด 

 4    หมายถึง โอกาสที่จะเกิดขึ้น/เปนจริง มาก 

 3 หมายถึง โอกาสที่จะเกิดขึ้น/เปนจริง ปานกลาง 

 2 หมายถึง โอกาสที่จะเกิดขึ้น/เปนจริง นอย 

 1 หมายถึง โอกาสที่จะเกิดขึ้น/เปนจริง นอยที่สุด 

  

              2.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

              การเก็บขอมูลรอบที่ 1 เปนแบบสอบถาม ผูวิจัยนําสงใหผูเชี่ยวชาญทางไปรษณีย

ลงทะเบียนและนัดหมายไปรับคืน ภายใน  2 สัปดาหดวยการโทรนัดหมาย 

    การเก็บขอมูลรอบท่ี  2  การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  ผูวิจัยดําเนินการนัดหมายและ

สัมภาษณโดยนัดหมายลวงหนาและบันทึกดวยเครื่องบันทึกเสียงเพื่อนํามาวิเคราะห  และสังเคราะห

ขอมูลในรอบที่ ที่ 3 

              2.6 การวิเคราะหขอมูล 

             การรางยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพรายในครั้งน้ีใชวิธีการ

เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR  (Ethnographic Delphi  Futures  Research)  มีลําดับขั้นตอน

ดังน้ี 

การวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR  (Ethnographic Delphi  

Futures  Research)    ดวยการวิเคราะหดังนี้ 

1 วิเคราะหขอมลูทั่วไปของผูเชี่ยวชาญ  โดยการแจกแจงความถี่  รอยละ   

2 วิเคราะหประเด็นยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพรายใน

ปจจุบันโดยการแจกแจงความถี่  รอยละ คาเฉลี่ย(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  

Deviation) 
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3 วิเคราะหทิศทางของยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพรายใน

อนาคต โดยการหาคามัธยฐาน(Median) ฐานนิยม(Mode) และพิสัยระหวางควอไทส (Interquatile 

= IQR)และการแจกแจงความถี่  และคารอยละของภาพที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

 เกณฑการแปลผล    

 ในการแปลผล  ผูวิจัยไดแปลผลจากคาทางสถิติในแตสวน ไดแก  คาคะแนนมัธยฐาน  

(Median)  คาพิสัยระหวางควอไทส  (Interquatile Rang= IQR) และคาฐานนิยม(Mode)  การ

พิจารณาเกณฑความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ และการพิจารณาทิศทางแนวโนมในอนาคตตามลําดับ  

ดังน้ี (จุมพล พูลภัทรชีวิน. 2546) 

การแปลความหมายของคะแนนคามัธยฐาน(Median)   

คามัธยฐานตั้งแต 4.50-5.00  หมายถึง  โอกาสที่จะเกิดข้ึนจรงิมากที่สุด  

คามัธยฐานตั้งแต 3.50-4.49  หมายถึง  โอกาสที่จะเกิดข้ึนจรงิมาก  

คามัธยฐานตั้งแต 2.50-3.49  หมายถึง  โอกาสที่จะเกิดข้ึนจรงิปานกลาง 

คามัธยฐานตั้งแต 1.50-2.49  หมายถึง  โอกาสที่จะเกิดข้ึนจรงินอย 

คามัธยฐานตั้งแต 1.00-1.50  หมายถึง  โอกาสที่จะเกิดข้ึนจรงินอยที่สุด 

          สําหรับเกณฑความเปนไปไดหรือโอกาสท่ีจะเกิดขึ้น  ผูวิจัยไดพิจารณาเกณฑในระดับ  ปาน

กลาง  มาก และมากที่สุด  คือคาคะแนน ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป  ในการแปลผลเพื่อนําเสนอขอมูล 

                 

 การแปลความหมายของ คาพิสัยระหวางควอไทส (Interquatile Rang= IQR) 

           ขอความท่ีไดคาพิสัยระหวางควอไทส  (IQR) มีคาไมมากกวา 1.5 แสดงวาความคิดเห็นของ

กลุมผูเชี่ยวชาญที่มีตอขอความนั้นสอดคลองกัน ในทางตรงกันขามหากถาคาพิสัยระหวางควอไทส  

(IQR) ของขอความใดมีคามากกวา 1.5  แสดงวาความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญที่มีตอขอความนั้น

ไมสอดคลองกัน(จุมพล  พูลภัทรชีวิน  2546) 

               การแปลความหมายของ  ฐานนยิม(Mode)  กับคามัธยฐาน(Median)  

            คาพิสัยระหวางควอไทส  (Interquatile Rang = IQR) แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองของ

ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ  โดยกําหนดเกณฑการพิจารณาไวดังนี้ (ละเอียด  แจมจันทร 2540) 

 IQR  มีคา  0.00-0.99  แสดงวาคาํตอบของผูเชี่ยวชาญมีความสอดคลองอยางย่ิง 

 IQR  มีคา  1.00-1.99  แสดงวาคาํตอบของผูเชี่ยวชาญมีความสอดคลอง 

 IQR  มีคา  2.00-2.99  แสดงวาคาํตอบของผูเชี่ยวชาญมีความคอนขางสอดคลอง 

 IQR  มีคา  3.00-5.00  แสดงวาคาํตอบของผูเชี่ยวชาญมีความไมสอดคลอง 

            

 2.7การพิจารณาความเปนไปได 

            1,คามัธยฐาน(Median)  ของความคิดเห็นจากกลุมผูเชี่ยวชาญที่มีตอภาพอนาคตของ

ขอความแปลความหมายตามเกณฑท่ีกําหนดไว 2 กลุม ดังนี้ (มานิดา  มณีอินทร, 2547) 
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             กลุมต่ํา ไดแก  กลุมที่มีคามัธยฐานต่ํากวา  3.50 แสดงวาขอความน้ันมีคาโอกาสท่ีจะ

เปนไปไดไมสูงพอท่ีจะเปนแนวโนวอนาคตเก่ียวกับยุทธศาสตรการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของ

ชุมชนปูเจาสมิงพรายโดยกลุมต่ําแบงเปน 

      1.คามัธยฐานต่าํกวา   1.50           หมายความวา ขอความนั้นมีโอกาสที่จะเปนไปไดนอยที่สุด 

      2.คามัธยฐานอยูในชวง 1.50 - 2.49   หมายความวา ขอความนั้นมีโอกาสท่ีจะเปนไปไดนอย 

      3.คามัธยฐานอยูในชวง 2.50 - 3.49   หมายความวา ขอความนั้นมีโอกาสที่จะเปนไปไดปาน

กลาง 

             กลุมสูง  ไดแก กลุมที่มีคามัธยฐานสูงกวาหรือเทากับ 3.50 หมายความวากลุมผูเชี่ยวชาญมี

ความเห็นวา  ขอความนั้นมีคาของโอกาสที่จะเปนไปไดสูงพอที่จะเปนภาพอนาคตท่ีเกี่ยวกับ

ยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมงิพราย โดยกลุมสูงแบงเปน 

     1.คามัธยฐานอยูในชวง  3.50 - 4.49  หมายความวา ขอความนั้นมีโอกาสที่จะเปนไปไดมาก 

     2.คามัธยฐานอยูในชวง  4.50 - 5.00   หมายความวา ขอความนั้นมีโอกาสท่ีจะเปนไปไดมาก

ที่สุด 

             

              2.คาพิสัยระหวางควอไทส  (Interquatile Rang= IQR) การแปลความหมายของพิสัย

ระหวางควอไทล ดังนี้ 

                2.1 ขอความใดมีคาของพิสัยระหวางควอไทล ( IQR) ท่ีคํานวณไดมีคานอยกวาหรือ

เทากับ 1.50 แสดงวาความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจา

สมิงพงราย ของผูเช่ียวชาญที่มีตอขอความนั้นสอดคลองกันหรือไดรับฉันทามติ (Consensus) 

                2.2  ถาคาพิสัยระหวางควอไทล (IQR)ของขอความใดมีคามากกวา 1.50  แสดงวา  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตรการทองเท่ียวเชิงเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพงรายของ

ผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอขอความนั้นไมสอดคลองกันหรือไมไดรับฉันทามติ (Consensus) 

3. ขั้นตอนที่  3  การนําเสนอ และรับรองยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของ

ชุมชนปูเจาสมิงพงราย   โดยการจัดประชุมเพื่อรับรองขอเสนอเชิงนโยบาย  (Policy  Meeting)  ใน

การจัดทํายุทธศาสตรการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพงราย 

     3.1 วัตถปุระสงค เพื่อรับรองยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชงิวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจา 

สมิงพงราย  

3.2 วิธีดําเนินการ 

     3.2.1 จัดทําหนังสือเรียนเชิญเขารวมประชุม 

    3.2.2  จัดประชุมกลุมเปาหมาย 

    3.3.3  สรุปยุทธศาสตรการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมงิพงราย 
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 3.3 กลุมเปาหมาย 

     ในขั้นตอนนี้เม่ือไดกรอบนโยบายมาจากข้ันตอนที่ 2 แลว  ผูวิจัยจะจัดประชุมเพื่อ

นําเสนอยุทธศาสตรในที่ประชุมเพื่อใหทุกกลุมที่เก่ียวของไดใหขอเสนอแนะ  แกไข  เพ่ิมเติม  และ

รับรองยุทธศาสตร การทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูจาสมิงพราย  โดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Selection) ทั้งผูกําหนดนโยบาย หนวยงานภาครัฐ และเอกชนในชุมชน หนวยงาน

วิชาการ จํานวน 30 คน มีกลุมเปาหมายดังน้ี 

3.4 การเก็บรวบขอมูล 

 ใชการบันทึกเสียงการประชุม  และนํามาเรียบเรยีงและสรปุเปนยุทธศาสตรที่สมบูรณ 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

ขั้นตอนในการนําเสนอรางยุทธศาสตร ดวยการจัดประชุม (Policy  Meeting) ยุทธศาสตร

การพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนปูเจาสมิงพราย ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis) ตาม

ตารางที่ 4 ดังน้ี 

 

ตารางที่ 4 : สรุปข้ันตอนที่ 3 หาขอเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนายุทธศาสตรการทองเที่ยวของ

ชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม 

 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/สถิติ 

เพื่อรับรองขอเสนอเชิง

นโยบาย  (Policy  Meeting)  

ในการจัดทํายุทธศาสตรการ

พัฒนาการทองเท่ียวของ

ชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัด

สมุทรปราการ เปนแหลง

ทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรม  

 

จัดประชุม 

(Policy  Meeting)  

1.หนวยงานระดับ

นโยบาย 

2.หนวยงานระดับ

จังหวัดภาครัฐและ

เอกชน 

3.นักวิชาการ

ผูทรงคุณวุฒิ 

4.ผูมีสวนไดสวนเสีย

ในชุมชน 

-เครื่องมือการจัด

ประชุม 

-การวิเคราะห

เนื้อหา(Content  

Analysis) 

 

 

ที่มา : โดยผูวิจัย 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัด

สมุทรปราการ เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”    มีวัตถุประสงคคือ 1. เพื่อศึกษาขอมูล

พื้นฐานความตองการและสภาพปญหาดานการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนเทศบาลเมืองปู

เจาสมิงพราย  2. เพื่อสรางยุทธศาสตรในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนเทศบาล

เมืองปูเจาสมิงพราย  3. เพ่ือนําเสนอนโยบายในการพัฒนายุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม

ของชุมชนเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงนโยบาย (Policy 

Research) รวมกับเทคนิคการวิจัยเชิงอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures 

Research) และการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งในสวนของรปูแบบเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ดังตอไปนี้ 

 สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหสถานการณดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนปูเจา

สมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 

 สวนท่ี 2 ผลการรางขอเสนอเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ

ชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 

 สวนท่ี 3 ผลการนําเสนอและประชุมเพื่อรับรองขอเสนอยุทธศาสตร (Policy Meeting) 

เพื่อนําไปพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 

 จากการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลหลักที่มีความเก่ียวของ

ในการจัดทํารางยุทธศาสตรการทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพรายจํานวน 18 คนกลุม

ผูใหขอมูลประกอบดวย 1. การทองเท่ียวจังหวัดสมุทปราการ 2. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปูเจา

สมิงพราย 3. สภาเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 4. ตัวแทนฝายขาราชการเมืองปูเจาสมิงพราย และ 5. 

ตัวแทนชุมชนประจําตําบล โดยผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเท่ียว

เชิงวิถีวัฒนธรรมของชมุชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทปราการ โดยแยกตามประเด็นในการศึกษา ที่มี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 
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สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานการณดานการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิง

พราย จังหวัดสมุทรปราการ 

 จากการศึกษาสถานการณดานการของเที่ยวของชุมชนปู เจาสมิงพราย จังหวัด

สมุทรปราการ ผูศึกษาวิจัยไดศึกษาจากขอมูลตางๆ จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของและจากการ

สังเกตการณ การสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่มีสวนเก่ียวของกับการทองเที่ยวในชุมชนปูเจาสมิงพราย 

จังหวัดสมุทรปราการ จากนั้นจึงนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห และสามารถนํามาสรุปผลเปน

สถานการณการทองเท่ียวไดดังตอไปนี้ 

 

1. ภาพรวมสภาพยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิง 

พราย จังหวัดสมุทรปราการ  

เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นท่ีขนาด 25.50 ตารางกิโลเมตร 

โดยพื้นที่ทางดานทิศเหนือ ทิศใต และทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดกับแมน้ําเจาพระยา จึงทําให

ประชากรในพื้นท่ีในอดีตมีความผูกพันกับวิถีการดําเนินชีวิตในทางน้ํา ซึ่งกอใหเกิดประเพณีและ

วัฒนธรรมหลายอยางที่มีความเกี่ยวของกับแมน้ํา อีกทั้งในพื้นที่ยังมีสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ตางๆ มากมาย เชน มีวัดจํานวน 11 แหง มีศักยภาพที่สามารถจะจัดรูปแบบการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมได นอกจากนั้นในชุมชนยังมีศาลศักดิ์สิทธิ์จํานวน 2 แหงคือ ศาลปูเจาสมิงพราย และศาล

เจาพอทัพ นอกจากนั้นพื้นที่ของชุมชนยังสามารถเดินทางเชื่อมโยงกับตัวเมืองไดอยางสะดวก ทั้งใน

ตัวเมืองจังหวัดสมุทรปราการ หรือใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ทําใหพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองปูเจา

สมิงพรายสามารถท่ีจะพัฒนายุทธศาสตรการทองเที่ยวแบบไมแวะคางคืนไดงาย 

1.1 แหลงทองเที่ยวในชุมชนปูเจาสมิงพรายที่มีศักยภาพในการเปนแหลงทองเที่ยว

เชิงวิถีวัฒนธรรม  

         แหลงภูมิศาสตรที่สามารถสรางยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปู

เจาสมิงพราย จังหวัดสมุทปราการมีดังตอไปนี้ 

1. วัดบางหัวเสือ ตั้งอยูที่บานบางหัวเสือ ตําบลบางหัวเสือ สังกัดคณะสงฆมหานิกาย 

พื้นที่ตั้งวัดเปนที่ราบลุมอยูริมแมน้ําเจาพระยา แวดลอมไปดวยคลอง โดยอาณาเขตทั้งทางทิศเหนือ

และทิศใตจะติดกับคลองและทิศตะวันตกจะติดกับแมน้ําเจาพระยา โดยวัดบางหัวเสือสรางเมื่อ

ประมาณป พ.ศ. 2370 ในสมัยรัชกาลที่ 2 เดิมชื่อวัดบางศีรษะเสือจากนั้นสมัยรัชกาลที่ 4 ไดโปรดให

มีการสังคยานา ปรับเปลี่ยนชื่อวัดใหมีความสอดคลองกับภาษาและวรรณยุกต จึงไดชื่อวาเปนวัดบาง

หัวเสือในปจจุบัน สิ่งท่ีนาสนใจในเชิงวิถีวัฒนธรรมของวัดบางหัวเสือไดแกพระอุโบสถซึ่งเปนแบบสอง

ชั้น สรางโดยใชกระเบ้ืองเซรามิกทั้งหลัง โดยภายในพระอุโบสถชั้นบนจะใชศิลปะภายในเปนรูปแบบ



110 

 

 

ปูนปนแบบนูนสูง ซึ่งหาไดยากในประเทศไทยโดยไดชางปนจากรมศิลปากรเปนผูออกแบบและลงมือ

ปนเอง สวนชั้นลางประดิษฐานพระพุทธชินราชจําลอง และเปนพิพิธภัณฑท่ีมีการรวบรวมงานศิลป

จากชางโบราณไวจํานวนมาก 

 เนื่องจากพื้นที่ของวัดเปนพื้นท่ีติดริมน้ํา จึงมีประวัติศาสตรดานวิถีชีวิตริมนํ้าเขามา

เก่ียวของกับวัดบางหัวเสือจนเปนประเพณีวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจนถึงปจจุบัน ประเพณีดังกลาวไดแก

ประเพณีงานอาหารดีเจดียหนาวัด จากในอดีตที่ผานมาจังหวัดสมุทปราการมีการจัดงานใหญที่มีขึ้น

เพียงปละ 1 ครั้ง นั่นคือ “งานนมัสการองคพระสมุทรเจดีย” จัดขึ้นวันแรม 5 ค่ํา เดือน 11 ของทุกป 

ชาวบานแทบทุกคนจะรอคอยท่ีจะไดไปเท่ียวชมงานโดยเฉพาะเด็กๆ การเดินทางในสมัยนั้นจะเปน

การเดินทางโดยทางเรือ จะมีชาวบานมาลงเรือกันมากเปนพิเศษ เนื่องจากวัดบางหัวเสือเหมาะสมท่ี

จะเปนสถานที่แวะพักกลางทาง ทําใหพอคาแมคารวมถึงชาวบานในละแวกนั้นนําสินคาและอาหาร

คาวหวานที่มีรสชาติอรอยจากฝมือชาวบานเอง มาวางขายบริเวณหนาวัดบางหัวเสือเปนจํานวนมาก 

ปจจุบันเจาอาวาสวัดบางหัวเสือไดมีดําริท่ีจะฟนฟูงานประเพณีนี้ขึ้มาอีก เพื่อมิใหประเพณีดั้งเดิม

เลือนหายไป ทางวัดจึงไดรวมกับชุมชน โรงเรียน และหนวยงานตางๆ ในตําบลบางหัวเสือ โดยมี

เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพรายเปนผูใหการสนับสนุนดานงบประมาณในการจัดงาน โดยใชชื่องานวา 

“อาหารดีเจดียหนาวัด” เปนประจําทุกปจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ยังไดมีการสนับสนุนใหวัดบางหัว

เสือ เปนแหลงทองเที่ยวของเมือง โดยมีการสงเสริมใหเกิด “ตลาดริมน้ําบางหัวเสือ” ซึ่งมีการ

จําหนายอาหารรสชาติอรอยในทุกวันเสารและวันอาทิตย 

2. วัดบางหญาแพรก ตั้งอยูที่ตําบลบางหญาแพรก อําเภอพระประแดงจังหวัด 

สมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆภาค 1 มหานิกาย มีเนื้อที่ตั้งวัดและธรณีสงฆ 20 ไรเศษ มีโฉนดแสดง

กรรมสิทธิ์ เปนที่วัดและธรณีสงฆ  ปจจุบันเก็บรักษาไวที่สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

สมุทรปราการ ตามกฎกระทรวง วัดบางหญาแพรกสรางในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ประมาณ พ.ศ. 

2376 ไดรับวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ. 2380 และไดรับ วิสุงคามสีมาครั้งที่ 2 สรางอุโบสถใหมเมื่อ

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2541 เขตวิสุงคามสีมากวาง 10 เมตร ยาว 25 เมตร โดยวัดบางหญาแพรก

นั้นไดมีประเพณีที่สําคัญคือ ประเพณีแหยอดพระเจดียทราย ซึงจัดขึ้นในวันขึ้น 14 ค่ํา เดือน 6 โดย

จะมีการจัดงานประเพณีแหพระเจดียทราย เนื่องจากพื้นที่แมน้ําใกลวัดในสมัยกอนจะเปนที่ใกลเคียง

ปากแมน้ํา ทําใหมีสันดอนข้ึนมากีดขวางการเดินเรือ ชาวบานจึงไดทําการขุดลอกสันดอนและนําดิน

ทรายดังกลาวท่ีลอกไดมาถวายใหแกวัด ประเพณีดังกลาวมีความคลายคลึงกับงานขนทรายเขาวัดแต

จะมีเอกลักษณเฉพาะตัวตรงท่ี ผูคนจะมารวมตัวกันจัดขบวนแหตนเงินเขาวัดเพื่อท่ีจะนํายอดเงินนั้น

ไปปกบนยอดพระเจดียทรายเพื่อเปนการจายเงินทําบุญซื้อทรายเขาวัด 
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3. ศาลองคปูเจาสมิงพราย องคปูเจาสมิงพราย เปนชื่อของสถานท่ีสําคัญทาง 

ประวัติศาสตรและสถานที่เคารพนับถือของประชาชนของอําเภอพระประแดงมานานแลว คือ เปนชื่อ

ของปอมคาย ซึ่งรัชกาลที่ ๒ แหงราชวงศจักรี ไดทรงโปรดใหสรางข้ึน เมื่อสราง "เมืองนครเข่ือนขันธ" 

(อําเภอพระประแดง) เสร็จในป พ.ศ. 2358 พระราชพงศาวดาร รัชกาลที่ 2 ในพระราชนิพนธสมเด็จ

กรมพระยาดํารงราชานุภาพตอนหนึ่งวา "เพื่อใหเมืองนครเขื่อนขันธ มีความแข็งแรงม่ังคงเพ่ือปองกัน

ขาศึกทางทะเล จึงไดสรางปอมทางฝงตะวันออก 3 ปอม คือ ปอมปูเจาสมิงพราย ปอมปศาสสิง ปอม

ราหูจร เม่ือรวมทั้งปอมวิทยาคม ซึ่งสรางในรัชการที่ 1 ดวยกัน เปน 4 ปอม" ศาลองคปูเจาสมิงพราย 

เปนสถานที่ศักดิ์สิทธแหงหนึ่ง ซึ่งประชาชนในอําเภอพระประแดง และประชาชนทั่วไปเคารพนับถือ

เปนอยางมาก ซึ่งตัวศาลตั้งอยูในปอมปูเจาสมิงพราย ไมทราบแนชัดวาองคปูเจาสมิงพราย คือใคร 

เพราะไมมีการจดบันทึกเอาไว แตสันนิษฐานวา ชาวมอญรุนหลังสรางข้ึน เพื่อเปนที่สักการะบรรพ

บุรุษที่เคยทําหนาที่ปกปองประเทศไทย มิใหอริราชศัตรูลวงล้ําเขามาทางแมน้ําเจาพระยา (ขณะนี้อยู

ในบริเวณโรงพยาบาลพระประแดง) โดยจะมีงานแหงองคปูเจาสมิงพรายโดยจัดแหองคปูเจาสมิง

พรายโดยรอบทั้ง 5 ตําบล ในชวงเดอืนธันวาคมของทุกป 

4. ศาลพอทัพ ตั้งอยูบริเวณริมคลองสําโรง ใกลวัดมหาวงษ ตําบลสําโรงกลาง  

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยประวัติความเปนมาขององคเจาพอทัพนั้นเลาสืบตอกัน

มา ประมาณ 100 กวาปมาแลว-วาเมื่อครั้งที่ประชาชนสวนใหญ ใชเรือเปนพาหนะในการเดินทาง

คาขาย ในบริเวณที่ตั้งศาลเจาพอทัพกอนนี้จะมีน้ําวน ชาวเรือไดพบแผนไมลักษณะคลายปายดวง

วิญญานลอยอยู เชื่อกันวามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทับอยู จึงไดอันเชิญขึ้นบนฝงและไดสรางศาลไว ตอมาจึง

ไดสรางรูปองคเจาพอทัพไวในศาล เพื่อปกปองคุมกันภัยใหแกประชาชน และไดเคยมีการเสี่ยงทาย

เพื่อยายศาลเจาพอทัพหลายครั้ง แตผลการเสี่ยงทายมักปรากฎวาองคเจาพอทัพยินดีที่จะสถิต ณ ที่

เดิม ศาลเจาพอทัพจึงตั้งอยูที่เดิมจนถึงปจจุบัน ทวา ไดมีการกอสรางศาลเจาพอทัพ ซึ่งประดิษฐาน

เจาพอทัพองคจําลอง ริมคลองสําโรง อันเปนเขตติดตอระหวางเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพรายและ

เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ และเมื่อถึงเวลาจัดงานแหองคเจาพอทัพ อันถือเปนงานประจําปที่จัดขึ้น

อยางย่ิงใหญ ในชวงกอนถึงวันตรุษจีน  ประมาณ 1 อาทิตยในทุกๆป จะมีการอันเชิญองคเจาพอทัพ

องคจริงมาประดิษฐาน  ณ  ศาลเจาแหงใหม เพื่อใหประชาชนไดสักการะ เมื่อเสร็จสิ้นแลวจึงแห

กลับมายังศาลเดิม 

5. ปอมปูเจาสมิงพรายและพิพิธภัณฑทองถ่ินเมืองปูเจาสมิงพราย ปจจุบันตั้งอยู 

ในสถาบันราชประชาสมาสัย โดยกรมศิลปากรไดเขามาดูแล โดยมีประวัติคือในสมัยรัชกาลที่ 2 ไดมี

พระราชดําริใหสรางเปนปอมปองกันขาศึกกลางทะเลทั้งหมด 9 ปอม ปจจุบันเหลือเพียงแค 1 ปอม

เทานั้นคือปอมปูเจาสมิงพราย ซึ่งสมัยกอนสถานท่ีดังกลาวเปนสถานพยาบาลและถูกท้ิงราง โดยใน

ปจจุบันอยูในระหวางการปรับปรุงโดยเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย โดยขอความรวมมือจากกรม
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ศิลปากรเพื่อใหคงสภาพเดิมใหไดมากที่สุด และมีแนวคิดที่จะสรางพิพิธภัณฑทองถิ่นซึ่งมีการรวบรวม

ประวัติ ชีวิตความเปนอยู และวิถีวัฒนธรรมของคนในพื้นถิ่น 

6. วัดสวนสม เปนวัดเกาแกท่ีสรางเมื่อสมัยป พ.ศ. 2400 สรางจากความศรัทธาของทาน

เจาสัวโพธิ์ซึ่งอาศัยอยูในพื้นที่แหงนี้โดยถวายที่ดินทั้งหมดแดทานหลวงปูสุขวัดทองคุง และมอบหมาย

ใหทานเปนผูดําเนินการสรางตอไป เพื่อใหเปนวัดประจําชุมชน 

7. วัดโยธินประดิษฐ เปนวัดสังกัดคณะสงฆมหานิกาย ตั้งอยูริมน้ําเจาพระยา สรางขึ้น

เมื่อประมาณป พ.ศ. 2407 เดิมชื่อวัดโคงทอง และเปลี่ยนชื่อมาเปนวัดบางวัวไทย จากนั้นไดรับการ

บูรณะโดยเจากรมสรรพาวุธทหารเรือเม่ือป พ.ศ. 2499 และไดเปลี่ยนชื่อเปนวัดโยธินประดิษฐจนถึง

ปจจุบัน 

8. วัดมหาวงษ เปนวัดเกาแกสรางขึ้นเมื่อประมาณป พ.ศ. 2339 ในสมัยรัชกาลที่ 2 ซึ่ง

ในวัดมีพระประธานในอุโบสถนามวา “พระพุทธมงคล” ซึ่งเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย และมีพระ

ประธานในวิหารนามวา “หลวงพอบัวขาว” ซึ่งเปนสิ่งศักดิ์ที่เปนที่ประชาชนในพื้นที่ใหความเคารพ

บูชา 

9. วัดบางฝายเปนวัดท่ีสรางขึ้นเมื่อประมาณป พ.ศ. 2430 โดยมีนายมาด นางอิ่ม เปน

ผูสราง และไดรับขนานนามวาวัดบางฝายจนถึงปจจุบัน ซึ่งวัดแหงนี้มีปูชะนีวัตถุที่สําคัญเชน พระ

ประธานในอุโบสถนามวา หลวงพอนาคใหญ และยังมีพระพุทธรูปปางตางๆ จํานวน 5 องค และพระ

อัครสาวก 

10. วัดสําโรงเหนือ สรางขึ้นเมื่องประมาณป พ.ศ. 2300 สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 

เดิมชื่อวาวัดเกาะแกวศรีเมืองและไดเปลี่ยนชื่อเปนวัดสําโรงเหนือ แตเนื่องจากวัดตั้งอยูปากคลอง

สําโรงชาวบานจึงนิยมเรียกวาวัดปากคลองสําโรงกันเสียมากกวา 

11. วัดสําโรงใต สรางเมื่อประมาณป พ.ศ. 2413 โดยมีนายจุยเปนผูสราง และไดขนาน

นามวา วัดใหมตาจุย ตอมานายปุณ นางหงส สิโรดมไดสรางตอ ชาวบานจึงเรียกวา วัดปุณหงส และ

เปนวัดปุณหงสสนาวาส และไดเปลี่ยนชื่อเปนวัดสําโรงใตตามทองที่ตั้งวัดสืบตอมาจนถึงปจจุบัน 

12. วัดแหลม สรางขึ้นเมื่อประมาณป พ.ศ. 2319 โดยไดรับประราชทานวิสุงคามสีมา

เพื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2472 โดยพื้นที่วัดอยูใกลเคียงกับปอมปูเจาสมิงพราย และศาลปูเจา

สมิงพราย 

13. วัดทองคุง สรางเมื่อประมาณป พ.ศ. 2456 ไมทราบนามผูสราง ไดรับพระราชทาน

วิสุงคามสมีาเม่ือวันที่ 23 สิหาคม พ.ศ. 2499 โดยภายในวัดมีพระอุโบสถเกาแกและมีการจัดการเรียน

การสอนดานปรยิัติธรรมมาตั้งแตป พ.ศ. 2476 
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14. วัดกลางสวน สรางเมื่อป พ.ศ. 2460 หลังจากที่รัชกาลที่ 2 ทรงสรางปอมปูเจาสมิง

พรายเสร็จเรียบรอย ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยามหาโยธา (เจง) คุมชาวมอญมาประจําท่ี

ปอมนี้ และทหามอญจึงไดคิดสรางวัดนี้ข้ึนเพื่อเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ 

 

2. ผลการวิเคราะหขอมูลยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของ 

ชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการโดยการสัมภาษณเชิงลึก 

 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม

ของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ ในประเด็นที่สําคัญจากผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ

ยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยผลการสัมภาษณสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

 

2.1 ภาพรวมของยุทธศาสตรการพฒันาการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชน 

เจาสมิงพราย จังหวัดสมุทปราการ 

 รูปแบบวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูจาสมิงพราย มีจุดเดนในเรื่องของพื้นเพทางดาน

วัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลาย ท้ังวิถีไทยพุทธและวิถีมอญ ซึ่งสามารถหลอหลอมกันไดอยางลงตัว ซึ่ง

เปนจุดเดนที่จะสามารถนํามาพัฒนายุทธศาสตรการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมใหเปนที่นาสนใจ โดย

ตองอาศัยการประชาสัมพันธจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพื่อใหเปนท่ีรูจัก ตามคําบอกกลาวของผูให

ขอมูลทานที่ 1 ดังนี้ 

 

วิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพรายเกิดจากการผสมผสานระหวางวิถี

วัฒนธรรมของคนในชุมชนดั้งเดิมซึ่งเปนวิถีทางพุทธ และวิถีวัฒนธรรมในรูปแบบของชาว

มอญ ดังน้ันเราจึงเห็นรูปแบบประเพณีท้ังสองรูปแบบ โดยสังเกตไดวาในพื้นท่ีจะมีวัดแนว

ไทยพุทธจํานวนถึง 11 วัด รวมถึงมีการจัดประเพณีตางๆ ที่มีลักษณะของความเปนมอญ 

เชน ประเพณีเลนสะบา และ งานแหหงสธงตะขาบ ซึ่งในปจจุบันชาวบานในพื้นที่ก็มีการ

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมดังกลาวใหคงอยูจนถึงปจจุบัน โดยไมไดมีการแบงแยกวาเปน

ชาวไทยพุทธหรือเปนชาวมอญ (ผูใหขอมูลทานที่ 1, 2559) 

 

 เรื่องราวทางประวัติศาสตรของชุมชนปูเจาสมิงพรายกอใหเกิดจุดเริ่มตนของประเพณี

และวิถี วัฒนธรรมของชาวมอญที่เขามาเปนสวนหน่ึงของชุมชน การผสมผสานเรื่องเลาทาง

ประวัติศาสตรอันกอใหเกิดเรื่องราวทางวัฒนธรรมขึ้น ซึ่งเปนสิ่งที่นาสนใจสําหรับนักทองเท่ียวที่สนใจ

ศึกษาในดานประวัติศาสตร โดยมีแหลงขอมูลใหนักทองเท่ียวไดมีการศึกษา เชน การจัดพิพิธภัณฑที่
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บอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่ท้ังหมด รวมถึงขอมูลของชุมชนและวิถีวัฒนธรรมในพื้นที่ โดยผูให

ขอมูลทานที่ 3 ไดใหความเห็นดังตอไปนี้ 

 

คําวาปูเจาสมิงพราย มาจากชื่อของปอมปราการท่ีสรางข้ึนจากพระราชดําริ

ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 เน่ืองจากพ้ืนท่ีในเขตปูเจาสมิง

พรายและอําเภอพระประแดงเดิมจะเปนพ้ืนท่ีปากแมน้ํา ทําใหตองมีการสรางปอมปราการ

เพ่ือปองกันขาศึก โดยมีการสรางปอมปราการถึง 9 ปอม สองฝงแมนํ้า เมื่อสรางปอมเสร็จ

สิ้น รัชกาลท่ี 2 ไดมีพระราชดําริใหมีการวาจางชาวมอญใหมาเปนทหารดูแลปอม จํานวน 

300 ครอบครัวจากยานสามโคก จึงเปนที่มาของชาวมอญยานพระประแดงท่ียังคงอยูถึง

ปจจุบัน (ผูใหขอมูลทานที่ 3, 2559) 

 

การนําเสนอจุดเดนในดานวิ ถีวัฒนธรรมของชุมชนปู เจ าสมิงพราย ทั้ ง ในดาน

สถาปตยกรรมท่ีมีความสวยงาม วิถีวัฒนธรรมที่นาสนใจ ทั้งประเพณี อาหารทองถิ่น และการศึกษา

วิถีชีวิต จะสามารถดึงดูดใหนักทองเที่ยวสนใจที่อยากจะเดินทางเขามาในพื้นที่มากย่ิงขึ้น โดยผูให

ขอมูลทานที่ 2 ไดใหความเห็นดังตอไปนี้ 

 

                วิถีวัฒนธรรมที่สามารถดึงดูดนักทองเท่ียวได จะตองมีความนาสนใจทั้งใน

ดานความสวยงาม และสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวได เชน มีวัดที่มี

สถาปตยกรรมที่สวยงามและนาสนใจ มีอาหารทองถิ่นที่หารับประทานไดยากจากแหลงอ่ืน 

รวมถึงการเปดพ้ืนที่ของชุมชนเพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถเขามาศึกษาวิถีวัฒนธรรมของ

ชุมชนได ท้ังทางบกและทางนํ้า ซึ่งในชุมชนปูเจาสมิงพรายมีวัดที่นาสนใจ เชน วัดบางหัว

เสือท่ีมีโบสถท่ีสรางดวยเซรามิกทั้งหลัง ประกอบกับภายในมีงานปนที่มีความสวยสด

งดงาม ประกอบกับพื้นที่ของวัดเปนพื้นที่ท่ีติดแมน้ําเจาพระยา และมีคลองที่สามารถ

พัฒนาเปนเสนทางการทองเที่ยวทางน้ําเพื่อศึกษาชุมชนได อีกทั้งในปจจุบันวัดบาง

หัวเสือยังมีตลาดริมน้ําเสาร อาทิตย โดยจําหนายผลิตภัณฑของชุมชน เชน อาหาร

และขนมเปนตน (ผูใหขอมูลทานที่ 2, 2559) 

 

การเชื่อมโยงยุทธศาสตรการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพรายมีความ

นาสนใจ เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการมีแหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย ดังนั้นหากไดรับความ

รวมมือจากหนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในแตละพื้นที่ ก็จะสามารถที่จะเชื่อมโยง

นักทองเที่ยวจากแหลงอ่ืนของจังหวัดได ตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลทานที่ 4 ดังนี้ 
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จังหวัดสมุทรปราการเปนจังหวัดท่ีมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย โดยพ้ืนท่ีที่

ติดกับเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพรายไดแกเขตอําเภอประประแดง ซึ่งมีแหลงทองเท่ียวคือ

ยานบางน้ําผึ้ง นอกจากน้ันเทศบาลยังมีพ้ืนท่ีติดกับเขตอําเภอเมือง ซึ่งมีแหลงทองเท่ียวที่

สําคัญเชน พิพิธภัณฑชางเอราวัณ ฟารมจระเข เมืองโบราณ เปนตน โดยท้ังในเขตอําเภอ

พระประแดง และอําเภอเมืองน้ัน ก็ไมไดมีระยะทางท่ีไกลจากพ้ืนท่ีชุมชนปูเจาสมิงพราย

เทาใดนัก ซึ่งเราสามารถท่ีจะทํารูปแบบการทองเที่ยวแบบเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ใกลเคียงได 

(ผูใหขอมูลทานท่ี 4, 2559) 

 

2.2 โอกาสในดานการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชน 

การพัฒนาดานการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมจะตองเริ่มตนจากการคนหาแหลงทอง 

เที่ยวที่มีอยูในปจจุบันของชุมชน วามีสถานที่ใดท่ีมีศักยภาพในการทองเที่ยวบาง และทําการวิเคราะห

ถึงโอกาสท่ีจะสามารถสรางสิ่งดึงดูดใหเกิดขึ้นจากแหลงทองเที่ยวเหลานั้น รวมถึงการปรับปรุงแหลง

ทองเที่ยวท่ีมีความทรุดโทรมใหกลับมาคงสภาพเดิมใหไดมากที่สุด โดยอาจจะขอความรวมมือจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของในปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวดังกลาว ตามความคิดเห็นของผูใหขอมูล

ทานที่ 5 ดังตอไปนี ้

 

การพัฒนาแหลงทองเท่ียวสามารถท่ีจะทําไดสองอยางคือ 1.การพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวท่ีมีอยูเดิมใหยังคงอยูและเติมแตงใหมีความสนใจมากยิ่งขึ้น และ 2. การพัฒนา

แหลงทองเท่ียวท่ีมีความชํารุดทรุดโทรมใหกลับมาคงสภาพเดิม โดยเฉพาะสถานที่

ทองเท่ียวท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรและเชิงวัฒนธรรม (ผูใหขอมูลทานท่ี 5, 2559) 

 

การรักษาวัฒนธรรมของพื้นที่ใหคงอยู ดวยวิธีการสื่อสารและประชาสัมพันธให

นักทองเที่ยวไดรับรู จะทําใหประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนไมสูญหายไป และยังสรางความนาสนใจ

ใหแกนักทองเท่ียวอีกดวย โดยอาจจะพัฒนารปูแบบการสื่อสารเพื่อใหเขาถึงนักทองเที่ยวไดมากขึ้นอีก

ดวย เชน การประชาสัมพันธผานสื่อการทองเที่ยวตางๆ หรือการนําเสนอในรูปแบบนิทรรศการที่สราง

ความนาสนใจ เชน วิดีทัศน หรือภาพเคลื่อนไหวตางๆ โดยผูใหขอมูลทานที่ 6  ไดใหความเห็น

ดังตอไปนี ้
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แนวคิดการพัฒนาในดานวิถีวัฒนธรรมจะเนนในเรื่องของการสงเสริม

วัฒนธรรมดั้งเดิมใหยังคงอยูดวยวิธีการสื่อสารใหชุมชนหรือนักทองเท่ียวไดรับรู เชน การ

จัดประเพณี หรอืนิทรรศการตางๆ เชน การจัดงานแหยอดพระเจดียทราย งานแหงหงสธง

ตะขาบ เพ่ือสื่อสารใหบุคคลทั่วไดรับรูถึงท่ีมาท่ีไปและประวัติของการจัดงาน และรูปแบบ

ของการจัดงานตามหลักประเพณีท่ีแทจริง หรือการจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑเปน

ตน (ผูใหขอมูลทานที่ 6, 2559) 

 

การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม ควรจะตองมีการพัฒนาสินคาและบริการท่ี

เก่ียวของกับชุมชน โดยเฉพาะสินคาและบริการที่นาสนใจ เชน อาหารหรือขนมที่มีสูตรเฉพาะท่ีคิดคน

ขึ้นจากคนในชุมชน และทําการนําเสนอใหแกนักทองเที่ยวผานชองทางตางๆ ท่ีนักทองเที่ยวสามารถ

หาซื้อได เพื่อเปนการสรางรายไดใหแกชุมชน โดยผูใหขอมูลทานท่ี 7 และ 8 ไดใหความเห็นดังตอไปนี้ 

 

การสรางรายไดใหแกคนในชุมชนจะเปนการสรางแรงจูงใจใหคนในชุมชนหัน

มาพัฒนาสินคาและบริการตามภูมิปญหาของตนเองที่เคยไดรับการสืบทอดมาแตอดีต เชน 

หมูสะเตะ หรือผัดไทย ที่มีรสชาติเปนเอกลักษณ เพื่อพัฒนามูลคาเพ่ิมใหแกสินคาที่จะทํา

ใหนักทองเท่ียวไดรับความสนใจในการเลือกซื้อ และสรางรายไดใหแกคนในชุมชน (ผูใหชอ

มูลทานที่ 7 และ 8, 2559) 

 

 การพัฒนาความนาสนใจใหกับแหลงทองเท่ียวในชุมชนปูเจาสมิงพราย จะทําใหแหลง

ทองเท่ียวที่ขาดความนาสนใจ เปนที่รูจักแกนักทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น ดวยการพัฒนาและสรางสรรคการ

ทองเที่ยวรูปแบบใหมที่ยังไมเคยทํามากอน โดยจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยวในดาน

ตางๆ ทั้งในการเดินทาง และระยะทางในการทองเท่ียวจากเมืองหลวงเปนตน โดยผูใหขอมูลทานที่ 2 

และ 9 ไดใหความเห็นดังตอไปนี้ 

 

เราสามารถพัฒนาแหลงทองเที่ยวท่ียังขาดความนาสนใจโดยการสรางจุดเดน

ดานอ่ืนใหเกิดความนาสนใจข้ึนได เชน วัดในพื้นที่เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพรายมีจํานวนถึง 

11 วัด ซึ่งเราสามารถจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได เชน จัดทัวรทําบุญ 9 วัด หรือ 11 

วัด โดยใชรถสองแถวในชุมชนในการพานักทองเที่ยวไปตามวัดตางๆ ซึ่งวัดแตละแหงก็มี

ระยะทางไมหางกันมาก ซึ่งนักทองเท่ียวสามารถทําบุญและเยี่ยมชมวัดท้ังหมดไดโดยใช

ระยะเวลาไมมากนัก อีกท้ังยังอยูใกลเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพอีกดวย ไมจําเปนตองเสียเวลา

เดินทางไปยังตางจังหวัด (ผูใหขอมูลทานท่ี 2 และ 9, 2559) 
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 การพัฒนาการทองเที่ยวโดยการเสาะแสวงหานักทองเที่ยวกลุมใหม ที่มีความสนใจในใน

ประเด็นการทองเที่ยวที่แตกตางจากลุมเดิม เชน การประชาสัมพันธความศักสิทธิ์ของแหลงทองเที่ยว 

เพื่อดึงดูดใหนักทองเท่ียวเขามาสักการบูชา จะทําแหลงทองเท่ียวดังกลาวมีความนาสนใจมากข้ึน โดย

ผูใหขอมูลทานที่ 10 และ 11 ไดใหความเห็นดังตอไปนี้ 

 

การสืบคนเรื่องราวและความศักดิสิทธ์ิของสถานที่ทองเท่ียวบางแหง อาจ

เพ่ิมความนาสนใจ แกนักทองเที่ยวท่ีสนใจในเรื่องของความเชื่อ และความศักสิทธใหเขา

มาสัการะกราบไหวบูชา ซึ่งในพื้นที่เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย มีสถานทีศักดิ์สิทธ์ิอยูเปน

จํานวนมาก เชน ศาลพอปูเจาสมิงพราย ศาลเจาพอทัพ รวมถึงเกจิอาจารยชื่อดังของวัด

ตางๆ ในพื้นท่ี (ผูใหขอมูลทานท่ี 10 และ 11, 2559) 

 

2.3 การตลาดและการสรางความรับรูในการทองเทีย่วเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชน 

ปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 

การแนะนักทองเที่ยวใหเปนที่รูจักในแหลงทองเท่ียวของชุมชนดวยวิธีการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธเพียงอยางเดียวอาจจะไมสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวเขามาไดมากนัก แตถาเราสามารถ

ใชกิจกรรมที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวเฉพาะกลุมใหเขามาในพื้นที่การทองเท่ียวของชุมชนได ก็จะ

เปนการสรางความรูในแหลงทองเท่ียวใหกับนักทองเที่ยวได โดยผูใหขอมูลทานที่ 12 และ 13 ไดให

ความเห็นดังตอไปนี้ 

 

การออกแบบเสนทางทองเท่ียว โดยเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวตางๆ ท่ี

นาสนใจ โดยดึงดูดกลุมนักทองเที่ยวเฉพาะกลุมเขามา เชน นักทองเที่ยวที่ชื่นชอบการขี่

จักรยาน โดยจัดแรลลี่เสนทางจักรยานไปยังแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ โดยใหชุมชนนํา

สินคา เชน อาหารและเครื่องดื่มมาจําหนายเปนการสรางรายไดใหแกชุมชนในทางออมอีก

ดวย (ผูใหขอมูลทานที่ 12 และ 13, 2559) 

 

การสรางจิตสํานึกของบุคลากรในชุมชนในการท่ีจะประชาสัมพันธและใหบริการแก

นักทองเที่ยว โดยอาจจะมีอาสาสมัครชุมชนที่ผานการอบรม มาใหบริการขอมูลดานการทองเท่ียว

ตางๆ รวมถึงรวมกันประสานงานในดานความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยว ในกรณีที่นักทองเท่ียว

ประสบเหตุอันตราย เพ่ือชวยเหลือนักทองเที่ยวไดอยางทันทวงที โดยผูใหขอมูลทานท่ี 1 และ 15 ได

ใหความเห็นดังตอไปนี้ 
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การจัดกิจกรรมในชุมชนไดรับความรวมมือจากชุมชนเปนอยางดี แตก็จะเปน

ความรวมมือเฉพาะกลุมในพื้นท่ีของตนเองเทานั้น แตไมใชคนท้ังชุมชนท้ังหมด ถาตรงไหน

เปนพ้ืนที่ที่เขาอยู  แลวก็เปนพ้ืนท่ีวิถีชีวิตทองเที่ยวของเขา เขาก็จะมีสวนรวม แตถา

ประชากรแฝงก็จะเขามาเปนนักทองเท่ียวมากกวาผูดูแล สวนการสรางการมีสวนของคนใน

ชุมชนเทศบาลไดทํามาโดยตลอด เชน การจัดเวทีชาวบาน ใหชาวบานรูวาเทศบาลไดพยา

ยายามท่ีจะทํางานเพ่ือเขา โดยเทศบาลใหความสําคัญกับชุมชน ทําใหประชาชนมี

ความรูสึกเต็มใจที่อยากจะใหความรวมมือในการพัฒนาสิ่งตางๆ รวมกับเทศบาล (ผูให

ขอมูลทานที่ 1 และ 15, 2559) 

 

การประชาสัมพันธโดยใชชองทางท่ีหลากหลาย ทําใหสามารถสรางการรับรูใหแก

นักทองเที่ยวโดยทั่วไปได เชน การประชาสัมพันธผานระบบเครือขายสังคม (Social Network) หรือ

ทางเว็ปไซตของเทศบาลหรือจังหวัดสมุทรปราการ โดยเนื้อหาการประชาสัมพันธอาจจะบอก

รายละเอียดปฏิทินกิจกรรมการทองเท่ียวของชุมชน หรือภาพถายและวิดีทัศนที่ออกแบบใหดูนาสนใจ 

โดยผูใหขอมูลทานที่ 17 และ 18 ไดใหความเห็นดังตอไปนี้ 

 

 

การประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว ปายบอกทางและประชาสัมพันธตางๆ 

ถนนหนทาง จัดใหมีความสวยงาม มีเสาหงส และจะมีรานคาขึ้นตลอดแนว อีกทั้งยังมีการ

ประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยวผานสื่อตางๆ ของเทศบาล และจังหวัดสมุทรปราการ 

(ผูใหขอมูลทานท่ี 17 และ 18, 2559) 

  

2.4 ปญหาและอปุสรรคของการพัฒนายุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม 

ของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทปราการ 

ถึงแมวาในเขตเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพรายจะเปนพื้นที่อุตสาหกรรมเกา แตเนื่องจาก

พื้นทีข่องชุมชนเปนพื้นที่ติดริมแมน้ํา และชุมชนเองยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมไวได ซึ่งหนวยงาน

ที่เกี่ยวของควรที่จะใหความสําคัญกับการรักษาประเพณีวัฒนธรรมดังกลาว ใหยังคงสืบเนื่องตอไป 

เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงผังเมืองของเทศบาลท่ีมีแนวโนมใหเปนพื้นที่อยูอาศัยดังเดิม โดยผูให

ขอมูลทานที่ 1 และ 14 ไดใหความเห็นดังตอไปนี้ 
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พ้ืนท่ีทั้งหมดของเทศบาล เปนพ้ืนที่ อุตสาหกรรมเกา ตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 ป พ.ศ. 2504 มีนโยบายใหยายโรงงานยายจากเขต

กรุงเทพมหานคร โดยยายมาใกลท่ีสุดก็คือในเขตปูเจาสมิงพราย ซึงอุตสาหกรรมไดเขาไป

ทําลายวิถีชวิีตเชิงวัฒนธรรมที่เคยมีอยู แตในปจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมเริ่มท่ีจะทอยยาย

ออกไปยังพ้ืนที่อ่ืนท่ีเหมาะสมกวา (ผูใหขอมูลทานที่ 1 และ 14, 2559) 

  

ระบบการขนสงถือเปนปจจัยสําคัญที่จะสรางความสะดวกสบายใหแกนักทองเท่ียว ท่ีจะ

นําพานักทองเที่ยวเขามายังพ้ืนที่ได โดยเฉพาะระบบการขนสงสาธารณะ ควรจะตองวางแผนระบบ

การขนสงดังกลาวใหมีความสะดวกแกผูโดยสารท่ีเปนนักทองเที่ยว เชน การปรับปรุงสภาพของรถ

โดยสาร ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ และประสานงานกับขนสงจังหวัดในการออกแบบเสนทางให

เกิดความสะดวกแกผูโดยสารและนักทองเที่ยวที่มาใชบริการ โดยผูใหขอมูลทานที่ 2 และ 14 ไดให

ความเห็นดังตอไปนี้ 

 

การคมนาคนขนสงท่ีจะเขาพื้นท่ี มีความสะดวกในเรื่องของเสนทางที่มี

เครือขายเชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่ใกลเคียงไดอยางสะดวก แตสําหรับระบบการขนสงสาธารณะ 

ถึงแมวาจะมีเสนทางที่ครอบคลุม แตก็ยังคงมีแตสองแถวท่ีใหบริการเปนหลักซึ่งผูโดยสาร

ตองตอรถจากจุดตอรถหลัก ทําใหไมไดรับความสะดวก รถขององคการขนสงมวลชน

กรุงเทพ ไมสามารถใหบริการไดเนื่องจากขัดผลประโยชนกับระบบขนสงสาธารณะในพื้นที่ 

(ผูใหขอมูลทานท่ี 2 และ 14, 2559) 

 

ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการใชพื้นที่รวมกันระหวางโรงพยาบาลกับเทศบาล 

เพื่อหาขอตกลงรวมกันในการพัฒนาพื้นที่ใหมีความนาสนใจมากย่ิงข้ึน โดยผูใหขอมูลทานที่ 1 และ 2 

ไดใหความเห็นดังตอไปนี้ 

 

พ้ืนท่ีในเขตปอมปูเจาสมิงพราย ปจจุบันเทศบาลกําลังดําเนินงานปรับปรุง 

โดยขอความรวมมือจากกรมศิลปากรใหคงสภาพเดิมใหไดมากที่สุด โดยมีแนวคิดท่ีจะทํา

พิพิธภัณฑทองถิ่น แตก็มีอุปสรรคตางๆ เชน โรงพยาบาล และนิคมคนโรคเรื้อน ทําใหคนที่

อยากเขาไปชมนั้นรูสึกกลัว ปจจุบันอาคารปรับปรุงเสร็จเรียบรอยแลว และไดรับ

งบประมาณในการออกแบบในสวนท่ีเหลือเรียบรอยแลว เหลือเพียงแตในเรื่องของรูปแบบ

และการออกแบบ ซึ่งเทศบาลก็จะสรางอาคารข้ึนมาโดยจะมีการรวบรวมวิถีชีวิตของคนใน

อดีต (ผูใหขอมูลทานท่ี 1 และ 2, 2559) 
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2.4 วิเคราะหเสนทางทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพราย 

จากที่ผูวิจัยไดศึกษาเก่ียวกับขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของกับสภาพของพื้นที่ พี่สามารถ

พัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรม จากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูท่ีเก่ียวของ และการสํารวจ

พื้นที่ดวยตนเอง สามารถที่จะเขียนแผนที่การทองเท่ียวของชุมชนปูเจาสมิงพรายไดดังนี้ 

 

จุดเริ่มตนการทองเที่ยว 

การเขาถึงชุมชนปูเจาสมิงพราย สามารถเขาถึงได 3 เสนทางดวยกันคือ 

1. เขาถึงทางถนนสุขุมวิทผานชุมชนสําโรงเหนือ และเขาถึงถนนปูเจาสมิงพราย โดย

ชองทางนี้ นักทองเที่ยวสามารถเดินทางไดทั้งรถสวนตัว และรถโดยสารสาธารณะไดอยางสะดวก

โดยเฉพาะการเดินทางโดยรถสาธารณะ นักทองเที่ยวสามารถเดินทางมายังชุมชนสําโรงเหนือดวยรถ

โดยสารประจําทาง และรถไฟฟาสายสีเขียวโดยนักทองเที่ยวลงรถไฟฟาไดท่ีสถานีสําโรง จากนั้น

นักทองเที่ยวสามารถตอรถเขายังชุมชนปูเจาสมิงพรายที่ทารถหลังตลาดสําโรงได โดยมีรถโดยสาร

ประจําทางวิ่งเขาถึงในแตละตําบลในเขตเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 

2. เขาถึงโดยใชเสนทางจากอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยจากอําเภอ

พระประแดง นักทองเที่ยวสามารถเดินทางไดอยางสะดวกดวยสะพานภูมิพล 1 และ 2 หรือขามแมน้ํา

เจาพระยาโดยแพขนานยนตมายังถนนปูเจาสมิงพราย และสําหรับการเดนิทางดวยระบบขนสง

สาธารณะนักทองเท่ียวสามารถใชบรกิารเรือขามฟากแมน้ําเจาพระยา จากทาน้าํพระประแดงมายังทา

น้ําปูเจาสมิงพราย เพื่อตอรถโดยสารประจําทางเขายังชุมชนได 

 3. เขาถึงโดยใชเสนทางถนนกาญนาภิเษก ซึ่งนักทองเท่ียวสามารถเดินทางมาไดจาก 

บางปะอิน บางนา และถนนพระรามที่ 2 

  

วิเคราะหเสนทางการทองเที่ยว 

 จากการสํารวจพ้ืนที่ของผูวิจัยพบวา ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพรายมีวัดอยูใน

พื้นที่จํานวน 11 กระจายอยูท่ัวทั้งพื้นที่ จากพ้ืนที่ของเทศบาลท้ังหมด 25.50 ตารางกิโลเมตร จึงทํา

ใหวัดแตละแหงอยูไมหางไกลกันมากนัก เหมาะกับการจัดเสนทางทองเที่ยวโดยมีจุดหมายปลายทาง

คือวัดในแตละแหง ซึ่งชุมชนสามารถเผยแพรวิถีวัฒนธรรม หรือจําหนายสินคาพื้น ถ่ินใหแก

นักทองเท่ียวไดในแตละวัดท่ีนักทองเที่ยวผาน จากการศึกษาวิเคราะหเสนทาง สามารถจัดเสนทาง

การเดินทางทองเที่ยวไหวพระ 9 วัดเชิงวิถีวัฒนธรรมไดสองรูปแบบดังนี้ 

 1. เสนทางทางบก จุดเริ่มตนจากตลาดสําโรงเหนือ แวะใหนักทองเที่ยวกราบนมัสการ

ศาลพอทัพ ซึ่งเปนสิ่งศักสิทธ์ิคูเมืองสําโรงเหนือและปูเจาสมิงพราย จากนั้นมุงสูถนนปูเจาสมิงพราย
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แวะไหวพระที่วัดสวนสม จากน้ันเดินทางตอไปยังวัดบางฝาย และวัดบางหัวเสือ ซึ่งวัดบางหัวเสือนั้น

นักทองเท่ียวจะไดแวะชมพิพิธภัณฑของเกาที่จัดแสดงโดยทางวัด และซื้อของพื้นถ่ินของชาวบานท่ี

ตลาดนัดวัดบางหัวเสือ จากนั้นเดินทางตอไปยังวัดบางหญาแพรก และ ไปยังวัดแหลม และแวะกราบ

นมัสการศาลปูเจาสมิงพราย เยี่ยมชมปอมปูเจาสมิงพราย และพิพิธภัณฑประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย จากนั้นเดินทางตอเพื่อกราบนมัสการไหวพระ ณ วัดทอง

คุง วัดสําโรงใต วัดสําโรงเหนือ และวัดมหาวงษตามลําดับ เมื่อออกจากวัดมหาวงษแลวรถโดยสารก็จะ

นํานักทองเที่ยวกลับมาสงยังจุดข้ึนรถตลาดสําโรงเหนือตอไป โดยรถโดยสารที่ใชเพื่อความสะดวก

อาจจะใชรถตูปรับอากาศหรือรถโดยสารปรับอากาศขนาดเล็กในการใหบริการนําเที่ยว 

 2. เสนทางทางน้ํา เนื่องจากวัดบางแหงในเขตเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย อยูติดกับ

ริมมน้ําเจาพระยา ทําใหสามารถจัดเสนทางการทองเท่ียวทางน้ําได โดยเสนทางที่ออกแบบคือ จาก

ตลาดสําโรงเหนือ แวะใหนักทองเที่ยวกราบนมัสการศาลพอทับ ซึ่งเปนสิ่งศักสิทธิ์คูเมืองสําโรงเหนือ

และปูเจาสมิงพราย จากนั้นมุงสูถนนปูเจาสมิงพรายแวะไหวพระที่วัดสวนสม จากนั้นเดินทางตอไปยัง

วัดบางฝาย จากนั้นนักทองเที่ยวลงเรือที่ทานํ้าวัดบางฝาย ชมวิถีชีวิตของชุมชนริมแมน้ําเจาพระยา 

จากนั้นแวะขึ้นฝงที่ทาเรือวัดบางหัวเสือ แวะชมพิพิธภัณฑของเกาท่ีจัดแสดงโดยทางวัด และซื้อของ

พื้นถ่ินของชาวบานที่ตลาดนัดวัดบางหัวเสือ จากนั้นลงเรือตอไปตามแมน้ําเจาพระยา ผานสะพาน

กาญจนาภิเษก และข้ึนฝงท่ีทาเรือสถาบันราชประชาสมาสัย แวะกราบนมัสการศาลปูเจาสมิงพราย 

เย่ียมชมปอมปูเจาสมิงพราย พิพิธภัณฑประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 

และนมัสการไหวพระ ณ วัดแหลม จากนั้งลงเรือตอไปตามแมน้ําเจาพระยา ขึ้นฝงที่ทาเรือวัดทองคุง 

จากน้ันลงเรือตอไปยังวัดสําโรงใต วัดสําโรงเหนือ และวัดโยธินประดิษฐ เม่ือออกจากวัดโยธิน

ประดิษฐแลว นักทองเที่ยวจะขึ้นรถโดยสารเพื่อที่จะกลับมายังจุดขึ้นรถตลาดสําโรงเหนือตอไป 

3. ปจจัยสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกของยุทธศาสตรการ 

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทปราการ 

 ผลการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกของการ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ ผูศึกษาวิจัยได

ใชเทคนิคการวิเคราะห SWOT เพ่ือประเมินจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค จากนั้นไดนําขอมูล

ที่วิเคราะหแลวมาจัดทํารูปแบบความสัมพันธของสภาพแวดลอม (TOWS Matrix) เพื่อนําขอมูล

ดังกลาวกําหนดออกมาเปนยุทธศาสตร ซึ่งผูวิจัยไดทําการวิเคราะหดังนี้ 

 

 

 



122 

 

 

ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกของการพัฒนาการ 

                ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

S1 มีทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่

ผสมผสานกันในพื้นท่ีเดียวกันระหวางวัฒนธรรม

วิถีพุทธและวัฒนธรรมวิถีมอญ 

S2 มีแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมท้ังในดาน

สถาปตยกรรมที่เกาแก เชน วัดในพื้นที่บางแหง

สรางข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 2 รวมถึงแหลงทองเที่ยว

ทางประวัติศาสตรท่ีสามารถนํามาเชื่อมโยงกับเชงิ

วิถีวัฒนธรรมได 

S3 มีประเพณีและวัฒนธรรมเฉพาะพื้นถิ่น ที่

สะทอนถึงอัตลักษณและความเปนอยูของคนใน

พื้นที่ไดอยางดี เชน ประเพณีแหยอดพระเจดีย

ทราย หรืองานแหหงสธงตะขาบของชาวมอญ 

S4 สถานท่ีทองเท่ียวในเขตเทศบาลในแตละแหง

มีระยะทางไมหางไกลกันมากนัก สามารถที่จะ

จัดรูปแบบและเสนทางการทองเท่ียวไดอยาง

สะดวก 

S5 พื้นที่ของชุมชนในบางสวน เปนพื้นท่ีติดริม

แมน้ําเจาพระยา ทําใหสามารถพัฒนารูปแบบ

การทองเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งทางบกและทางน้ํา

ได 

S6 เสนทางการคมนาคมขนสงในพื้นท่ีมีความ

สะดวก มีถนนสายหลักคือถนนปูเจาสมิงพราย

และถนนส ายย อย ท่ีครอบคลุมใน ทุกพื้ นที่

นักทองเท่ียวสามารถเดินทางภายในพื้นที่ ได

สะดวก 

W1 เทศบาลขาดบุคลากรผูเชี่ยวชาญทางดาการ

ทองเที่ยว ที่จะมาชวยผลักดันนโยบายดานการ

ทองเที่ยวอยางจริงจัง 

W2 ประชากรในพื้นที่บางสวนที่ไมใชคนในพื้นท่ี

ด้ังเดิม ไมมีความรูสึกหวงแหนพื้นที่หรืออยากมี

สวนรวมในการพัฒนาชุมชนในดานการทองเที่ยว 

W3 เกิดความขัดแยงทางความคิดระหวางคนท่ี

อยูในพื้นที่ดั้งเดิม และผูท่ีเขามาอาศัยอยูใหม 

W4 ไมมีสถานประกอบการโรงแรม รานอาหาร

มาตรฐาน ทําใหนักทองเท่ียวไมสามารถเขามาพัก

แรมในชุมชนได 

W5 การทองเที่ยวบางอยางไมสามารถสราง

จุดเดนใหสามารถเทียบเคียงกับพื้นท่ีใกลเคียงได 

เชนตลาดน้ําบางหัวเสือซึ่งยังมีขนาดเล็กและมี

รานคาจํานวนไมมากนัก 

W6 สถานที่ทองเที่ยวบางแหงยังไมเปนที่นาสนใจ

มากพอที่จะดึงดูดความนาสนใจของนักทองเท่ียว

ใหมาเย่ียมชมได 

W7 คนในชุมชนบางสวนท่ีมีความคิดเห็นที่ไม

ตรงกันกับเทศบาล ทําใหเทศบาลไมสามารถเขา

ไปจัดการนโยบายดานการทองเที่ยวในบางพื้นท่ี

ไดอยางเต็มท่ี 
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ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกของการพัฒนาการ 

                ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ (ตอ) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

S7 มีการจัดงานเทศการและประเพณีที่สําคัญ 

เพื่ อเปนการสืบสานและบอกเรื่ องราวของ

วัฒนธรรมในอดีตใหนักทองเที่ยวหรือบุคคลท่ัวไป

ไดเห็น 

S8 สภาพพื้นที่บางสวนเปนพื้นที่สีเขียวและมี

คลองตัดผาน ทําใหสามารถจัดรูปแบบการ

ทองเท่ียวทั้งในเชิงธรรมชาติและชุมชนได 

S9 ชุมชนที่เปนเจาของพื้นที่ มีสวนรวมในการ

รักษาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน

ตัวเอง และพรอมท่ีจะใหความรวมมือกับภาครัฐ

ในการพัฒนาพื้นที่อยางตอเน่ือง 

S10 เทศบาลมีงบประมาณท่ีเพียงตอการนําไปใช

พัฒนาในดานการทองเที่ยว หากมีโครงการ

พัฒนาการทองเท่ียวที่มีความนาสนใจ 

W8 บางชวงเวลาการจราจรในพื้นท่ีมีความ

หนาแนนและติดขัด สงผลตอความสะดวกในการ

เดินทางและทองเท่ียว 

W9 พื้นที่ที่เทศบาลมีโครงการจะจัดทําพิพิธภัณฑ 

อยูในเขตพื้นที่โรงพยาบาล ทําใหไมสามารถ 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

O1 มีแหลงทองเที่ยวจากพื้นที่ใกลเคียงซึ่ง

สามารถนํามาเชื่อมโยงการทองเท่ียวกับชุมชน 

ได เชนการเชื่อมโยงพื้นที่กับอําเภอเมือง และ

อําเภอพระประแดง 

O2 มีระบบการคมนาคมขนสงท่ีเชื่อมโยงจาก

พื้นที่ชุมชน ไปยังชุมนใกลเคียงและใจกลางเมือง

ไดอยางสะดวก โดยผานสะพานภูมิพล หรือถนน

กาญจนาภิเษก 

T1 พื้นท่ีเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพรายเปนพื้นท่ี

อุตสาหกรรมเกาจากนโยบายทําใหมีโรงงาน

อุตสหกรรมแทรกตัวอยูในพื้นที่ของชุมชน  

T2 ปญหาดานภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะอุทกภัย 

เนื่องจากเปนพื้นที่ติดริมแมน้ําทําใหเกิดเหตุน้ํา

ท วม เป นบางครั้ ง  ซึ่ ง เ ป น อุปสรรคตอกา ร

ทองเที่ยว 
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ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกของการพัฒนาการ 

                ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ (ตอ) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

O1 มีแหลงทองเที่ยวจากพื้นที่ใกลเคียงซึ่ง

สามารถนํามาเชื่อมโยงการทองเท่ียวกับชุมชน 

ได เชนการเชื่อมโยงพื้นที่กับอําเภอเมือง และ

อําเภอพระประแดง 

O2 มีระบบการคมนาคมขนสงที่เชื่อมโยงจาก

พื้นที่ชุมชน ไปยังชุมนใกลเคียงและใจกลางเมือง

ไดอยางสะดวก โดยผานสะพานภูมิพล หรือถนน

กาญจนาภิเษก 

O3 หนวยงานภาครัฐพรอมใหการสนับสนุนดาน

การทองเที่ยวอยางเต็มที่ หากชุมชนมีโครงการ

ดานการทองเที่ยวท่ีนาสนใจไปนําเสนอ เชน

หนวยงานดานการทองเท่ียว 

O4 กระแสความนิยมของนักทองเท่ียวทั้งในและ

ตางประเทศที่มีตอการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม

และการทองเที่ยวรูปแบบชุมชน 

O5 อุตสาหกรรมเกากําลังทยอยยายออกไปจาก

พื้นท่ี ซึ่งในอนาคตมีแนวโนมที่จะปรับเปลี่ยน

นโยบายดานพื้นที่ ใหเปนเขตที่อยูอาศัยเหมือน

ในอดีต 

O6 มีระบบการคมนามคมขนสงท่ีสามารถเขา

มายังพื้นที่ไดหลากหลาย เชน รถโดยสารประจํา

ทางทาง เรอื แพขนานยนต และรถไฟฟา 

O7 นโยบายจากภาครัฐท่ีมีการสงเสริมดานการ

ท อ ง เ ท่ี ย ว ใ น ด า น ก า ร อ นุ รั ก ษ ป ร ะ เ พ ณี

ศิลปวัฒนธรรม 

T1 พื้นท่ีเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพรายเปนพื้นที่

อุตสาหกรรมเกาจากนโยบายทําใหมีโรงงาน

อุตสหกรรมแทรกตัวอยูในพื้นที่ของชุมชน  

T2 ปญหาดานภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะอุทกภัย 

เนื่องจากเปนพื้นที่ติดริมแมน้ําทําใหเกิดเหตุน้ํา

ท วม เป นบางครั้ ง  ซึ่ ง เป น อุปสรรคตอการ

ทองเที่ยว 

T3 พื้นที่การทองเที่ยวใกลเคียงไดรับความนิยม

เปนอยา งมาก เช น ตลาดบางน้ํ าผึ้ ง ทํา ให

นักทองเที่ยวสนใจที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยัง

พื้นท่ีใกลเคยีงมากกวา 

T4 การจราจรในพื้นท่ีมีความหนาแนนและติดขัด

เปนบางครั้ง ทําใหนักทองเท่ียวไมอยากท่ีจะเขา

มาภายในชุมชน 

T5 หนวยงานภาครัฐใหความสนใจกับการ

ทองเที่ยวในพื้นท่ี อ่ืนในจังหวัดสมุทปราการ

มากกวา 

T6 พื้นท่ีที่เทศบาลมีโครงการจะจัดทําพิพิธภัณฑ 

อยูในเขตพื้นที่โรงพยาบาล ทําใหไมสามารถ

จัดการเก่ียวกับพื้นที่ไดอยางสะดวก 

T7 ปญหาดานประชากรแฝงเนื่องจากมี

ประชากรจากภายนอกเขามาทํางานในเขตพื้นที่

ทําใหเกิดประชากรแฝง สงผลตอการควบคุม

ประชากรและความปลอดภัยในด านกา ร

ทองเที่ยว 
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ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกของการพัฒนาการ 

                ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ (ตอ) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

O8 ความกาวหนาในดานเทคโนโลยีเพื่อสามารถ

นํ า มา ใช เป น เ ครื่ อ งมื อ ในกา รสื่ อสา รและ

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีและ

วัฒนธรรม เพื่อใหนักทองเท่ียวไดรับรู 

T8 ปญหาความไมแนนอนทางดานการเมือง และ

เศรษฐกิจ สงผลตอความสนใจของนักทองเที่ยวที่

อยากจะออกมาใชจายทองเที่ยว 

 

 

ผลจาการวิเคราะห SWOT ดังขอมูลขางตนนั้น ผูศึกษาวิจัยไดนําผลการวิเคราะห 

SWOT ดังกลาวมากําหนดกลยุทธ เพื่อนํามาใชในการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเชิงวิถี

วัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ โดยใชวิธีการกําหนดกลยุทธดวยเครื่องมือ 

TOWS Matrix โดยมีการกําหนดกลยุทธทั้งหมด 4 ดานดวยกันคือ 1.กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) 

เปนการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณารวม กัน เพื่อที่จะ

นํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงรุก 2. กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy) เปนการนํา

ขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งและขอจํากัดมาพิจารณารวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนด

เปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงปองกัน 3. กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) เปนการนําขอมูลการ

ประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดออนและโอกาสมาพิจารณารวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเปนยุทธ

ศาสตรหรือกลยุทธในเชิงแกไข 4. กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) เปนการนําขอมูลการประเมิน

สภาพแวดลอมท่ีเปนจุดออนและขอจํากัดมาพิจารณารวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตร

หรือกลยุทธในเชิงรับ 
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ตารางที่ 6 แสดงความสัมพันธของสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกดวยวิธี TOWS  

Matrix เพื่อประกอบการรางยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนปูเจาสมิง 

พราย จังหวัดสมุทปราการ เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

สภาพแวดลอม จุดแข็ง (S) จุดออน (W) 

          ภายใน 

ภายนอก 

S 1 – 10 W 1 - 8 

โอกาส (O) กลยุทธเชิงรุก (SO) กลยุทธเชิงแกไข (WO) 

O 1 – 8 

 

 

 

ยุทธศาสตร ท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนา

แหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม ทั้งใน

ดานสถาปตยกรรม วิถีชีวิตในชุมชน 

และ ประเพณีวัฒนธรรม 

S1-10 + O1-4, O6-8 

S5,S8 + O5 

 

ยุทธศาสตรที ่2 สงเสริมผูมีสวนไดสวน

เสียในชุมชนโดยสรางการมีสวนรวมใน

การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรม

ในชุมชน 

W1-3, W7 + O3, O7 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากลยุทธการตลาด 

เพื่อสรางการรับรูของนักทองเที่ยวที่มีตอ

ชุมชนในดานการทองเท่ียวเชิงวิถี

วัฒนธรรม 

W1-7 + O1-4, O6-8 

อุปสรรค (T) กลยุทธเชิงปองกัน (ST) กลยุทธเชิงรับ (WT) 

T 1 – 8 

 

 

ยุทธศาสตร ท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนา

แหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม ทั้งใน

ดานสถาปตยกรรม วิถีชีวิตในชุมชน 

และ ประเพณีวัฒนธรรม 

S1-10 + T3, T5-8 

ยุทธศาสตรที ่2 สงเสริมผูมีสวนไดสวน

เสียในชุมชนโดยสรางการมีสวนรวมใน

การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรม

ในชุมชน 

W1, W3-7 T3, T5-8 
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จากตารางแสดงผลการวิ เคราะหความสัมพันธของสภาพแวดลอมภายในและ

สภาพแวดลอมภายนอก ในการพัฒนายุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิง

พรายดวยวิธี TOWS Matrix สรุปผลการวิเคราะหไดวา ในดานของกลยุทธเชิงรุก (ST) จะเนนการ

พัฒนาพื้นท่ีและแหลงทองเที่ยวใหมีศักยภาพ สวนในดานของกลยุทธเชิงแกไข (WO) จะให

ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรและชุมชนโดยเนนการสรางความรวมมือกันในการพัฒนาพื้นท่ี 

และในดานของกลยุทธเชิงปองกัน (ST) จะใหความสําคัญกับกาพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหดูนาสนใจ 

เพื่อดึงดูดใหบุคคลทั่วไปเชน นักทองเท่ียว หนวยงานภาครัฐใหหันมาสนใจในดานการทองเท่ียวเชิงวิถี

วัฒนธรรมของชุมชน และกลยุทธเชิงรับ (WT) จะใหความสําคัญกับการพัฒนาความรูของบุคลากรใน

ทุกภาคสวนของชุมชนใหมีความสนใจกับการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชน 

 

 การวิเคราะหและใหคาน้ําหนักและการจัดลําดับความสําคัญของสภาพแวดลอม 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมดวยการใหคาน้ําหนักและการจัดลําดับความสําคัญของ

สภาพแวดลอมภายในดวยตาราง IFAS และสภาพแวดลอมภายนอกดวยตาราง EFAS เพื่อกําหนด

ความสําคัญของสภาพแวดลอมที่วิเคราะหไดดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหคาน้ําหนกัและการจัดลําดับความสําคัญของสภาพแวดลอมภายในดวย 

              ตาราง IFAS ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิง 

 พราย จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ปจจัยภายใน (Internal Factor) 

น้ําหนัก 

(Weight) 

0.0 – 1.0 

ระดับ

คําแนน 

(Rating) 

1 - 5 

คะแนนถวง

น้ําหนัก 

จุดแข็ง (Strenghts) 

1. มีทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผสมผสานกันใน

พื้นที่เดียวกันระหวางวัฒนธรรมวิถีพุทธและวัฒนธรรมวิถีมอญ 

0.050 5 0.250 
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหคาน้ําหนกัและการจัดลําดับความสําคัญของสภาพแวดลอมภายในดวย 

              ตาราง IFAS ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิง 

 พราย จังหวัดสมุทรปราการ (ตอ) 

 

ปจจัยภายใน (Internal Factor) 

น้ําหนัก 

(Weight) 

0.0 – 1.0 

ระดับ

คะแนน 

(Rating) 

1 - 5 

คะแนนถวง

น้ําหนัก 

2. มีแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมทั้งในดานสถาปตยกรรมท่ี

เกาแก เชน วัดในพื้นที่บางแหงสรางข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 2 

รวมถึงแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตรที่สามารถนํามา

เชื่อมโยงกับเชิงวิถีวัฒนธรรมได 

0.050 5 0.250 

3. มีประเพณีและวัฒนธรรมเฉพาะพื้นถิ่น ที่สะทอนถึงอัต

ลักษณและความเปนอยูของคนในพื้นที่ไดอยางดี เชน ประเพณี

แหยอดพระเจดียทราย หรืองานแหหงสธงตะขาบของชาวมอญ 

0.050 5 0.250 

4. สถานที่ทองเที่ยวในเขตเทศบาลในแตละแหงมีระยะทางไม

หางไกลกันมากนัก สามารถที่จะจัดรปูแบบและเสนทางการ

ทองเท่ียวไดอยางสะดวก 

0.050 5 0.250 

5. พื้นท่ีของชุมชนในบางสวน เปนพื้นท่ีติดริมแมน้ําเจาพระยา 

ทําใหสามารถพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งทาง

บกและทางน้ําได 

0.050 5 0.250 

6.เสนทางการคมนาคมขนสงในพื้นที่มีความสะดวก มีถนนสาย

หลักคอืถนนปูเจาสมิงพรายและถนนสายยอยที่ครอบคลุมในทุก

พื้นที่นักทองเท่ียวสามารถเดนิทางภายในพื้นที่ไดสะดวก 

0.050 5 0.250 
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหคาน้ําหนกัและการจัดลําดับความสําคัญของสภาพแวดลอมภายในดวย 

              ตาราง IFAS ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิง 

 พราย จังหวัดสมุทรปราการ (ตอ) 

 

ปจจัยภายใน (Internal Factor) 

น้ําหนัก 

(Weight) 

0.0 – 1.0 

ระดับ

คะแนน 

(Rating) 

1 - 5 

คะแนนถวง

น้ําหนัก 

7. มีการจัดงานเทศการและประเพณีที่สําคัญ เพื่อเปนการสืบ

สานและบอกเรื่องราวของวัฒนธรรมในอดีตใหนักทองเที่ยวหรือ

บุคคลทั่วไปไดเห็น โดยไดรับความรวมมือกับเทศบาล 

0.050 5 0.250 

8. สภาพพื้นที่บางสวนเปนพื้นท่ีสีเขียวและมีคลองตัดผาน ทํา

ใหสามารถจัดรูปแบบการทองเที่ยวทั้งในเชิงธรรมชาติและ

ชุมชนได 

0.050 5 0.250 

9. ชุมชนที่เปนเจาของพื้นที่ มีสวนรวมในการรักษาและสืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนตัวเอง และพรอมที่จะใหความ

รวมมือกับภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่อยางตอเนื่อง 

0.050 5 0.250 

10. เทศบาลมีงบประมาณที่เพียงตอการนําไปใชพัฒนาในดาน

การทองเที่ยว หากมีโครงการพัฒนาการทองเที่ยวที่มีความ

นาสนใจ 

0.050 5 0.250 

รวมจุดแข็ง 0.50  2.500 

จุดออน (Weaknesses) 

1. เทศบาลขาดบุคลากรผูเชี่ยวชาญทางดาการทองเที่ยว ที่จะ

มาชวยผลักดันนโยบายดานการทองเที่ยวอยางจริงจัง 

0.061 5 0.305 

2. ประชากรในพื้นท่ีบางสวนที่ไมใชคนในพื้นที่ดั้งเดิม ไมมี

ความรูสึกหวงแหนพื้นที่หรืออยากมีสวนรวมในการพัฒนา

ชุมชนในดานการทองเที่ยว 

0.061 4 0.244 
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหคาน้ําหนกัและการจัดลําดับความสําคัญของสภาพแวดลอมภายในดวย 

              ตาราง IFAS ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิง 

 พราย จังหวัดสมุทรปราการ (ตอ) 

 

ปจจัยภายใน (Internal Factor) 

น้ําหนัก 

(Weight) 

0.0 – 1.0 

ระดับ

คะแนน 

(Rating)  

1 - 5 

คะแนน

ถวง

น้ําหนัก 

3. เกิดความขัดแยงทางความคิดระหวางคนที่อยูในพ้ืนท่ีดั้งเดิม 

และผูที่เขามาอาศัยอยูใหม 

0.058 4 0.232 

4. ไมมีสถานประกอบการโรงแรม รานอาหารมาตรฐาน ทําให

นักทองเที่ยวไมสามารถเขามาพักแรมในชุมชนได 

0.057 4 0.228 

5. การทองเที่ยวบางอยางไมสามารถสรางจุดเดนใหสามารถ

เทียบเคียงกับพื้นที่ใกลเคียงได เชนตลาดน้ําบางหัวเสือซึ่งยังมี

ขนาดเล็กและมีรานคาจํานวนไมมากนัก 

0.071 5 0.355 

6. สถานที่ทองเที่ยวบางแหงยังไมเปนที่นาสนใจมากพอที่จะ

ดึงดูดความนาสนใจของนักทองเที่ยวใหมาเย่ียมชมได 

0.073 5 0.365 

7. คนในชุมชนบางสวนที่มีความคิดเห็นที่ไมตรงกันกับเทศบาล 

ทําใหเทศบาลไมสามารถเขาไปจัดการนโยบายดานการ

ทองเท่ียวในบางพื้นท่ีไดอยางเต็มที่ 

0.061 5 0.305 

8. บางชวงเวลาการจราจรในพื้นท่ีมีความหนาแนนและติดขัด 

สงผลตอความสะดวกในการเดินทางและทองเที่ยว 

0.058 4 0.232 

รวมจุดออน 5.0  2.266 

รวมสภาพแวดลอภายใน 1.0   
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหคาน้ําหนกัและการจัดลําดับความสําคัญของสภาพแวดลอมภายนอกดวย 

              ตาราง EFAS ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิง 

 พราย จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ปจจัยภายนอก (External Factor) 

น้ําหนัก 

(Weight) 

0.0 – 1.0 

ระดับ

คะแนน 

(Rating) 

1 - 5 

คะแนนถวง

น้ําหนัก 

โอกาส (Opportunities) 

1. มีแหลงทองเที่ยวจากพื้นที่ใกลเคียงซึ่งสามารถนํามาเชื่อมโยง

การทองเที่ยวกับชุมชนได เชนการเชื่อมโยงพื้นท่ีกับอําเภอเมือง 

และอําเภอพระประแดง 

0.062 5 0.310 

2. มีระบบการคมนาคมขนสงที่เชื่อมโยงจากพื้นที่ชุมชน ไปยัง

ชุมชนใกลเคยีงและใจกลางเมืองไดอยางสะดวก โดยผาน

สะพานภูมิพล หรือถนนกาญนาภิเษก 

0.068 5 0.340 

3. หนวยงานภาครัฐพรอมใหการสนับสนุนดานการทองเที่ยว

อยางเตม็ที่ หากชุมชนมีโครงการดานการทองเที่ยวที่นาสนใจไป

นําเสนอ เชนหนวยงานดานการทองเท่ียว 

0.060 4 0.240 

4. กระแสความนิยมของนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศท่ีมี

ตอการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมและการทองเที่ยวรูปแบบ

ชุมชน 

0.070 5 0.350 

5. อุตสาหกรรมเกากําลังทยอยยายออกไปจากพื้นที่ ซึ่งใน

อนาคตมีแนวโนมที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายดานพื้นท่ี ใหเปนเขต

ที่อยูอาศัยเหมือนในอดีต 

0.058 4 0.232 

6. มีระบบการคมนามคมขนสงท่ีสามารถเขามายังพื้นที่ได

หลากหลาย เชน รถโดยสารประจําทางทาง เรือ แพขนานยนต 

และรถไฟฟา 

0.062 5 0.310 
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหคาน้ําหนกัและการจัดลําดับความสําคัญของสภาพแวดลอมภายนอกดวย 

              ตาราง EFAS ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิง 

 พราย จังหวัดสมุทรปราการ (ตอ) 

 

ปจจัยภายนอก (External Factor) 

น้ําหนัก 

(Weight) 

0.0 – 1.0 

ระดับ

คะแนน 

(Rating) 

1 - 5 

คะแนนถวง

น้ําหนัก 

7. นโยบายจากภาครัฐท่ีมีการสงเสริมดานการทองเท่ียวในดาน

การอนุรักษประเพณีศิลปวัฒนธรรม 

0.060 4 0.240 

8. ความกาวหนาในดานเทคโนโลยีเพ่ือสามารถนํามาใชเปน

เครื่องมือในการสื่อสารและประชาสัมพันธเก่ียวกับการจัดงาน

ประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรบัรู 

0.060 5 0.300 

รวมโอกาส 5.0  2.322 

อุปสรรค (Threats) 

1. พื้นที่เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพรายเปนพื้นที่อุตสาหกรรมเกา

จากนโยบายทําใหมีโรงงานอุตสหกรรมแทรกตัวอยูในพื้นที่ของ

ชุมชน 

0.073 4 0.292 

2. ปญหาดานภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะอุทกภัย เนื่องจากเปน

พื้นที่ติดริมแมน้ําทําใหเกิดเหตุน้ําทวมเปนบางครั้ง ซึ่งเปน

อุปสรรคตอการทองเที่ยว 

0.059 4 0.236 

3. พื้นท่ีการทองเที่ยวใกลเคียงไดรับความนิยมเปนอยางมาก 

เชน ตลาดบางน้ําผึ้งทําใหนักทองเที่ยวสนใจที่จะเดินทางไป

ทองเท่ียวยังพื้นที่ใกลเคียงมากกวา 

0.067 4 0.268 

4. จากสาเหตุที่การจราจรในพื้นที่มีความหนาแนนและติดขัด

เปนบางครั้ง ทําใหนักทองเท่ียวไมอยากที่จะเขามาภายใน

ชุมชน 

0.060 4 0.240 
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหคาน้ําหนกัและการจัดลําดับความสําคัญของสภาพแวดลอมภายนอกดวย 

              ตาราง EFAS ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิง 

 พราย จังหวัดสมุทรปราการ (ตอ) 

 

ปจจัยภายนอก (External Factor) 

น้ําหนัก 

(Weight) 

0.0 – 1.0 

ระดับ

คะแนน 

(Rating) 

1 - 5 

คะแนนถวง

น้ําหนัก 

5. พื้นที่ท่ีเทศบาลมีโครงการจะจัดทําพิพิธภัณฑ อยูในเขตพื้นที่

โรงพยาบาล ทําใหไมสามารถจัดการเก่ียวกับพื้นที่ไดอยาง

สะดวก 

0.064 5 0.320 

6. หนวยงานภาครัฐใหความสนใจกับการทองเที่ยวในพื้นที่อ่ืน

ในจังหวัดสมุทปราการมากกวา 

0.065 4 0.260 

7. ปญหาดานประชากรแฝงเน่ืองจากมีประชากรจากภายนอก

เขามาทํางานในเขตพื้นที่ทําใหเกิดประชากรแฝง สงผลตอการ

ควบคุมประชากรและความปลอดภัยในดานการทองเท่ียว 

0.059 4 0.236 

8. ปญหาความไมแนนอนทางดานการเมือง และเศรษฐกิจ 

สงผลตอความสนใจของนักทองเที่ยวท่ีอยากจะออกมาใชจาย

ทองเท่ียว 

0.058 4 0.232 

รวมอุปสรรค 0.50  2.084 

รวมสภาพแวดลอมภายนอก 1.00   

 

 จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกดวยการใหคาน้ําหนักและการ

จัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัด

สมุทรปราการ เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมายในดวย

ตาราง IFAS และวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกดวยตาราง EFAS ไดดังตารางที่ 9 ดังนี้ 
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมดวยการใหคาน้ําหนกัและการจัดลําดบัความสําคัญของ 

          สภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก 

 

สภาพแวดลอมภายใน จุดแข็ง (Strengths) 2.500 

จุดออน (Weaknesses) 2.266 

สภาพแวดลอมภายนอก โอกาส (Opportunities) 2.236 

อุปสรรค (Threats) 2.084 
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ภาพที่ 3 ลําดับความสําคัญในการวิเคราะหสภาพแวดลอมพัฒนายุทธศาสตรการทอง 

           เที่ยววัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ  

 

จากภาพที่ 3 พบวาชุมชนปูเจาสมิงพรายมีการตอบสนองตอสภาพแวดลอมอยูในระดับที่

สูง โดยมีการตอบสนองตอจุดแข็งที่ 2.500 และยังพบวามีการตอบสนองตอโอกาสอยูที่ 2.236 ซึ่ง

สามารถที่จะพัฒนาไดเปนอยางดี 

 จากที่ผูวิจัยไดศึกษาสภาพแวดลอมดวยเทคนิคการวิเคราะหตางๆ เชน SWOT Analysis 

โดยเปนการวิเคราะหถึง จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค จากนั้นไดนําขอมูลการวิเคราะหมา

กําหนดกลยุทธ       ดวยเทคนิคการทํา TOWS Matrix และการจัดลาํดบัความสาํคัญของการ

วิเคราะหสภาพแวดลอมดวยการวิเคราะหตาราง IFAS และ EFAS ดังน้ันเพื่อใหกําหนดยุทธศาสตรมี

ความชัดเจนขึ้น ผูวิจัยจึงไดใชเทคนิครูปแบบอื่นเพ่ิมเติม ไดแคการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน

ตามแนวคิด 7-S ของ McKinsey และการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกระดับมหภาค หรือ 

PESTEL Analysis เพื่อใหไดขอมูลที่มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยสามารถวิเคราะหไดดงันี้ 

จุดแข็ง (S) 

2.500 

จุดออน (W) 

2.266 

อุปสรรค (T) 

2.084 

โอกาส (O) 

2.236 
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ตารางที่ 10 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในตามแนวคิด 7-S ของ McKinsey  

7-S Models จุดแข็ง (Strenght) จุดออน (Weakness) 

1. Strategy 1. มีการจัดงานเทศการและประเพณีที่

สําคัญ เพื่อเปนการสืบสานและบอก

เ รื่ อ ง ร า วของวัฒ นธร รมในอดี ต ให

นักทองเที่ยวหรือบุคคลทั่วไปไดเห็น 

 

 

2. Structure 1. เทศบาลมีหนวยงานที่รับผิดชอบและ

สนับสนุนในดานของการทองเท่ียว 

 

3. Style 1. เทศบาลมุงเนนการพัฒนาชุมชน โดย

เปดโอกาสให ชุมชนมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นตอนโยบายตางๆ ของ

เทศบาล 

1. การตัดสินใจเชิงนโยบายหลายอยาง 

เทศบาลจะตองขอความคิดเห็นจากทุก

ฝายที่เก่ียวของกับชุมชน อาจจะทําใหเกิด

อุปสรรคในการทํางานที่รวดเร็ว 

4. System 1.ชุมชนมีระบบการทํางานท่ีประสาน

ความรวมมือกัน ทั้งในสวนของเทศบาล 

ตัวแทนชุมชน และสมาชิกสภาเทศบาล 

ทําใหนโยบายตางๆ ของชุมชนเปนไป

อยางมีศกัยภาพ 
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ตารางที่ 10 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในตามแนวคิด 7-S ของ McKinsey (ตอ) 

7-S Models จุดแข็ง (Strenght) จุดออน (Weakness) 

5. Staff 1. ผูบริหารและบุคลากรของเทศบาล มี

ความพรอมที่จะผลักดันและพัฒนาดาน

การทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชน 

1. ยังไมสามารถสรรหาบุคลากรที่จะเขา

มาทํางานเก่ียวกับการทองเที่ยวโดยตรงได  

6. Skill 1. ฝายบริหารของเทศบาลมีทักษะและ

ความชํานาญการพัฒนาพื้นที่ชุมชน 

1. เทศบาลขาดบุคลากรผู เชี่ ยวชาญ

ทางดานการทองเท่ียว ที่จะมาชวยผลักดัน

นโยบายดานการทองเที่ยวอยางจริงจัง 

7. Shared 

Value 

1. ชุมชนที่เปนเจาของพื้นที่ มีสวนรวมใน

การรักษาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

ของชุมชนตัวเอง และพรอมที่จะใหความ

รวมมือกับภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่อยาง

ตอเนื่อง 

2. เทศบาลเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม

ในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา

ชุมชน ดวยการจัดประชุมเวทีชาวบาน

เปนประจํา 

 

1. ประชากรในพ้ืนที่บางสวนที่ไมใชคนใน

พื้นท่ีดั้งเดิม ไมมีความรูสึกหวงแหนพื้นที่

หรืออยากมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนใน

ดานการทองเท่ียว 

2. คนในชุมชนบางสวนท่ีมีความคิดเห็นที่

ไมตรงกันกับเทศบาล ทําใหเทศบาลไม

สามารถเขาไปจัดการนโยบายดานการ

ทองเที่ยวในบางพื้นท่ีไดอยางเต็มที่ 
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ตารางที่ 11 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกระดับมหาภาคตามแนวคิด PESTEL Analysis  

PESTEL 

Analysis 

โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threat)  

1. Political 1. หนวยงานภาครัฐพรอมใหการ

สนับสนุนดานการทองเที่ยวอยาง

เต็มท่ี หากชุมชนมีโครงการดานการ

ทองเท่ียวที่นาสนใจไปนําเสนอ เชน

หนวยงานดานการทองเท่ียว 

2. นโยบายจากภาครัฐที่มีการสงเสริม

ดานการทองเที่ยวในดานการอนุรักษ

ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 

1. หนวยงานภาครัฐใหความสนใจกับ

การทอง เที่ ยวในพื้นที่อื่นในจังหวัด

สมุทรปราการมากกวา 

 

 

2. Economic 1. อุตสาหกรรมเกากําลังทยอยยาย

ออกไปจากพื้ น ท่ี  ซึ่ ง ในอนาคตมี

แนวโนมที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายดาน

พื้นท่ี ใหเปนเขตที่อยูอาศัยเหมือนใน

อดีต 

2. มีแหลงทองเท่ียวจากพื้นที่ใกลเคียง

ซึ่ ง ส า ม า ร ถนํ า ม า เ ชื่ อ ม โ ย ง ก า ร

ท อ ง เ ท่ี ย วกับชุ มช นไ ด  เ ชนก า ร

เชื่อมโยงพื้นที่ กับอําเภอเมือง และ

อําเภอพระประแดง 

 

1.ปญหาความไมแนนอนทางดาน

การเมือง และเศรษฐกิจ สงผลตอความ

สนใจของนักทองเที่ยวที่อยากจะออกมา

ใชจายทองเท่ียว 
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ตารางที่ 11 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกระดับมหาภาคตามแนวคิด PESTEL Analysis  

              (ตอ) 

PESTEL 

Analysis 

โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threat)  

3. Social 2. กระแสความนิยมของนักทองเที่ยว

ท้ังในและตางประ เทศที่มีตอการ

ทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมและการ

ทองเที่ยวรูปแบบชุมชน 

1.ปญหาดานประชากรแฝงเนื่องจากมี

ประชากรจากภายนอกเขามาทํางานใน

เขตพื้นที่ทําใหเกิดประชากรแฝง สงผล

ตอการควบคุมประชากรและความ

ปลอดภัยในดานการทองเที่ยว 

2. พื้นที่ที่เทศบาลมีโครงการจะจัดทํา

พิพิธภัณฑ อยูในเขตพื้นที่โรงพยาบาล 

ทําใหไมสามารถจัดการเกี่ยวกับพื้นที่ได

อยางสะดวก 

 

4. Technology 1. ความกาวหนาในดานเทคโนโลยี

เพื่อสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือใน

กา รสื่ อ ส า ร และ ประชา สั มพัน ธ

เกี่ยวกับการจัดงานประเพณีและ

วัฒนธรรม เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับรู 

 

5. Environment 1. ชุมชนมีทรัพยากรทางธรรมชาติ 

เชน แมน้ํา เจาพระยา และพื้นที่สี

เขียว รวมถึงแหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติเชื่อมโยงจากพื้นที่ใกลเคียง 

 

6. Legal 1. กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการ

ท อ ง เ ท่ี ย ว ทํ า ใ ห ส า ม า ร จั ด ก า ร

ทองเที่ยวไดอยางมีคุณภาพและสราง

ความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยว 
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สวนที่ 2 รางขอเสนอเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนปูเจาสมิงพราย   

          เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

  

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดสอบถามผูเชี่ยวชาญจากการทํา EDFR ครั้งท่ี 1 ท่ี

เก่ียวของกับยุทธศาสตรจํานวน 20 คนในลักษณะการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางท่ีไดสรางขึ้นมาเพื่อ

สําหรับการตอบคําถามตามวัตถุประสงคในการวิจัย เปนขอเสนอเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาการ

ทองเท่ียวของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม 

ผลการวิเคราะหจากการสัมภาษณ สามารถรางเปนยุทธศาสตรไดดังนี้ 

วิสัยทัศน 

 สงเสริมวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพรายโดยสรางการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือ

พัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมที่ยั่งยืน 

 พันธกิจ 

 1. พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 

ใหมีความนาสนใจ ท้ังการปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเดิม พัฒนาสรางแหลงทองเที่ยวหรือรูปแบบการ

ทองเที่ยวแบบใหม รวมถึงรักษาและเผยแพรประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมนใหเปนที่รูจัก เพื่อให

ชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทปราการ เปนแหลงทองเที่ยวแหงใหมของจังหวัดสมุทรปราการ 

 2. สงเสริมใหประชากรในชุมชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นท่ี ทรัพยากร 

แหลงทองเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ รวมกับเทศบาล

และหนวยงานสนับสนุนภาครฐัที่เก่ียวของ เพื่อสรางรายไดในดานการทองเที่ยวใหแกชุมชน 

 3. พัฒนากลยุทธทางดานการตลาด และการประชาสัมพันธ เพื่อดึงดูดนักทองเท่ียวทั้ง

จากภายในประเทศและตางประเทศหันมาสนใจการทองเที่ยวในชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัด

สมุทรปราการ หรือนักทองเที่ยวเชื่อมโยงจากแหลงทองเที่ยวอื่นใกลเคียงในจังหวัดสมุทรปราการ 

 ยุทธศาสตรที ่1 ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมที่มีอยูในชุมชน 

 เปาหมาย 

 1. แหลงทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชนที่ชํารุดทรุดโทรม ขาดการดูแล ไดรับการ

ปรับปรุงและพัฒนาใหมีสภาพที่ดีและมีความนาสนใจ พรอมที่จะเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม 

 2. ชุมชนมีการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมรูปแบบใหม ที่สรางความนาสนใจใหแก

นักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

 3. นักทองเที่ยวใหความสนใจในการเขามาเย่ียมชมแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของ

ชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการและมีการเขามาทองเท่ียวซ้ํา 
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 กลยุทธที่ 1 

 พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชนในทุกองคประกอบ เพื่อสรางศักยภาพ

ทางการทองเที่ยวใหแกชุมชน 

การดําเนินการ 

 1. สํารวจแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในพื้นที่ ที่มีความทรุดโทรมหรือขาดความ

นาสนใจ นํามาปรับปรุงพัฒนาใหมีสภาพที่ดีขึ้น 

 2. สํารวจวิถีวัฒนธรรมภายในชุมชนที่มีอยูดั้งเดิม เชนภูมิปญญาในดานอาหาร 

ศิลปหัตถกรรม หรือประเพณีวัฒนธรรมที่ไมไดรับความสนใจ นํามาสรางเปนจุดเดนใหแกชุมชน เชน 

การคนหาอาหารหรือขนมที่มีสูตรและรสชาติที่เปนเอกลักษณในทองถ่ิน 

 3. คิดคนการทองเที่ยวรูปแบบใหมโดยใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยู เชน การจัด

เสนทางการทองเท่ียวทางนํ้าในชุมชน หรือการจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนา เชน การจัดไหวพระ 11 

วัด หรือนมัสการสิ่งศักสิทธ์ิที่สําคัญในชุมชน 

 กลยุทธที่ 2 

 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีมีสวนชวยสนับสนุนในการอํานวยความสะดวกและความ

ปลอดภัยใหแกนักทองเท่ียว 

 การดําเนินการ 

 1. พัฒนาโครงขายการคมนาคม และระบบการขนสงสาธารณะรอบดาน ที่สามารถ

เชื่อมตอกับพื้นที่อ่ืนใกลเคยีง หรือสรางเปนแหลงทองเท่ียวเชื่อมโยงจากชุมชนอ่ืน 

 2. ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมเพื่อเขาถึงแหลงทองเที่ยวใหมีความปลอดภัย เชน 

จัดระบบแสงสวางใหครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ ออกแบบเสนทางคนเดินหรือเสนทางจักรยานใหมีความ

สะดวกและปลอดภัยแกนักทองเที่ยว 

 3. ศึกษาและวางระบบขนสงสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อจูงใจใหแกนักทองเที่ยวในการ

เขามาเย่ียมชม โดยอาจจะขอความรวมมือกับขนสงจังหวัดสมุทรปราการ และองคการขนสงมวลชน

กรุงเทพ 

 4. ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงทางน้ํา ที่สามารถเชื่อมโยงกับ

แหลงทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชนได 

 5. จัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยวตามแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ 

หรือตามแนวเสนทางการทองเที่ยวหลักในชุมชน 

 ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมบุคลากรของเทศบาลและบุคลากรของชุมชนโดยสรางการมี

สวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชน 
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 เปาหมาย 

1. บุคลากรของเทศบาลและประชาชนในชุมชนไดรูจักประเพณีวัฒนธรรมในทองถิ่นของ

ตนเอง และมีความรูท่ีสามารถนํามาเผยแพรใหแกนักทองเที่ยวหรือบุคคลท่ัวไปได 

2. ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกตอคุณคาของประเพณีศิลปวัฒนธรรมในชุมชน และมี

ความภาคภูมิใจที่จะเผยแพรและดูแลรักษะศิลปวัฒนธรรมของชุมชนใหคงอยูสืบไป 

3. ประชาชนในชุมชนและบุคลากรของเทศบาลมีอุดมการณรวมกันที่จะชวยพัฒนาการ

ทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชน 

กลยุทธที่ 1 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยวของเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย ใหมีขีด

ความสามารถในการดําเนินงานดานการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชน 

การดําเนินงาน 

1. สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงวิถี

วัฒนธรรม เพื่อเขามารับผิดชอบเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชน

โดยตรง 

 2. พัฒนาบุคลากรของเทศบาลทุกภาคสวน ที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม

ในชุมชนใหมีความรูเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีความรูและตระหนักถึง

ความสําคัญของประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน 

 3. บุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของของเทศบาลมีการสรางความเขาใจรวมกับชุมชน ในการ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมรวมกันอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความสามัคคีและรวมมือรวมใจ

กันพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชนใหมีความย่ังยืน 

4. พัฒนาขีดความสามารถอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมเชน การ

เตรียมความพรอมดานภาษาตางประเทศ เพื่อรองรับกลุมนักทองเที่ยวจากตางชาติ 

กลยุทธที่ 2  

สงเสริมใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกรวมกัน ในการพัฒนาศักยภาพในการทองเท่ียว

เชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชน 

การดําเนินงาน 

1. สงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินไดรูจักประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนของตัวเองจาก

การจําลองประเพณีวัฒนธรรมในทองถ่ิน เพื่อสืบสานใหคงอยูตอไป รวมถึงสามารถนําความรูที่ไดรับ

ไปเผยแพรและประชาสัมพันธในเชิงของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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2. ประสานงานกับตัวแทนชุมชน ใหเปนสวนหนึ่งในการรวมมือที่จะพัฒนาการทองเท่ียว

เชิงวิถีวัฒนธรรมของชมุชนแตละทองถ่ินรวมกับประชาชนในทองถ่ินที่ตนเองรับผิดชอบ 

3. พัฒนาและสงเสริมเยาวชนในทองถิ่น ใหมีคุณภาพ และตระหนักถึงความสําคัญของ

ประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชนของตนเอง เพื่อสืบทอดจิตสํานึกในการดูแลรักษาประเพณีและ

วัฒนธรมและพัฒนาไปสูการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชนสืบไป 

 ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากลยุทธทางดานการตลาด เพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวท้ังจาก

ภายในประเทศและตางประเทศหันมาสนใจการทองเที่ยวในชุมชน 

 เปาหมาย 

 1. การทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชน ทั้งสถานที่ทองเที่ยว และประเพณีวัฒนธรรม 

ใหเปนที่รูจักแกนักทองเที่ยวและบุคคลภายนอกทั่วไป 

 2. นักทองเที่ยวมีความสนใจเขามาเยี่ยมชนและทองเท่ียวในชุมชนปูเจาสมิงพราย เพิ่ม

มากขึ้น 

 กลยุทธที่ 1 

 สรางภาพลักษณยุทธศาสตรการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพราย 

จังหวัดสมทุรปราการสูแหลงทองเที่ยวแหงใหมของจังหวัด 

 การดําเนินงาน 

 1. ศึกษาและพัฒนาตลาดนักทองเที่ยว โดยการเจาะกลุมตลาดนักทองเที่ยวใหมีความ

ชัดเจน เชน กลุมนักทองเท่ียวท่ีสนใจชีวิตความเปนอยูและประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน, กลุม

นักทองเที่ยวที่สนใจในศาสนาและสิ่งศักสิทธิ์ หรือกลุมนักทองเที่ยวที่สนใจจับจายซื้อสินคาทองถิ่น 

เปนตน 

 2. ประชาสัมพันธในดานการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวระหวางชุมชนปูเจาสมิงพราย กับ

แหลงทองเท่ียวชุมชนอื่นใกลเคียง  

 3. ขอความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐอ่ืนที่เกี่ยวของในดานการสนับสนุนการทองเท่ียว 

เพื่อชวยเหลือในดานการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชน 

กลยุทธที่ 2 

 พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธใหมีศักยภาพและสามารถเผยแพรการทองเท่ียวเชิงวิถี

วัฒนธรรมในชุมชนไปสูกลุมนักทองเที่ยวที่หลากหลาย 
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 การดําเนินงาน 

 1. ศึกษาและประเมินรูปแบบการประชาสัมพันธที่ดําเนินการอยูทั้งหมดในปจจุบัน วามี

ศักยภาพในการเขาถึงนักทองเที่ยวกลุมเปาหมายมากนอยเพียงใด พรอมทั้งปรับปรุงรูปแบบการ

ประชาสัมพันธใหมีศักยภาพในการเขาถึงกลุมลูกคามากข้ึน 

 2. ออกแบบและคิดคนการเผยแพรและการประชาสัมพันธรูปแบบใหม โดยสามารถเจาะ

กลุมลูกคาทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

 3. ใชเทคโนโลยีเขามามีสวนชวยในการเผยแพรประชาสัมพันธ เชน ใชระบบเครือขาย

สังคม (Social Network) เพื่อพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ และเขาถึงกลุมนักทองเที่ยวที่มาก

ขึ้น 

 ผูศึกษาวิจัยไดนํายุทธศาสตรที่รางขึ้น มาสรางเปนเครื่องมือแบบสอบถามขอเสนอแนะ

ทางยุทธศาสตร ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธี EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 

ในรอบท่ี 2 และ 3 โดยวิเคราะหคําตอบของผูเชี่ยวชาญจํานวน 20 คนใน เปนการวิเคราะหหาความ

เหมาะสมขอคําตอบของผูเชี่ยวชาญ โดยการหาคามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทล ผล

การศึกษาคําตอบของผูเชี่ยวชาญในครั้งที่ 1 จากการตอบแบบสอบถามมีรายละเอียดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 12 ความคิดเห็นเก่ียวกับวิสัยทัศนและพันธกิจของการรางยุทธศาสตร 

วิสัยทัศน/พันธกิจ มัธยฐาน 

(Median) 

คาพิสัย

ระหวาง 

ควอไทล 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ

เหมาะสม 

วิสัยทัศน 

สงเสริมวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพรายโดยสราง

การมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียว

เชิงวิถีวัฒนธรรมที่ยั่งยืน 

4.55 1.18 เหมาะสม 

พันธกิจ 

1. พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชนปูเจา

สมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ ใหมีความนาสนใจ ท้ัง

การปรับปรุงแหลงทองเท่ียวเดิม พัฒนาสรางแหลง

ทองเท่ียวหรือรูปแบบการทองเที่ยวแบบใหม รวมถึงรกัษา

และเผยแพรประเพณีวัฒนธรรมด้ังเดิมของชุมนใหเปนที่

รูจัก เพ่ือใหชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทปราการ 

เปนแหลงทองเที่ยวแหงใหมของจังหวัดสมุทรปราการ 

4.43 1.25 เหมาะสม 

2. สงเสริมใหประชากรในชุมชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวม

ในการพัฒนาพื้นที่ ทรัพยากร แหลงทองเท่ียว ประเพณี

วัฒนธรรมในชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 

รวมกับเทศบาลและหนวยงานสนับสนุนภาครัฐที่เก่ียวของ 

เพื่อสรางรายไดในดานการทองเที่ยวใหแกชุมชน 

4.45 0.88 เหมาะสม 

3. พัฒนากลยุทธทางดานการตลาด และการ

ประชาสัมพันธ เพื่อดึงดดูนักทองเที่ยวทั้งจาก

ภายในประเทศและตางประเทศหันมาสนใจการทองเที่ยว

ในชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ หรือ

นักทองเที่ยวเชื่อมโยงจากแหลงทองเท่ียวอ่ืนใกลเคยีงใน

จังหวัดสมทุรปราการ 

4.01 1.27 เหมาะสม 
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จากตารางที่ 12 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2 โดยการ

วิเคราะหความเหมาะสมครั้งที่ 1 พบวาคามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล 

(Interquartile Range) คําตอบของผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับวิสัยทัศนและพันธกิจของยุทธศาสตรมีโอกาส

เปนไปไดโดยมีคามัธยฐาน (Median) ที่ไดเกินกวา 3.5 และคาพิสัยควอไทล (Interquartile Rang) 

(Q3-Q1) < 1.5 ถือวาทุกขอมีความเหมาะสม 

 

ตารางที่ 13 ความคิดเห็นเก่ียวกับการรางยุทธศาสตรครั้งท่ี 1 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร เปาหมาย  

และกลยุทธของยุทธศาสตรที่ 1 

ยุทธศาสตรปาหมายและกลยุทธ มัธยฐาน 

(Median) 

คาพิสัย

ระหวาง 

ควอไทล 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ

เหมาะสม 

ยุทธศาสตรที่ 1 

ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมที่มีอยู

ในชุมชน 

4.15 1.16 เหมาะสม 

เปาหมาย 

1. แหลงทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชนท่ีชํารุดทรุด

โทรม ขาดการดูแล ไดรับการปรับปรุงและพัฒนาใหมี

สภาพที่ดีและมีความนาสนใจ พรอมที่จะเปนแหลง

ทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรม 

4.35 1.05 เหมาะสม 

2. ชุมชนมีการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมรูปแบบใหม ที่

สรางความนาสนใจใหแกนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

4.25 1.20 เหมาะสม 

3. นักทองเที่ยวใหความสนใจในการเขามาเยี่ยมชมแหลง

ทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพราย 

จังหวัดสมทุรปราการและมีการเขามาทองเท่ียวซ้ํา 

4.10 1.12 เหมาะสม 
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ตารางที่ 13  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรางยุทธศาสตรครั้งที่ 1 ประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร เปาหมาย  

และกลยุทธของยุทธศาสตรที่ 1 (ตอ) 

ยุทธศาสตรปาหมายและกลยุทธ มัธยฐาน 

(Median) 

คาพิสัย

ระหวาง 

ควอไทล 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ

เหมาะสม 

กลยุทธที่ 1 

พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชนในทุก

องคประกอบ เพื่อสรางศักยภาพทางการทองเท่ียวใหแก

ชุมชน 

4.30 0.85 เหมาะสม 

การดําเนินงาน 

1. สํารวจแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในพื้นท่ี ที่มี

ความทรุดโทรมหรือขาดความนาสนใจ นาํมาปรับปรุง

พัฒนาใหมีสภาพที่ดีข้ึน 

4.10 1.41 เหมาะสม 

2. สํารวจวิถีวัฒนธรรมภายในชุมชนที่มีอยูดั้งเดิม เชนภูมิ

ปญญาในดานอาหาร ศิลปหัตถกรรม หรือประเพณี

วัฒนธรรมที่ไมไดรับความสนใจ นํามาสรางเปนจุดเดน

ใหแกชุมชน เชน การคนหาอาหารหรือขนมท่ีมีสูตรและ

รสชาติท่ีเปนเอกลักษณในทองถ่ิน 

4.23 0.85 เหมาะสม 

3. คิดคนการทองเที่ยวรูปแบบใหมโดยใชประโยชนจาก

ทรัพยากรที่มีอยู เชน การจัดเสนทางการทองเท่ียวทางน้ํา

ในชุมชน หรือการจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนา เชน การจัด

ไหวพระ 11 วัด หรือนมัสการสิ่งศักสิทธิ์ท่ีสําคญัในชุมชน 

4.15 1.28 เหมาะสม 

กลยุทธที่ 2 

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่มีสวนชวยสนับสนุนในการ

อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยว 

4.15 1.07 เหมาะสม 
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ตารางที่ 13 ความคิดเห็นเก่ียวกับการรางยุทธศาสตรครั้งท่ี 1 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร เปาหมาย  

และกลยุทธของยุทธศาสตรที่ 1 (ตอ) 

ยุทธศาสตรปาหมายและกลยุทธ มัธยฐาน 

(Median) 

คาพิสัย

ระหวาง 

ควอไทล 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ

เหมาะสม 

การดําเนินงาน 

1. พัฒนาโครงขายการคมนาคม และระบบการขนสง

สาธารณะรอบดาน ท่ีสามารถเชื่อมตอกับพื้นท่ีอื่น

ใกลเคยีง หรือสรางเปนแหลงทองเที่ยวเชื่อมโยงจาก

ชุมชนอ่ืน 

4.05 1.14 เหมาะสม 

2. ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมเพื่อเขาถึงแหลง

ทองเท่ียวใหมีความปลอดภัย เชน จัดระบบแสงสวางให

ครอบคลุมทั่วทุกพื้นท่ี ออกแบบเสนทางคนเดินหรือ

เสนทางจักรยานใหมีความสะดวกและปลอดภัยแก

นักทองเที่ยว 

4.12 0.96. เหมาะสม 

3. ศึกษาและวางระบบขนสงสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อจูง

ใจใหแกนักทองเที่ยวในการเขามาเย่ียมชม โดยอาจจะขอ

ความรวมมือกับขนสงจังหวัดสมุทรปราการ และองคการ

ขนสงมวลชนกรุงเทพ 

4.25 1.15 เหมาะสม 

4. ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงทาง

น้ํา ที่สามารถเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม

ในชุมชนได 

4.10 0.85 เหมาะสม 

5. จัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยว

ตามแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ หรือตามแนวเสนทางการ

ทองเท่ียวหลักในชุมชน 

4.05 1.35 เหมาะสม 
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จากตารางที่ 13 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2 โดยการ

วิเคราะหความเหมาะสมครั้งที่ 1 พบวาคามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล 

(Interquartile Range) คําตอบของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับยุทธศาสตรท่ี 1 มีโอกาสเปนไปไดโดยมี

คามัธยฐาน (Median) ที่ไดเกินกวา 3.5 และคาพิสัยควอไทล (Interquartile Rang) (Q3-Q1) < 1.5 

ถือวาทุกขอมีความเหมาะสม 

 

ตารางที่ 14 ความคิดเห็นเก่ียวกับการรางยุทธศาสตรครั้งท่ี 1 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร เปาหมาย  

กลยุทธและการดําเนินงานของยุทธศาสตรที่ 2 

ยุทธศาสตรปาหมายและกลยุทธ มัธยฐาน 

(Median) 

คาพิสัย

ระหวาง 

ควอไทล 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ

เหมาะสม 

ยุทธศาสตรที่ 2 

สงเสริมบุคลากรของเทศบาลและบุคลากรของชุมชนโดย

สรางการมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถี

วัฒนธรรมในชุมชน 

4.28 0.91 เหมาะสม 

เปาหมาย 

1. บุคลากรของเทบาลและประชาชนในชุมชนไดรูจัก

ประเพณีวัฒนธรรมในทองถิ่นของตนเอง และมีความรูท่ี

สามารถนํามาเผยแพรใหแกนักทองเที่ยวหรือบุคคลทั่วไป

ได 

4.10 0.89 เหมาะสม 

2. ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกตอคุณคาของประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมในชุมชน และมีความภาคภูมิใจที่จะ

เผยแพรและดูแลรักษะศิลปวัฒนธรรมของชุมชนใหคงอยู

สืบไป 

3.95 1.15 เหมาะสม 

3. ประชาชนในชุมชนและบุคลากรของเทศบาลมี

อุดมการณรวมกันท่ีจะชวยพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวิถี

วัฒนธรรมของชุมชน 

4.20 1.45 เหมาะสม 
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ตารางที่ 14 ความคิดเห็นเก่ียวกับการรางยุทธศาสตรครั้งท่ี 1 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร เปาหมาย  

กลยุทธ และการดําเนินงานของยุทธศาสตรท่ี 2 (ตอ) 

ยุทธศาสตรปาหมายและกลยุทธ มัธยฐาน 

(Median) 

คาพิสัย

ระหวาง 

ควอไทล 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ

เหมาะสม 

กลยุทธที่ 1 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยวของเทศบาล

เมืองปู เจาสมิงพราย ใหมีขีดความสามารถในการ

ดําเนินงานดานการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชน 

4.10 1.37 เหมาะสม 

การดําเนินงาน    

1. สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถ

เก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงวิ ถีวัฒนธรรม เพื่อเขามา

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานที่เก่ียวของกับการทองเท่ียวเชิงวิถี

วัฒนธรรมในชุมชนโดยตรง 

4.23 1.44 เหมาะสม 

2. พัฒนาบุคลากรของเทศบาลทุกภาคสวน ที่เก่ียวของ

กับการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชนใหมีความรู

เก่ียวกับประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน เพื่อใหชุมชนมี

ความรูและตระหนักถึ งความสําคัญของประเพณี

วัฒนธรรมของชุมชน 

4.12 1.10 เหมาะสม 

3. บุคลากรทุกฝายที่เก่ียวของของเทศบาลมีการสราง

ความเขาใจรวมกับชุมชน ในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง

วิถีวัฒนธรรมรวมกันอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความ

สามัคคีและรวมมือรวมใจกันพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถี

วัฒนธรรมในชุมชนใหมีความยั่งยืน 

4.20 0.92 เหมาะสม 
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ตารางที่ 14 ความคิดเห็นเก่ียวกับการรางยุทธศาสตรครั้งท่ี 1 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร เปาหมาย  

กลยุทธ และการดําเนินงานของยุทธศาสตรท่ี 2 (ตอ) 

ยุทธศาสตรปาหมายและกลยุทธ มัธยฐาน 

(Median) 

คาพิสัย

ระหวาง 

ควอไทล 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ

เหมาะสม 

4. พัฒนาขีดความสามารถอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการ

ทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมเชน การเตรียมความพรอม

ดานภาษาตางประเทศ เพื่อรองรับกลุมนักทองเท่ียวจาก

ตางชาติ 

4.35 

 

1.25 เหมาะสม 

กลยุทธที่ 2 

สงเสริมใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกรวมกัน ในการ

พัฒนาศักยภาพในการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมใน

ชุมชน 

4.34 1.12 เหมาะสม 

การดําเนินงาน 

1. สงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นไดรูจักประเพณีและ

วัฒนธรรมชุมชนของตัวเองจากการจําลองประเพณี

วัฒนธรรมในทองถิ่น เพื่อสืบสานใหคงอยูตอไป รวมถึง

สามารถนําความรูท่ีไดรับไปเผยแพรและประชาสัมพันธ

ในเชิงของการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรม 

4.23 0.82 เหมาะสม 

2.ประสานงานกับตัวแทนชุมชน ใหเปนสวนหนึ่งในการ

รวมมือที่จะพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของ

ชุมชนแตละทองถ่ินรวมกับประชาชนในทองถ่ินที่ตนเอง

รับผิดชอบ 

4.05 1.02 เหมาะสม 

  



152 

 

 

ตารางที่ 14 ความคิดเห็นเก่ียวกับการรางยุทธศาสตรครั้งท่ี 1 ประเดน็เก่ียวกับยุทธศาสตรเปาหมาย 

และการดําเนินงานกลยุทธของยุทธศาสตรที่ 2 (ตอ) 

ยุทธศาสตรปาหมายและกลยุทธ มัธยฐาน 

(Median) 

คาพิสัย

ระหวาง 

ควอไทล 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ

เหมาะสม 

3. พัฒนาและสงเสริมเยาวชนในทองถ่ิน ใหมีคุณภาพ 

และตระหนักถึงความสําคัญของประเพณีและวัฒนธรรม

ในชุชนของตนเอง เพื่อสืบทอดจิตสํานึกในการดูแลรักษา

ประเพณีและวัฒนธรมและพัฒนาไปสูการทองเที่ยวเชิง

วิถีวัฒนธรรมในชุมชนสืบไป 

4.45 1.05 เหมาะสม 

จากตารางที่ 14 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2 โดยการ

วิเคราะหความเหมาะสมครั้งที่ 1 พบวาคามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล 

(Interquartile Range) คําตอบของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับยุทธศาสตรท่ี 2 มีโอกาสเปนไปไดโดยมี

คามัธยฐาน (Median) ที่ไดเกินกวา 3.5 และคาพิสัยควอไทล (Interquartile Rang) (Q3-Q1) < 1.5 

ถือวาทุกขอมีความเหมาะสม 
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ตารางที่ 15 ความคิดเห็นเก่ียวกับการรางยุทธศาสตรครั้งท่ี 1 ประเดน็เก่ียวกับยุทธศาสตรเปาหมาย 

และการดําเนินงานกลยุทธของยุทธศาสตรที่ 3 

ยุทธศาสตรปาหมายและกลยุทธ มัธยฐาน 

(Median) 

คาพิสัย

ระหวาง 

ควอไทล 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ

เหมาะสม 

ยุทธศาสตรที่ 3  

พัฒนากลยุทธทางดานการตลาด เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว

ทั้งจากภายในประเทศและตางประเทศหันมาสนใจการ

ทองเท่ียวในชุมชน 

4.27 1.41 เหมาะสม 

เปาหมาย 

1. การทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชน ท้ังสถานที่

ทองเที่ยว และประเพณีวัฒนธรรม ให เปนที่รูจักแก

นักทองเที่ยวและบุคคลภายนอกทั่วไป 

4.30 1.20 เหมาะสม 

2. นักทองเที่ยวมีความสนใจเขามาเยี่ยมชนและ

ทองเท่ียวในชุมชนปูเจาสมิงพราย เพิ่มมากขึ้น 

4.21 1.35 เหมาะสม 

กลยุทธที่ 1 

สรางภาพลักษณยุทธศาสตรการทองเที่ ยวเชิ งวิ ถี

วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ งชุ ม ช น ปู เ จ า ส มิ ง พ ร า ย  จั ง ห วั ด

สมุทรปราการสูแหลงทองเท่ียวแหงใหมของจังหวัด 

4.07 0.79 เหมาะสม 

การดําเนินงาน 

1. ศึกษาและพัฒนาตลาดนักทองเที่ยว โดยการเจาะกลุม

ตลา ดนั กท อ ง เที่ ย ว ให มี คว ามชั ด เจ น เ ช น  กลุ ม

นักทองเท่ียวที่สนใจชีวิตความเปนอยูและประเพณี

วัฒนธรรมในชุมชน, กลุมนักทองเที่ยวที่สนใจในศาสนา

และสิ่งศักสิทธ์ิ หรือกลุมนักทองเที่ยวท่ีสนใจจับจายซื้อ

สินคาทองถ่ิน เปนตน 

4.03 0.82 เหมาะสม 
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ตารางที่ 15 ความคิดเห็นเก่ียวกับการรางยุทธศาสตรครั้งท่ี 1 ประเดน็เก่ียวกับยุทธศาสตรเปาหมาย 

และการดําเนินงานกลยุทธของยุทธศาสตรที่ 3 (ตอ) 

ยุทธศาสตรปาหมายและกลยุทธ มัธยฐาน 

(Median) 

คาพิสัย

ระหวาง 

ควอไทล 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ

เหมาะสม 

2. ประชาสัมพันธในดานการเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียว

ระหวางชุมชนปูเจาสมิงพราย กับแหลงทองเที่ยวชุมชน

อ่ืนใกลเคยีง 

4.05 1.06 เหมาะสม 

3. ขอความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐอ่ืนที่เก่ียวของใน

ดานการสนับสนุนการทองเท่ียว เพ่ือชวยเหลือในดาน

การประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมใน

ชุมชน 

4.12 1.17 เหมาะสม 

กลยุทธที่ 2 

พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธใหมีศักยภาพและ

สามารถเผยแพรการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชน

ไปสูกลุมนักทองเที่ยวที่หลากหลาย 

4.35 1.35 เหมาะสม 

การดําเนินงาน 

1. ศึกษาและประเมินรปูแบบการประชาสัมพันธท่ี

ดําเนินการอยูทั้งหมดในปจจุบัน วามีศกัยภาพในการ

เขาถึงนักทองเท่ียวกลุมเปาหมายมากนอยเพียงใด พรอม

ทั้งปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธใหมีศักยภาพใน

การเขาถึงกลุมลูกคามากขึ้น 

4.29 1.16 เหมาะสม 

2. ออกแบบและคิดคนการเผยแพรและการ

ประชาสัมพันธรปูแบบใหม โดยสามารถเจาะกลุมลูกคา

ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

4.35 0.91 เหมาะสม 
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ตารางที่ 15 ความคิดเห็นเก่ียวกับการรางยุทธศาสตรครั้งท่ี 1 ประเดน็เก่ียวกับยุทธศาสตรเปาหมาย 

และการดําเนินงานกลยุทธของยุทธศาสตรที่ 3 (ตอ) 

ยุทธศาสตรปาหมายและกลยุทธ มัธยฐาน 

(Median) 

คาพิสัย

ระหวาง 

ควอไทล 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ

เหมาะสม 

3. ใชเทคโนโลยีเขามามีสวนชวยในการเผยแพร

ประชาสัมพันธ เชน ใชระบบเครือขายสังคม (Social 

Network) เพ่ือพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ และ

เขาถึงกลุมนักทองเที่ยวที่มากขึ้น 

4.27 1.32 เหมาะสม 

   จากตารางท่ี 15 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2 โดยการ

วิเคราะหความเหมาะสมครั้งที่ 1 พบวาคามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล 

(Interquartile Range) คําตอบของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับยุทธศาสตรท่ี 3 มีโอกาสเปนไปไดโดยมี

คามัธยฐาน (Median) ที่ไดเกินกวา 3.5 และคาพิสัยควอไทล (Interquartile Rang) (Q3-Q1) < 1.5 

ถือวาทุกขอมีความเหมาะสม 

 จากการวิเคราะหคําตอบของผูเชียวชาญในครั้งที่ 1 พรอมขอเสนอแนะในประเด็นตางๆ 

ผูวิจัยไดนํามาปรับปรุงตามคําแนะนํา และปรับปรุงรูปแบบขอความใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

โดยมีรายละเอียดตามตารางดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 16 เปรียเทยีบองคประกอบของยุทธศาสตรเดิมและยุทธศาสตรที่มีการปรับปรุง 

ประเด็นยุทธศาสตรเดิมในครั้งที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตที่มีการปรับปรุงตาม

คําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ 

วิสัยทัศน  

สงเสริมวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพราย

โดยสรางการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อพัฒนาให

เปนแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมที่ย่ังยืน  

วิสัยทัศน 

ส ง เ ส ริ มแหล งท อ งท อ ง เที่ ย ว เ ชิ ง วิ ถี

วัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพรายอยาง

ยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชน 
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ตารางที่ 16 เปรียเทยีบองคประกอบของยุทธศาสตรเดิมและยุทธศาสตรที่มีการปรับปรุง (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตรเดิมในครั้งที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตที่มีการปรับปรุงตาม

คําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ 

พันธกิจ 

1. พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมใน

ชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ ให

มีความนาสนใจ ทั้งการปรับปรุงแหลงทองเท่ียว

เดิม พัฒนาสรางแหลงทองเท่ียวหรือรูปแบบการ

ทองเที่ยวแบบใหม รวมถึงรักษาและเผยแพร

ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมนใหเปนท่ีรูจัก 

เพื่อใหชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทปรา

การ เปนแหลงทองเที่ยวแหงใหมของจังหวัด

สมุทรปราการ 

2. สงเสรมิใหประชากรในชุมชนมีจิตสํานึกและมี

สวนรวมในการพัฒนาพื้นที่ ทรัพยากร แหลง

ทองเท่ียว ประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนปูเจาสมิง

พราย จังหวัดสมุทรปราการ รวมกับเทศบาล

และหนวยงานสนับสนุนภาครัฐที่เก่ียวของ เพื่อ

สรางรายไดในดานการทองเที่ยวใหแกชุมชน 

พันธกิจ 

1. สงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง อนุรักษ

แหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมด้ังเดิมให

คงอยูและสืบคน พัฒนาแหลงทองเที่ยว

รูปแบบใหมใหเปนที่รูจักแพรหลาย 

 

 

 

 

 

2. ปลูกฝงจิตสํานึกและการมีสวนรวมของ

ประชาชนในชุมชนสําหรับการพัฒนาพื้นที่ 

ทรัพยากรแหล งทอง เที่ ยว  ประเพณี

วัฒนธรรม รวมกับเทศบาล หนวยงาน

ภาครัฐและเอกชนทุกภาคสวน เพื่อเพิ่ม

มูลคาดานการทองเที่ยว 

3. พัฒนากลยุทธทางดานการตลาด และการ

ประชาสัมพันธ เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งจาก

ภายในประเทศและตางประเทศหันมาสนใจการ

ทองเที่ยวในชุมชนปู เจ าสมิงพราย จังหวัด

สมุทรปราการ หรือนักทองเท่ียวเชื่อมโยงจาก

แห ล ง ท อ ง เ ท่ี ย ว อื่ น ใ กล เ คี ย ง ใ น จั ง ห วั ด

สมุทรปราการ 

3. พัฒนากลยุทธดานการตลาด สิ่งจูงใจ 

และการประชาสัมพันธในทุกชองทาง เพ่ือ

ดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ

ใหหันมาสนใจทองเท่ียว และพรอมที่จะ

เ ชื่ อม โย ง เครื อข า ยแหล งท อ ง เ ที่ ย ว

ใกลเคยีง 
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ตารางที่ 16 เปรียเทยีบของยุทธศาสตรเดมิและยุทธศาสตรที่มีการปรับปรุง (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตรเดิมในครั้งที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตที่มีการปรับปรุงตาม

คําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ 

ยุทธศาสตรที ่1  

ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวิถี

วัฒนธรรมที่มีอยูในชุมชน  

ยุทธศาสตรที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมที่มีอยูในชุมชน 

ทั้ ง ในด านสถา ป ตยกรรม  ประ เพณี

วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน 

เปาหมาย 

1. แหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชนท่ี

ชํารุดทรุดโทรม ขาดการดูแล ไดรบัการปรับปรุง

และพัฒนาใหมีสภาพท่ีดีและมีความนาสนใจ 

พรอมที่จะเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรม 

 

2. ชุมชนมีการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม

รู ปแบบใหม  ท่ีสร า งความน าสน ใจใหแก

นักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

2. ชุมชนมีการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถี

วัฒนธรรมรูปแบบใหม  ที่ สร า งความ

นาสนใจใหแกนักทองเท่ียวเพ่ิมมากขึ้น 

3. นักทองเที่ยวใหความสนใจในการเขามาเยี่ยม

ชมแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปู

เจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการและมีการ

เขามาทองเท่ียวซํ้า 

 

กลยุทธที่ 1 

พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชน

ในทุกองคประกอบ เพื่อสรางศักยภาพทางการ

ทองเท่ียวใหแกชุมชน 

กลยุทธที่ 1 

พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม ทั้ง

ในดานสถาปตยกรรม วิถีวัฒนธรรมดั้งเดิม 

ภูมิปญญาของชุมชนและทรัพยากรทาง

ธรรมชาติในพื้นที่ 
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ตารางที่ 16 เปรียเทยีบของยุทธศาสตรเดมิและยุทธศาสตรที่มีการปรับปรุง (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตรเดิมในครั้งที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตที่มีการปรับปรุงตาม

คําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ 

การดําเนินการ 

1. สํารวจแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมใน

พื้นที่ ที่มีความทรุดโทรมหรือขาดความนาสนใจ 

นํามาปรบัปรุงพัฒนาใหมีสภาพที่ดีข้ึน 

 

2. สํารวจวิถีวัฒนธรรมภายในชุมชนที่มีอยู

ดั้ ง เ ดิ ม  เ ช น ภู มิ ป ญ ญ า ใ น ด า น อ า ห า ร 

ศิลปหัตถกรรม หรือประเพณีวัฒนธรรมที่ไมได

รับความสนใจ นํามาสรางเปนจุดเดนใหแก

ชุมชน เชน การคนหาอาหารหรือขนมท่ีมีสูตร

และรสชาติที่เปนเอกลักษณในทองถ่ิน 

 

3. คิดคนการทองเที่ยวรูปแบบใหมโดยใช

ประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยู เชน การจัด

เสนทางการทองเที่ยวทางน้ําในชุมชน หรือการ

จัดการทองเที่ยวเชิงศาสนา เชน การจัดไหวพระ 

11 วัด หรือนมัสการสิ่งศักสิทธ์ิที่สําคัญในชุมชน 

 

กลยุทธที่ 2 

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่มีสวนชวยสนับสนุน

ในการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย

ใหแกนักทองเท่ียว 

กลยุทธที่ 2 

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่มีสวนชวย

สนับสนุนในการอํานวยความสะดวกใหแก

นักทองเที่ยว ระบบการขนสงและการ

รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชน 

การดําเนินการ 

1. พัฒนาโครงขายการคมนาคม และระบบการ

ขนสงสาธารณะรอบดาน ที่สามารถเชื่อมตอกับ

พื้นที่อื่นใกลเคียง หรือสรางเปนแหลงทองเท่ียว

เชื่อมโยงจากชุมชนอื่น 

1. พัฒนาโครงขายการคมนาคม และ

ระบบขนสงสาธารณะในชุมชน เพื่อรองรับ

การเชื่อมตอ กับเสนทางจากพื้นที่ อ่ืน

ใกลเคียง หรือสรางเปนแหลงทองเที่ยว

เชื่อมโยงจากชุมชนอื่น 
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ตารางที่ 16 เปรียเทยีบของยุทธศาสตรเดมิและยุทธศาสตรที่มีการปรับปรุง (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตรเดิมในครั้งที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตที่มีการปรับปรุงตาม

คําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ 

2. ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมเพื่อเขาถึง

แหล งทอ ง เที่ ย ว ให มีความปลอดภัย  เช น 

จัดระบบแสงสวางใหครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนที่ 

ออกแบบเสนทางคนเดินหรือเสนทางจักรยานให

มีความสะดวกและปลอดภัยแกนักทองเท่ียว 

 

3. ศึกษาและวางระบบขนสงสาธารณะที่มี

คุณภาพ เพื่อจูงใจใหแกนักทองเที่ยวในการเขา

มาเยี่ยมชม โดยอาจจะขอความรวมมือกับขนสง

จังหวัดสมทุรปราการ และองคการขนสงมวลชน

กรุงเทพ 

 

4. ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม

ขนสงทางน้ํา  ที่สามารถเชื่อมโยงกับแหลง

ทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชนได 

 

5. จัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยใหแก

นักทองเที่ยวตามแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ หรือ

ตามแนวเสนทางการทองเที่ยวหลักในชุมชน 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมบุคลากรของเทศบาล

และบุคลากรของชุมชนโดยสรางการมีสวนรวม

ในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมใน

ชุมชน 

ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมผูมีสวนไดสวน

เสียในชุมชนโดยสรางการมสีวนรวมในการ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมใน

ชุมชน 

เปาหมาย 

1. บุคลากรของเทศบาลและประชาชนในชุมชน

ไดรูจักประเพณีวัฒนธรรมในทองถ่ินของตนเอง 

และมีความรูที่สามารถนํามาเผยแพรใหแก

นักทองเที่ยวหรือบุคคลทั่วไปได 

1. ผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชนทุกฝายทั้ง

บุคลากรของเทบาลและประชาชนใน

ชุมชนไดรูจักประเพณีวัฒนธรรมในทองถิ่น

ของตนเอง และมีความรูที่สามารถนํามา

เผยแพรใหแก นักทองเที่ยวหรือบุคคล

ทั่วไปได 
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ตารางที่ 16 เปรียเทยีบของยุทธศาสตรเดมิและยุทธศาสตรที่มีการปรับปรุง (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตรเดิมในครั้งที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตที่มีการปรับปรุงตาม

คําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ 

2. ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกตอคุณคาของ

ประเพณีศิลปวัฒนธรรมในชุมชน และมีความ

ภา ค ภู มิ ใ จ ที่ จ ะ เ ผย แพ ร แ ล ะดู แ ล รั กษ ะ

ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนใหคงอยูสืบไป 

 

3. ประชาชนในชุมชนและบุคลากรของเทศบาล

มี อุดมการณ ร วม กันที่ จ ะช ว ยพั ฒนากา ร

ทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชน 

 

กลยุทธที่ 1 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียวของ

เ ท ศ บ า ล เ มื อ งปู เ จ า ส มิ ง พ ร า ย  ใ ห มี ขี ด

ความสามารถในการดํา เนินงานดานการ

ทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชน 

 

การดําเนินงาน 

1. สรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู

ความสามารถเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงวิถี

วัฒนธรรม เพื่อเขามารับผิดชอบเกี่ยวกับงานท่ี

เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมใน

ชุมชนโดยตรง 

 

2. พัฒนาบุคลากรของเทศบาลทุกภาคสวน ท่ี

เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมใน

ชุ มชนให มี คว ามรู เ กี่ ย ว กับประ เพณีและ

วัฒนธรรมในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีความรูและ

ตระหนักถึงความสําคัญของประเพณีวัฒนธรรม

ของชุมชน 
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ตารางที่ 16 เปรียเทยีบของยุทธศาสตรเดมิและยุทธศาสตรที่มีการปรับปรุง (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตรเดิมในครั้งที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตที่มีการปรับปรุงตาม

คําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ 

3. บุคลากรทุกฝายที่เก่ียวของของเทศบาลมีการ

สร า ง คว า ม เข า ใจ ร ว ม กั บ ชุ มช น  ในกา ร

พัฒนาการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมรวมกัน

อยางตอเนื่อง เพื่อสรางความสามัคคีและรวมมือ

รวมใจกันพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม

ในชุมชนใหมีความย่ังยืน 

 

4. พัฒนาขีดความสามารถอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับ

การทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมเชน การเตรียม

ความพรอมดานภาษาตางประเทศ เพื่อรองรับ

กลุมนักทองเท่ียวจากตางชาติ 

 

กลยุทธที่ 2 

สงเสริมใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกรวมกัน 

ในการพัฒนาศักยภาพในการทองเที่ยวเชิงวิถี

วัฒนธรรมในชุมชน 

 

การดําเนินงาน 

1. สงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินไดรูจัก

ประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนของตัวเองจาก

การจําลองประเพณีวัฒนธรรมในทองถิ่น เพื่อ

สืบสานใหคงอยูตอไป รวมถึงสามารถนําความรู

ที่ไดรับไปเผยแพรและประชาสัมพันธในเชิงของ

การทองเที่ยวเชิงวถีวัฒนธรรม 

 

2. ประสานงานกับตัวแทนชุมชน ใหเปนสวน

หนึ่งในการรวมมือที่จะพัฒนาการทองเที่ยวเชิง

วิถีวัฒนธรรมของชุมชนแตละทองถ่ินรวมกับ

ประชาชนในทองถ่ินท่ีตนเองรับผิดชอบ 
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ตารางที่ 16 เปรียเทยีบของยุทธศาสตรเดมิและยุทธศาสตรที่มีการปรับปรุง (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตรเดิมในครั้งที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตที่มีการปรับปรุงตาม

คําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ 

3. พัฒนาและสงเสริมเยาวชนในทองถิ่น ใหมี

คุณภาพ และตระหนักถึงความสําคัญของ

ประเพณีและวัฒนธรรมในชุชนของตนเอง เพื่อ

สืบทอดจิตสํานึกในการดูแลรักษาประเพณีและ

วัฒนธรมและพัฒนาไปสูการทองเที่ยวเชิงวิถี

วัฒนธรรมในชุมชนสืบไป 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากลยุทธทางดาน

การตลาด เพื่อดึ งดูดนักทอง เที่ ยวทั้ งจาก

ภายในประเทศและตางประเทศหันมาสนใจการ

ทองเท่ียวในชุมชน 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากลยุทธทางดาน

การตลาด และการประชาสัมพันธ เพื่อ

ดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งจากภายในประเทศ

และตางประเทศหันมาสนใจการทองเที่ยว

ในชุมชน 

เปาหมาย 

1. การทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชน ทั้ง

สถานที่ทองเที่ยว และประเพณีวัฒนธรรม ให

เปนที่รูจักแกนักทองเที่ยวและบุคคลภายนอก

ทั่วไป 

 

2. นักทองเที่ยวมีความสนใจเขามาเยี่ยมชนและ

ทองเท่ียวในชุมชนปูเจาสมิงพราย เพิ่มมากขึ้น 

 

กลยุทธที่ 1 

สรางภาพลักษณยุทธศาสตรการทองเท่ียวเชิงวิถี

วัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัด

สมุทรปราการสูแหลงทองเท่ียวแหงใหมของ

จังหวัด 
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ตารางที่ 16 เปรียเทยีบของยุทธศาสตรเดมิและยุทธศาสตรที่มีการปรับปรุง (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตรเดิมในครั้งที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตที่มีการปรับปรุงตาม

คําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ 

การดําเนินงาน 

1. ศึกษาและพัฒนาตลาดนักทองเที่ยว โดยการ

เจาะกลุมตลาดนักทองเที่ยวใหมีความชัดเจน 

เชน กลุมนักทองเที่ยวที่สนใจชีวิตความเปนอยู

และประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน, กลุม

นักทองเที่ยวที่สนใจในศาสนาและสิ่งศักสิทธ์ิ 

หรือกลุมนักทองเที่ยวท่ีสนใจจับจายซื้อสินคา

ทองถ่ิน เปนตน 

 

2. ประชาสัมพันธในดานการเชื่อมโยงแหลง

ทองเที่ยวระหวางชุมชนปูเจาสมิงพราย กับ

แหลงทองเท่ียวชุมชนอื่นใกลเคียง 

 

3. ขอความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐอ่ืนท่ี

เกี่ยวของในดานการสนับสนุนการทองเที่ยว 

เพื่อชวยเหลือในดานการประชาสัมพันธการ

ทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชน 

 

กลยุทธที่ 2 

พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธใหมีศักยภาพ

และสามารถเผยแพรการทอง เที่ยวเชิ งวิถี

วัฒนธรรมในชุมชนไปสูกลุมนักทองเที่ยว ท่ี

หลากหลาย 
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ตารางที่ 16 เปรียเทยีบของยุทธศาสตรเดมิและยุทธศาสตรที่มีการปรับปรุง (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตรเดิมในครั้งที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตที่มีการปรับปรุงตาม

คําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ 

การดําเนินงาน 

1. ศึกษาและประเมินรปูแบบการประชาสัมพันธ

ที่ดาํเนินการอยูทั้งหมดในปจจุบัน วามีศักยภาพ

ในการเขาถึงนักทองเท่ียวกลุมเปาหมายมาก

นอยเพียงใด พรอมทั้งปรับปรุงรูปแบบการ

ประชาสัมพันธใหมีศักยภาพในการเขาถึงกลุม

ลูกคามากขึ้น 

 

2. ออกแบบและคิดคนการเผยแพรและการ

ประชาสัมพันธรูปแบบใหม โดยสามารถเจาะ

กลุมลูกคาทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

 

3. ใชเทคโนโลยีเขามามีสวนชวยในการเผยแพร

ประชาสัมพันธ เชน ใชระบบเครือขายสังคม 

(Social Network) เพื่อพัฒนารูปแบบการ

ประชาสัมพันธ และเขาถึงกลุมนักทองเท่ียวท่ี

มากขึ้น 

 

  

 ผลการวิเคราะหคําตอบของผูเช่ียวชาญในรอบที่ 3 

 การวิเคราะหคําตอบในรอบที่ 3 เปนการวิเคราะหยุทธศศาสตรของผูเชี่ยวชาญครั้งท่ี 2 

พรอมขอเสนอแนะในประเด็นตางๆ เพื่อหาคามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล 

(Interquartile Rang) อีกครั้งเพื่อใหผูเชี่ยวชาญยืนยันในคําตอบเดิมของแตละคําถาม ผลการ

วิเคราะหยุทธศาสตรในครั้ง 2 ไดจากแบบสอบถามดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 17 ความคิดเห็นเก่ียวกับวิสัยทัศนและพันธกิจของการรางยุทธศาสตรครั้งท่ี 2 

วิสัยทัศน/พันธกิจ มัธยฐาน 

(Median) 

คาพิสัย

ระหวาง 

ควอไทล 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ

เหมาะสม 

วิสัยทัศน 

สงเสริมแหลงทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจา

สมิงพรายอยางย่ังยืน โดยการมีสวนรวมของชุมชน 

4.63 1.08 เหมาะสม 

พันธกิจ 

1. สงเสริม สนับสนุน ปรบัปรุง อนุรักษแหลงทองเท่ียวเชิง

วิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมใหคงอยู และสืบคน พัฒนาแหลง

ทองเท่ียวรูปแบบใหมใหเปนที่รูจักแพรหลาย 

4.45 0.75 เหมาะสม 

2. ปลูกฝงจิตสํานึกและการมสีวนรวมของประชาชนใน

ชุมชนสําหรับการพัฒนาพื้นที่ ทรพัยากรแหลงทองเที่ยว 

ประเพณีวัฒนธรรม รวมกับเทศบาล หนวยงานภาครฐั

และเอกชนทุกภาคสวน เพื่อเพิ่มมูลคาดานการทองเที่ยว 

4.53 0.91 เหมาะสม 

3. พัฒนากลยุทธดานการตลาด สิ่งจูงใจ และการ

ประชาสัมพันธทุกชองทางเพือ่ดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งใน

และตางประเทศ ใหหันมาสนใจทองเที่ยว พรอมการ

เชื่อมโยงเครือขายแหลงทองเที่ยวใกลเคียง 

4.12 1.28 เหมาะสม 

จากตารางที่ 17 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 3 โดยการ

วิเคราะหความเหมาะสมครั้งที่ 2 พบวาคามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล 

(Interquartile Range) คําตอบของผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับวิสัยทัศนและพันธกิจของยุทธศาสตรมีโอกาส

เปนไปไดโดยมีคามัธยฐาน (Median) ที่ไดเกินกวา 3.5 และคาพิสัยควอไทล (Interquartile Rang) 

(Q3-Q1) < 1.5 ถือวาทุกขอมีความเหมาะสม 
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ตารางที่ 18 ความคิดเห็นเก่ียวกับการรางยุทธศาสตรครั้งท่ี 2 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร เปาหมาย  

และกลยุทธของยุทธศาสตรที่ 1 

ยุทธศาสตรปาหมายและกลยุทธ มัธยฐาน 

(Median) 

คาพิสัย

ระหวาง 

ควอไทล 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ

เหมาะสม 

ยุทธศาสตรที่ 1 

ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมที่มีอยู

ในชุมชน ทั้งในดานสถาปตยกรรม ประเพณีวัฒนธรรม 

และวิถีชีวิตชุมชน 

4.48 0.75 เหมาะสม 

เปาหมาย 

1. แหลงทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชนท่ีชํารุดทรุด

โทรม ขาดการดูแล ไดรับการปรับปรุงและพัฒนาใหมี

สภาพที่ดีและมีความนาสนใจ พรอมที่จะเปนแหลง

ทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรม 

4.30 1.16 เหมาะสม 

2. ชุมชนมีการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม

รูปแบบใหม ที่สรางความนาสนใจใหแกนักทองเที่ยวเพิ่ม

มากขึ้น 

4.56 1.28 เหมาะสม 

3. นักทองเที่ยวใหความสนใจในการเขามาเยี่ยมชมแหลง

ทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพราย 

จังหวัดสมทุรปราการและมีการเขามาทองเท่ียวซ้ํา 

4.41 0.88 เหมาะสม 
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ตารางที่ 18 ความคิดเห็นเก่ียวกับการรางยุทธศาสตรครั้งท่ี 2 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร เปาหมาย  

และกลยุทธของยุทธศาสตรที่ 1 (ตอ) 

ยุทธศาสตรปาหมายและกลยุทธ มัธยฐาน 

(Median) 

คาพิสัย

ระหวาง 

ควอไทล 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ

เหมาะสม 

กลยุทธที่ 1 

พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม ทั้งในดาน

สถาปตยกรรม วิถีวัฒนธรรมดั้งเดมิ ภูมิปญญาของชุมชน

และทรัพยากรทางธรรมชาติในพื้นที่ 

4.35 1.05 เหมาะสม 

การดําเนินงาน 

1. สํารวจแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในพื้นท่ี ที่มี

ความทรุดโทรมหรือขาดความนาสนใจ นาํมาปรับปรุง

พัฒนาใหมีสภาพที่ดีข้ึน 

4.26 1.14 เหมาะสม 

2. สํารวจวิถีวัฒนธรรมภายในชุมชนที่มีอยูดั้งเดิม เชนภูมิ

ปญญาในดานอาหาร ศิลปหัตถกรรม หรือประเพณี

วัฒนธรรมที่ไมไดรับความสนใจ นํามาสรางเปนจุดเดน

ใหแกชุมชน เชน การคนหาอาหารหรือขนมท่ีมีสูตรและ

รสชาติท่ีเปนเอกลักษณในทองถ่ิน 

4.55 0.75 เหมาะสม 

3. คิดคนการทองเที่ยวรูปแบบใหมโดยใชประโยชนจาก

ทรัพยากรที่มีอยู เชน การจัดเสนทางการทองเท่ียวทางน้ํา

ในชุมชน หรือการจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนา เชน การจัด

ไหวพระ 11 วัด หรือนมัสการสิ่งศักสิทธิ์ท่ีสําคญัในชุมชน 

4.40 1.26 เหมาะสม 

กลยุทธที่ 2 

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่มีสวนชวยสนับสนุนในการ

อํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว ระบบการขนสง

และการรกัษาความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชน 

4.30 1.06 เหมาะสม 
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ตารางที่ 18 ความคิดเห็นเก่ียวกับการรางยุทธศาสตรครั้งท่ี 2 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร เปาหมาย  

และกลยุทธของยุทธศาสตรที่ 1 (ตอ) 

ยุทธศาสตรปาหมายและกลยุทธ มัธยฐาน 

(Median) 

คาพิสัย

ระหวาง 

ควอไทล 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ

เหมาะสม 

การดําเนินงาน 

1. พัฒนาโครงขายการคมนาคม และระบบขนสง

สาธารณะในชุมชน เพื่อรองรับการเชื่อมตอกับเสนทาง

จากพื้นที่อื่นใกลเคียง หรือสรางเปนแหลงทองเที่ยว

เชื่อมโยงจากชุมชนอื่น 

4.19 0.86 เหมาะสม 

2. ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมเพื่อเขาถึงแหลง

ทองเท่ียวใหมีความปลอดภัย เชน จัดระบบแสงสวางให

ครอบคลุมทั่วทุกพื้นท่ี ออกแบบเสนทางคนเดินหรือ

เสนทางจักรยานใหมีความสะดวกและปลอดภัยแก

นักทองเที่ยว 

4.23 1.17 เหมาะสม 

3. ศึกษาและวางระบบขนสงสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อจูง

ใจใหแกนักทองเที่ยวในการเขามาเยี่ยมชม โดยอาจจะขอ

ความรวมมือกับขนสงจังหวัดสมุทรปราการ และองคการ

ขนสงมวลชนกรุงเทพ 

4.35 0.76 เหมาะสม 

4. ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงทาง

น้ํา ที่สามารถเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม

ในชุมชนได 

4.35 1.36 เหมาะสม 

5. จัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยว

ตามแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ หรือตามแนวเสนทางการ

ทองเท่ียวหลักในชุมชน 

4.12 1.18 เหมาะสม 
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จากตารางที่ 18 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 3 โดยการ

วิเคราะหความเหมาะสมครั้งที่ 2 พบวาคามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล 

(Interquartile Range) คําตอบของผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับวิสัยทัศนและพันธกิจของยุทธศาสตรมีโอกาส

เปนไปไดโดยมีคามัธยฐาน (Median) ที่ไดเกินกวา 3.5 และคาพิสัยควอไทล (Interquartile Rang) 

(Q3-Q1) < 1.5 ถือวาทุกขอมีความเหมาะสม 

 

ตารางที่ 19 ความคิดเห็นเก่ียวกับการรางยุทธศาสตรครั้งท่ี 2 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร เปาหมาย  

และกลยุทธของยุทธศาสตรที่ 2 

ยุทธศาสตรปาหมายและกลยุทธ มัธยฐาน 

(Median) 

คาพิสัย

ระหวาง 

ควอไทล 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ

เหมาะสม 

ยุทธศาสตรที่ 2 

สงเสริมผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชนโดยสรางการมีสวน

รวมในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชน 

4.52 0.87 เหมาะสม 

เปาหมาย 

1. ผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชนทุกฝายทั้งบุคลากรของ

เทศบาลและประชาชนในชุมชนได รู จั กประเพณี

วัฒนธรรมในทองถิ่นของตนเอง และมีความรูที่สามารถ

นํามาเผยแพรใหแกนักทองเที่ยวหรือบุคคลทั่วไปได 

4.50 0.76 เหมาะสม 

2. ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกตอคุณคาของประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมในชุมชน และมีความภาคภูมิใจที่จะ

เผยแพรและดูแลรักษะศิลปวัฒนธรรมของชุมชนใหคงอยู

สืบไป 

4.25 1.08 เหมาะสม 
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ตารางที่ 19 ความคิดเห็นเก่ียวกับการรางยุทธศาสตรครั้งท่ี 2 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร เปาหมาย  

และกลยุทธของยุทธศาสตรที่ 2 (ตอ) 

ยุทธศาสตรปาหมายและกลยุทธ มัธยฐาน 

(Median) 

คาพิสัย

ระหวาง 

ควอไทล 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ

เหมาะสม 

3. ประชาชนในชุมชนและบุคลากรของเทศบาลมี

อุดมการณรวมกันท่ีจะชวยพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวิถี

วัฒนธรรมของชุมชน 

4.50 1.28 เหมาะสม 

กลยุทธที่ 1 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยวของเทศบาล

เมืองปู เจาสมิงพราย ใหมีขีดความสามารถในการ

ดําเนินงานดานการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชน 

4.50 0.85 เหมาะสม 

การดําเนินงาน    

1. สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถ

เก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงวิถี วัฒนธรรม เพื่อเขามา

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวเชิงวิถี

วัฒนธรรมในชุมชนโดยตรง 

4.30 1.35 เหมาะสม 

2. พัฒนาบุคลากรของเทศบาลทุกภาคสวน ท่ีเกี่ยวของ

กับการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชนใหมีความรู

เก่ียวกับประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน เพื่อใหชุมชนมี

ความรู และตระหนัก ถึงความสําคัญของประเพณี

วัฒนธรรมของชุมชน 

4.37 1.27 เหมาะสม 

3. บุคลากรทุกฝายที่เก่ียวของของเทศบาลมีการสราง

ความเขาใจรวมกับชุมชน ในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง

วิถีวัฒนธรรมรวมกันอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความ

สามัคคีและรวมมือรวมใจกันพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถี

วัฒนธรรมในชุมชนใหมีความยั่งยืน 

4.53 1.15 เหมาะสม 
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ตารางที่ 19  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรางยุทธศาสตรครั้งที่ 2 ประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร เปาหมาย  

และกลยุทธของยุทธศาสตรที่ 2 (ตอ) 

ยุทธศาสตรปาหมายและกลยุทธ มัธยฐาน 

(Median) 

คาพิสัย

ระหวาง 

ควอไทล 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ

เหมาะสม 

4. พัฒนาขีดความสามารถอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการ

ทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมเชน การเตรียมความพรอม

ดานภาษาตางประเทศ เพื่อรองรับกลุมนักทองเท่ียวจาก

ตางชาติ 

4.43 1.08 เหมาะสม 

กลยุทธที่ 2 

สงเสริมใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกรวมกัน ในการ

พัฒนาศักยภาพในการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมใน

ชุมชน 

4.41 0.85 เหมาะสม 

การดําเนินงาน 

1. สงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นไดรูจักประเพณีและ

วัฒนธรรมชุมชนของตัวเองจากการจําลองประเพณี

วัฒนธรรมในทองถ่ิน เพื่อสืบสานใหคงอยูตอไป รวมถึง

สามารถนําความรูที่ไดรับไปเผยแพรและประชาสัมพันธ

ในเชิงของการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรม 

4.25 1.17 เหมาะสม 

2.ประสานงานกับตัวแทนชุมชน ใหเปนสวนหนึ่งในการ

รวมมือที่จะพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของ

ชุมชนแตละทองถิ่นรวมกับประชาชนในทองถิ่นท่ีตนเอง

รับผิดชอบ 

4.10 1.05 เหมาะสม 
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ตารางที่ 19 ความคิดเห็นเก่ียวกับการรางยุทธศาสตรครั้งท่ี 2 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร เปาหมาย  

และกลยุทธของยุทธศาสตรที่ 2 (ตอ) 

ยุทธศาสตรปาหมายและกลยุทธ มัธยฐาน 

(Median) 

คาพิสัย

ระหวาง 

ควอไทล 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ

เหมาะสม 

3. พัฒนาและสงเสริมเยาวชนในทองถิ่น ใหมีคุณภาพ 

และตระหนักถึงความสําคัญของประเพณีและวัฒนธรรม

ในชุชนของตนเอง เพื่อสืบทอดจิตสํานึกในการดูแลรักษา

ประเพณีและวัฒนธรมและพัฒนาไปสูการทองเที่ยวเชิง

วิถีวัฒนธรรมในชุมชนสืบไป 

4.52 1.36 เหมาะสม 

 

จากตารางที่ 19 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 3 โดยการ

วิเคราะหความเหมาะสมครั้งที่ 2 พบวาคามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล 

(Interquartile Range) คําตอบของผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับวิสัยทัศนและพันธกิจของยุทธศาสตรมีโอกาส

เปนไปไดโดยมีคามัธยฐาน (Median) ที่ไดเกินกวา 3.5 และคาพิสัยควอไทล (Interquartile Rang) 

(Q3-Q1) < 1.5 ถือวาทุกขอมีความเหมาะสม 
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ตารางที่ 20 ความคิดเห็นเก่ียวกับการรางยุทธศาสตรครั้งท่ี 2 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร เปาหมาย  

และกลยุทธของยุทธศาสตรที่ 3 

ยุทธศาสตรปาหมายและกลยุทธ มัธยฐาน 

(Median) 

คาพิสัย

ระหวาง 

ควอไทล 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ

เหมาะสม 

ยุทธศาสตรที่ 3  

พัฒนากลยุทธทางดานการตลาด และการประชาสัมพันธ 

เพื่อดึ งดูดนักทองเที่ยว ท้ังจากภายในประเทศและ

ตางประเทศหันมาสนใจการทองเท่ียวในชุมชน 

4.50 1.27 เหมาะสม 

เปาหมาย 

1. การทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชน ท้ังสถานที่

ทองเที่ยว และประเพณีวัฒนธรรม ให เปนที่รูจักแก

นักทองเที่ยวและบุคคลภายนอกทั่วไป 

4.40 1.10 เหมาะสม 

2. นักทองเที่ยวมีความสนใจเขามาเยี่ยมชนและ

ทองเท่ียวในชุมชนปูเจาสมิงพราย เพิ่มมากขึ้น 

4.25 1.05 เหมาะสม 

กลยุทธที่ 1 

สรางภาพลักษณยุทธศาสตรการทองเที่ ยวเชิ งวิ ถี

วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ งชุ ม ช น ปู เ จ า ส มิ ง พ ร า ย  จั ง ห วั ด

สมุทรปราการสูแหลงทองเท่ียวแหงใหมของจังหวัด 

4.20 0.82 เหมาะสม 

การดําเนินงาน 

1. ศึกษาและพัฒนาตลาดนักทองเที่ยว โดยการเจาะกลุม

ตลา ดนั กท อ ง เที่ ย ว ให มี คว ามชั ด เจ น เ ช น  กลุ ม

นักทองเท่ียวที่สนใจชีวิตความเปนอยูและประเพณี

วัฒนธรรมในชุมชน, กลุมนักทองเที่ยวที่สนใจในศาสนา

และสิ่งศักสิทธ์ิ หรือกลุมนักทองเที่ยวท่ีสนใจจับจายซื้อ

สินคาทองถ่ิน เปนตน 

4.35 0.96 เหมาะสม 
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ตารางที่ 20 ความคิดเห็นเก่ียวกับการรางยุทธศาสตรครั้งท่ี 2 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร เปาหมาย  

และกลยุทธของยุทธศาสตรที่ 3 (ตอ) 

ยุทธศาสตรปาหมายและกลยุทธ มัธยฐาน 

(Median) 

คาพิสัย

ระหวาง 

ควอไทล 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ

เหมาะสม 

2. ประชาสัมพันธในดานการเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียว

ระหวางชุมชนปูเจาสมิงพราย กับแหลงทองเที่ยวชุมชน

อ่ืนใกลเคยีง 

4.23 1.25 เหมาะสม 

3. ขอความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐอ่ืนที่เก่ียวของใน

ดานการสนับสนุนการทองเท่ียว เพ่ือชวยเหลือในดาน

การประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมใน

ชุมชน 

4.40 1.12 เหมาะสม 

กลยุทธที่ 2 

พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธใหมีศักยภาพและ

สามารถเผยแพรการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชน

ไปสูกลุมนักทองเที่ยวที่หลากหลาย 

4.49 1.47 เหมาะสม 

การดําเนินงาน 

1. ศึกษาและประเมินรปูแบบการประชาสัมพันธท่ี

ดําเนินการอยูทั้งหมดในปจจุบัน วามีศกัยภาพในการ

เขาถึงนักทองเท่ียวกลุมเปาหมายมากนอยเพียงใด พรอม

ทั้งปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธใหมีศักยภาพใน

การเขาถึงกลุมลูกคามากขึ้น 

4.35 0.85 เหมาะสม 

2. ออกแบบและคิดคนการเผยแพรและการ

ประชาสัมพันธรปูแบบใหม โดยสามารถเจาะกลุมลูกคา

ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

4.51 1.22 เหมาะสม 
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ตารางที่ 20 ความคิดเห็นเก่ียวกับการรางยุทธศาสตรครั้งท่ี 2 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร เปาหมาย  

และกลยุทธของยุทธศาสตรที่ 3 (ตอ) 

ยุทธศาสตรปาหมายและกลยุทธ มัธยฐาน 

(Median) 

คาพิสัย

ระหวาง 

ควอไทล 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ

เหมาะสม 

3. ใชเทคโนโลยีเขามามีสวนชวยในการเผยแพร

ประชาสัมพันธ เชน ใชระบบเครือขายสังคม (Social 

Network) เพ่ือพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ และ

เขาถึงกลุมนักทองเที่ยวที่มากขึ้น 

4.37 1.15 เหมาะสม 

 จากตารางที่ 20 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 3 โดยการ

วิเคราะหความเหมาะสมครั้งที่ 2 พบวาคามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล 

(Interquartile Range) คําตอบของผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับวิสัยทัศนและพันธกิจของยุทธศาสตรมีโอกาส

เปนไปไดโดยมีคามัธยฐาน (Median) ที่ไดเกินกวา 3.5 และคาพิสัยควอไทล (Interquartile Rang) 

(Q3-Q1) < 1.5 ถือวาทุกขอมีความเหมาะสม 
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ผลการวิเคราะหคําตอบของผูเชี่ยวชาญในรอบที่ 2 

 จากการวิเคราะหคําตอบในรอบที่ 3 เปนการวิเคราะหยุทธศศาสตรของผูเชี่ยวชาญ 

พรอมขอเสนอแนะในประเด็นตางๆ เพื่อหา คามัธยฐานอีกครั้งเพื่อใหผูเชี่ยวชาญยืนยันในคําตอบเดิม

ของแตละคําถาม ผลการวิเคราะหยุทธศาสตรในรอบที่ 3 ไดจากแบบสอบถามดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 21 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับวิสัยทัศนและพันธกิจของการรางยุทธศาสตร 

วิสัยทัศน/พันธกิจ EDFR 

รอบที่ 2 

EDFR  

รอบที่ 3 

ผลตาง ระดับความ

เหมาะสม 

M.D. I.R. M.D. I.R. 

วิสัยทัศน 

สงเสริมแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของ

ชุมชนปูเจาสมิงพรายอยางยั่งยืนโดยการมี

สวนรวมของชุมชน 

4.55 1.18 4.63 1.08 0.08 มากที่สุด 

พันธกิจ 

1. สงเสริม สนับสนุน ปรบัปรุง อนุรักษแหลง

ทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมดั้งเดมิใหคอยูและ

สืบคน พัฒนาแหลงทองเที่ยวรูปแบบใหมให

เปนท่ีรูจักแพรหลาย 

4.43 1.25 4.45 0.75 0.02 มากที่สุด 

2. ปลูกฝงจิตสํานึกและการมสีวนรวมของ

ประชาชนในชุมชนสาํหรับการพัฒนาพื้นที่ 

ทรัพยากร แหลงทองเที่ยว ประเพณี

วัฒนธรรม รวมกับเทศบาล หนวยงาน

ภาครัฐ เอกชน ในทุกภาคสวนเพื่อเพิ่มมูลคา

ดานการทองเท่ียว 

4.45 0.88 4.53 0.91 0.08 มากที่สุด 
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ตารางที่ 21 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับวิสัยทัศนและพันธกิจของการรางยุทธศาสตร (ตอ) 

วิสัยทัศน/พันธกิจ EDFR 

รอบท่ี 2 

EDFR  

รอบท่ี 3 

ผลตาง ระดับความ

เหมาะสม 

M.D. I.R. M.D. I.R. 

3. พัฒนากลยุทธดานการตลาด สิ่งจูงใจ 

และการประชาสัมพันธทุกชองทางเพื่อ

ดึงดูดนักทองเท่ียวทั้งในและตางประเทศ

ให หันมาสนใจทอง เที่ ยว  พรอมการ

เชื่อมโยงเครือขายแหลงทองเที่ยวใกลเคียง 

4.01 1.27 4.12 1.28 0.11 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 21 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลความเหมาะสมทั้งสองรอบ พบวาคามัธย

ฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Rang) คําตอบของผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับ

วิสัยทัศนและพันธกิจของยุทธศาสตรมีโอกาสความเปนไปได โดยมีคามัธยฐาน (Median) ที่ไดเกินกวา 

3.5 และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Rang) (Q3 – Q1) < 1.5  ถือวาทุกขอมีระดับความ

เหมาะสม 
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ตารางที่ 22 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตรที่ 1 เปาหมาย กลยุทธและการดาํเนินงาน 

ยุทธศาสตร เปาหมาย และการ

ดําเนินงาน 

EDFR 

รอบท่ี 2 

EDFR  

รอบท่ี 3 

ผลตาง ระดับความ

เหมาะสม 

M.D. I.R. M.D. I.R. 

ยุทธศาสตรที ่1 ปรับปรุงและพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมที่มีอยูในชุมชน 

ทั้ ง ในด า นสถา ป ตยกรรม  ประ เพ ณี

วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน 

4.15 1.16 4.48 0.75 0.33 มากที่สุด 

เปาหมาย 

1. แหลงทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมใน

ชุมชนท่ีชํารุดทรุดโทรม ขาดการดูแล 

ไดรับการปรับปรุงและพัฒนาใหมีสภาพที่

ดีและมีความนาสนใจ พรอมท่ีจะเปน

แหลงทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรม 

4.35 1.05 4.30 1.16 0.05 มากที่สุด 

2. ชุมชนมีการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถี

วัฒนธรรมรูปแบบใหม  ที่ สร า งความ

นาสนใจใหแกนักทองเท่ียวเพ่ิมมากขึ้น 

4.25 12.0 4.56 1.28 0.31 มากที่สุด 

3. นักทองเที่ยวใหความสนใจในการเขามา

เย่ียมชมแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม

ขอ งชุ ม ชน ปู เ จ า สมิ ง พ ร า ย  จั ง ห วั ด

สมุทรปราการและมีการเขามาทองเที่ยว

ซ้ํา 

4.10 1.22 4.41 0.88 0.31 มากที่สุด 

กลยุทธที่ 1 

พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม ทั้ง

ในดานสถาปตยกรรม วิถีวัฒนธรรมดั้งเดิม 

ภูมิปญญาของชุมชนและทรัพยากรทาง

ธรรมชาติในพื้นที่ 

4.30 0.85 4.35 1.05 0.05 มากที่สุด 
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ตารางที่ 22 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตรที่ 1 เปาหมาย กลยุทธและการดาํเนินงาน  

(ตอ)  

ยุทธศาสตร เปาหมาย และการ

ดําเนินงาน 

EDFR 

รอบท่ี 2 

EDFR  

รอบท่ี 3 

ผลตาง ระดับความ

เหมาะสม 

M.D. I.R. M.D. I.R. 

การดําเนินการ 

1. สํารวจแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม

ในพื้นที่ ที่มีความทรุดโทรมหรือขาดความ

นาสนใจ นํามาปรับปรุงพัฒนาใหมีสภาพที่

ดีขึ้น 

4.10 1.41 4.26 1.14 0.16 มากที่สุด 

2. สํารวจวิถีวัฒนธรรมภายในชุมชนที่มีอยู

ดั้ ง เดิม  เชนภูมิปญญาในด านอาหาร 

ศิลปหัตถกรรม หรือประเพณีวัฒนธรรมที่

ไมไดรับความสนใจ นํามาสรางเปนจุดเดน

ใหแกชุมชน เชน การคนหาอาหารหรือ

ขนมที่มีสูตรและรสชาติท่ีเปนเอกลักษณใน

ทองถ่ิน 

4.23 0.85 4.55 0.75 0.32 มากที่สุด 

3. คิดคนการทองเที่ยวรูปแบบใหมโดยใช

ประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยู เชน การ

จัดเสนทางการทองเที่ยวทางน้ําในชุมชน 

หรือการจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนา เชน 

การจัดไหวพระ 11 วัด หรือนมัสการสิ่งศัก

สิทธ์ิที่สําคัญในชุมชน 

4.15 1.28 4.40 1.26 0.25 มากที่สุด 
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ตารางที่ 22 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตรที่ 1 เปาหมาย กลยุทธและการดาํเนินงาน  

(ตอ)  

ยุทธศาสตร เปาหมาย และการ

ดําเนินงาน 

EDFR 

รอบท่ี 2 

EDFR  

รอบท่ี 3 

ผลตาง ระดับความ

เหมาะสม 

M.D. I.R. M.D. I.R. 

กลยุทธที่ 2 

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่มีส วนชวย

สนับสนุนในการอํานวยความสะดวกใหแก

นักทองเที่ยว ระบบการขนสงและการ

รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชน 

4.15 1.07 4.30 1.06 0.15 มากที่สุด 

การดําเนินการ 

1. พัฒนาโครงขายการคมนาคม และ

ระบบขนสงสาธารณะในชุมชน เพื่อรองรับ

การเชื่อมตอกับเสนทางจากพื้ น ท่ีอื่น

ใกลเคียง หรือสรางเปนแหลงทองเที่ยว

เชื่อมโยงจากชุมชนอื่น 

4.05 1.14 4.19 0.86 0.14 มากที่สุด 

2. ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมเพื่อ

เขาถึงแหลงทองเที่ยวใหมีความปลอดภัย 

เชน จัดระบบแสงสวางใหครอบคลุมทั่วทุก

พื้ นที่  ออกแบบเสนทางคน เดินหรื อ

เสนทางจักรยานใหมีความสะดวกและ

ปลอดภัยแกนักทองเที่ยว 

4.12 0.96 4.23 1.17 0.11 มากที่สุด 

3. ศึกษาและวางระบบขนสงสาธารณะที่มี

คุณภาพ เพื่อจูงใจใหแกนักทองเที่ยวใน

การเขามาเยี่ยมชม โดยอาจจะขอความ

รวมมือกับขนสงจังหวัดสมุทรปราการ และ

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

4.25 1.15 4.35 0.76 0.10 มากที่สุด 
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ตารางที่ 22 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตรที่ 1 เปาหมาย กลยุทธและการดาํเนินงาน  

(ตอ)  

ยุทธศาสตร เปาหมาย และการ

ดําเนินงาน 

EDFR 

รอบท่ี 2 

EDFR  

รอบท่ี 3 

ผลตาง ระดับความ

เหมาะสม 

M.D. I.R. M.D. I.R. 

4. ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการ

คมนาคมขนสงทางน้ํา ที่สามารถเชื่อมโยง

กับแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมใน

ชุมชนได 

4.10 0.76 4.35 1.36 0.25 มากที่สุด 

5. จัดทําแผนการรักษาความปลอดภัย

ใหแกนักทองเที่ยวตามแหลงทองเที่ยวที่

สําคัญ หรือตามแนวเสนทางการทองเที่ยว

หลักในชุมชน 

4.05 1.35 4.12 1.18 0.07 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 22 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลความเหมาะสมทั้งสองรอบ พบวาคามัธย

ฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Rang) คําตอบของผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับ

ยุทธศาสตรที่ 1 เปาหมาย และการดําเนินงาน โอกาสความเปนไปไดโดยมีคามัธยฐาน (Median) ที่ได

เกินกวา 3.5 และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Rang) (Q3 – Q1) < 1.5  ถือวาทุกขอมี

ระดับความเหมาะสม 
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ตารางที่ 23 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตรที่ 2 เปาหมาย กลยุทธและการดาํเนินงาน  

ยุทธศาสตร เปาหมาย และการ

ดําเนินงาน 

EDFR 

รอบท่ี 2 

EDFR  

รอบท่ี 3 

ผลตาง ระดับความ

เหมาะสม 

M.D. I.R. M.D. I.R. 

ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมผูมีสวนไดสวน

เสียในชุมชนโดยสรางการมสีวนรวมในการ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมใน

ชุมชน 

4.28 0.91 4.52 0.87 0.24 มากที่สุด 

เปาหมาย 

1. ผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชนทุกฝายท้ัง

บุคลากรของเทศบาลและประชาชนใน

ชุมชนไดรูจักประเพณีวัฒนธรรมในทองถ่ิน

ของตนเอง และมีความรูท่ีสามารถนํามา

เผยแพรใหแกนักทองเที่ ยวหรือบุคคล

ทั่วไปได 

4.10 0.89 4.50 0.76 0.40 มากที่สุด 

2. ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกตอ

คุณคาของประเพณีศิลปวัฒนธรรมใน

ชุมชน และมีความภาคภูมิใจท่ีจะเผยแพร

และดูแลรักษะศิลปวัฒนธรรมของชุมชน

ใหคงอยูสืบไป 

3.95 1.15 4.25 1.08 0.30 มากที่สุด 

3. ประชาชนในชุมชนและบุคลากรของ

เทศบาลมี อุดมการณรวม กันที่จะชวย

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของ

ชุมชน 

4.20 1.45 4.50 1.28 0.30 มากที่สุด 

 

 

  

  

 

 



183 

 

 

ตารางที่ 23 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตรที่ 2 เปาหมายกลยุทธและการดําเนินงาน        

(ตอ) 

ยุทธศาสตร เปาหมาย และการ

ดําเนินงาน 

EDFR 

รอบท่ี 2 

EDFR  

รอบท่ี 3 

ผลตาง ระดับความ

เหมาะสม 

M.D. I.R. M.D. I.R. 

กลยุทธที่ 1 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว

ของเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย ใหมีขีด

ความสามารถในการดําเนินงานดานการ

ทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชน 

4.10 1.37 4.50 0.85 0.40 มากที่สุด 

การดําเนินงาน 

1. สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวิถี

วัฒนธรรม เพื่อเขามารับผิดชอบเกี่ยวกับ

งานท่ีเก่ียวของกับการทองเที่ยวเชิงวิถี

วัฒนธรรมในชุมชนโดยตรง 

4.23 1.40 4.30 1.35 0.07 มากที่สุด 

2. พัฒนาบุคลากรของเทศบาลทุกภาค

สวน ที่เ ก่ียวของกับการทองเที่ยวเชิงวิถี

วัฒนธรรมในชุมชนใหมีความรูเ ก่ียวกับ

ประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน เพื่อให

ชุมชนมคีวามรูและตระหนักถึงความสําคัญ

ของประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน 

4.12 1.10 4.37 1.27 0.25 มากที่สุด 
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ตารางที่ 23 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตรที่ 2 เปาหมายกลยุทธและการดําเนินงาน        

(ตอ) 

ยุทธศาสตร เปาหมาย และการ

ดําเนินงาน 

EDFR 

รอบท่ี 2 

EDFR  

รอบท่ี 3 

ผลตาง ระดับความ

เหมาะสม 

M.D. I.R. M.D. I.R. 

3. บุคลากรทุกฝายที่เก่ียวของของเทศบาล

มีการสรางความเขาใจรวมกับชุมชน ใน

การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม

รวมกันอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความ

สามัคคีและรวมมือรวมใจกันพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชนใหมี

ความยั่งยืน 

4.20 0.92 4.53 1.15 0.33 มากที่สุด 

4. พัฒนาขีดความสามารถอ่ืนๆ ที่

เก่ียวของกับการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม

เ ช น  ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร อ ม ด า น

ภาษาต า งประ เทศ เพื่ อรอง รับกลุ ม

นักทองเที่ยวจากตางชาติ 

4.35 1.25 4.43 1.08 0.08 มากที่สุด 

กลยุทธที่ 2 

สงเสริมใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึก

รวมกัน ในการพัฒนาศักยภาพในการ

ทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชน 

4.34 1.12 4.41 0.85 0.07 มากที่สุด 
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ตารางที่ 23 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตรที่ 2 เปาหมายกลยุทธและการดําเนินงาน        

(ตอ) 

ยุทธศาสตร เปาหมาย และการ

ดําเนินงาน 

EDFR 

รอบท่ี 2 

EDFR  

รอบท่ี 3 

ผลตาง ระดับความ

เหมาะสม 

M.D. I.R. M.D. I.R. 

การดําเนินงาน 

1. สงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นไดรูจัก

ประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนของตัวเอง

จากการจําลองประเพณีวัฒนธรรมใน

ทองถิ่น เพื่อสืบสานใหคงอยูตอไป รวมถึง

สามารถนําความรูท่ีไดรับไปเผยแพรและ

ประชาสัมพันธในเชิงของการทองเที่ยวเชิง

วิถีวัฒนธรรม 

4.23 0.82 4.25 1.17 0.02 มากที่สุด 

2. ประสานงานกับตัวแทนชุมชน ใหเปน

สวนหนึ่งในการรวมมือที่จะพัฒนาการ

ทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนแตละ

ทอง ถ่ินรวมกับประชาชนในทองถิ่นที่

ตนเองรับผิดชอบ 

4.05 1.02 4.10 1.05 0.05 มากที่สุด 

3. พัฒนาและสงเสริมเยาวชนในทองถ่ิน 

ใหมีคุณภาพ และตระหนักถึงความสําคัญ

ของประเพณีและวัฒนธรรมในชุชนของ

ตนเอง เพื่อสืบทอดจิตสํานึกในการดูแล

รักษาประเพณีและวัฒนธรมและพัฒนา

ไปสูการทองเที่ยวเชิง วิถีวัฒนธรรมใน

ชุมชนสืบไป 

4.45 1.05 4.52 1.36 0.07 มากที่สุด 

 

 

 

 



186 

 

 

จากตารางที่ 23 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลความเหมาะสมทั้งสองรอบ พบวาคามัธย

ฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Rang) คําตอบของผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับ

ยุทธศาสตรที่ 2 เปาหมาย และการดําเนินงาน โอกาสความเปนไปไดโดยมีคามัธยฐาน (Median) ที่ได

เกินกวา 3.5 และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Rang) (Q3 – Q1) < 1.5  ถือวาทุกขอมี

ระดับความเหมาะสม 

 

ตารางที่ 24 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตรที่ 3 เปาหมายกลยุทธและการดําเนินงาน        

ยุทธศาสตร เปาหมาย และการ

ดําเนินงาน 

EDFR 

รอบท่ี 2 

EDFR  

รอบท่ี 3 

ผลตาง ระดับความ

เหมาะสม 

M.D. I.R. M.D. I.R. 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากลยุทธทางดาน

การตลาด และการประชาสัมพันธ เพื่อ

ดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งจากภายในประเทศ

และตางประเทศหันมาสนใจการทองเที่ยว

ในชุมชน 

4.27 1.41 4.50 1.25 0.23 มากที่สุด 

เปาหมาย 

1. การทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชน 

ทั้ ง สถาน ท่ีท อ ง เ ที่ ย ว  และประ เพ ณี

วัฒนธรรม ใหเปนที่รูจักแกนักทองเที่ยว

และบุคคลภายนอกทั่วไป 

4.30 1.20 4.40 1.10 0.10 มากที่สุด 

2. นักทองเท่ียวมีความสนใจเขามาเยี่ยม

ชนและทองเที่ยวในชุมชนปูเจาสมิงพราย 

เพิ่มมากขึ้น 

4.21 1.35 4.25 1.05 0.04 มากที่สุด 

กลยุทธที่ 1 

สรางภาพลักษณยุทธศาสตรการทองเที่ยว

เชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพราย 

จังหวัดสมทุรปราการสูแหลงทองเที่ยวแหง

ใหมของจังหวัด 

4.07 0.79 4.20 0.82 0.13 มากที่สุด 
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ตารางที่ 24 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตรที่ 3 เปาหมายกลยุทธและการดําเนินงาน        

(ตอ) 

ยุทธศาสตร เปาหมาย และการ

ดําเนินงาน 

EDFR 

รอบท่ี 2 

EDFR  

รอบท่ี 3 

ผลตาง ระดับความ

เหมาะสม 

M.D. I.R. M.D. I.R. 

การดําเนินงาน 

1. ศึกษาและพัฒนาตลาดนักทองเที่ยว 

โดยการเจาะกลุมตลาดนักทองเที่ยวใหมี

ความชัดเจน เชน กลุมนักทองเท่ียวท่ีสนใจ

ชีวิตความเปนอยูและประเพณีวัฒนธรรม

ในชุมชน, กลุมนักทองเที่ยวที่สนใจใน

ศ า ส น า แ ล ะ สิ่ ง ศั ก สิ ท ธิ์  ห รื อ ก ลุ ม

นักทองเ ท่ียวที่สนใจจับจ ายซื้อสินคา

ทองถ่ิน เปนตน 

4.03 0.82 4.35 0.96 0.32 มากที่สุด 

2. ประชาสัมพันธในดานการเชื่อมโยง

แหลงทองเที่ยวระหวางชุมชนปูเจาสมิง

พราย  กับแหล งท อง เที่ ย วชุ ม ชนอื่ น

ใกลเคยีง 

4.05 1.06 4.23 1.25 0.18 มากที่สุด 

3. ขอความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐอื่น

ที่ เกี่ ย วของในด านการสนับสนุนการ

ทอง เที่ ย ว  เพื่ อชวยเหลือ ในดานการ

ประชาสั ม พันธ กา รทอ ง เที่ ย ว เชิ งวิ ถี

วัฒนธรรมในชุมชน 

4.12 1.17 4.40 1.12 0.28 มากที่สุด 

กลยุทธที่ 2 

พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธใหมี

ศั กยภา พและสามา ร ถ เผยแพร ก า ร

ทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชนไปสู

กลุมนักทองเท่ียวท่ีหลากหลาย 

4.35 1.35 4.49 1.47 

 

 

 

 

0.14 มากที่สุด 
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ตารางที่ 24 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตรที่ 3 เปาหมายกลยุทธและการดําเนินงาน        

(ตอ) 

ยุทธศาสตร เปาหมาย และการ

ดําเนินงาน 

EDFR 

รอบท่ี 2 

EDFR  

รอบท่ี 3 

ผลตาง ระดับความ

เหมาะสม 

M.D. I.R. M.D. I.R. 

การดําเนินงาน 

1 .  ศึ กษ าแล ะ ปร ะ เ มิ น รู ป แบ บกา ร

ประชาสัมพันธที่ดําเนินการอยูทั้งหมดใน

ปจจุ บั น  ว า มีศักยภาพในการ เข า ถึ ง

นักทอง เ ท่ียวกลุ ม เป าหมายมากนอย

เพียงใด พรอมทั้งปรับปรุงรูปแบบการ

ประชาสัมพันธใหมีศักยภาพในการเขาถึง

กลุมลูกคามากขึ้น 

4.29 1.16 4.35 0.85 0.06 มากที่สุด 

2. ออกแบบและคิดคนการเผยแพรและ

การประชาสัมพันธ รูปแบบใหม  โดย

สามารถเจาะกลุมลูกคาท้ังภายในประเทศ

และตางประเทศ 

4.35 0.91 4.51 1.21 0.16 มากที่สุด 

3. ใชเทคโนโลยีเขามามีสวนชวยในการ

เผยแพรประชาสัมพันธ  เชน ใชระบบ

เครือขายสังคม (Social Network) เพื่อ

พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ และ

เขาถึงกลุมนักทองเที่ยวที่มากขึ้น 

4.35 1.32 4.37 1.15 0.02                                                                                                             มากที่สุด 

จากตารางท่ี 24 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลความเหมาะสมทั้งสองรอบ พบวาคามัธย

ฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Rang) คําตอบของผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับ

ยุทธศาสตรที่ 2 เปาหมาย และการดําเนินงาน โอกาสความเปนไปไดโดยมีคามัธยฐาน (Median) ที่ได

เกินกวา 3.5 และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Rang) (Q3 – Q1) < 1.5  ถือวาทุกขอมี

ระดับความเหมาะสม 
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สวนที่ 3 การประชุมเพื่อรับรองขอเสนอยุทธศาสตร (Policy Meeting) ในการจัดทําขอเสนอเชิง

ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใหเปน

แหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม 

 จากการจัดประชุมเชิงนโยบายเพื่อยืนยันขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรในการกําหนด

ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใหเปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม ไดมีการสรุปถึงขอสรุปของการกําหนดยุทธศาสตรทั้ง 3 ขอ ซึ่งมีการ

อภิปรายและซักถามในประเด็นตางๆ ที่เก่ียวกับการกําหนดยุทธศาสตรดังกลาว โดยผูเขารวมประชุม

มีความเห็นพองตองกันในประเด็นตางๆ ท้ังในภาพรวมของยุทธศาสตณ ผูศึกษาจึงไดสรุป

ขอเสนอแนะยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 

เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมไดดังนี้ 

 1. ความเหมาะสมของยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนปูเจาสมิงพราย 

จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม 

 ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศนและพันธกิจ ในการพัฒนายุทธศาสตรการ

ทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรม  

 ประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตรท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวิถี

วัฒนธรรมที่มีอยูในชุมชน ทั้งในดานสถาปตยกรรม ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน โดยมี

เปาหมายดังตอไปนี้ คือ 1. แหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชนท่ีชํารุดทรุดโทรม ขาดการดูแล 

ไดรับการปรับปรุงและพัฒนาใหมีสภาพที่ดีและมีความนาสนใจ พรอมที่จะเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวิถี

วัฒนธรรม 2. ชุมชนมีการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมรูปแบบใหม ท่ีสรางความนาสนใจใหแก

นักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 3. นักทองเที่ยวใหความสนใจในการเขามาเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยวเชิงวิถี

วัฒนธรรมขอชุมชนปูจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการและมีการเขามาทองเที่ยวซ้ํา โดยมีกลยุทธที่ 

1 คือ พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม ท้ังในดานสถาปตยกรรม วิถีวัฒนธรรมดั้งเดิม ภูมิ

ปญญาของชุมชนและทรัพยากรทางธรรมชาติในพื้นที่ และกลยุทธที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่มี

สวนชวยสนับสนุนในการอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเท่ียว ระบบการขนสงและการรักษาความ

ปลอดภัยในพ้ืนที่ชุมชน อยางไรก็ตาม ความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมเห็นดวยในทุกประเด็น มี

ความเห็นวาขอเสนอเชิงยุทธศาสตรที่ 1 นั้น มีความเปนไปไดและมีความเหมาะสม 

ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชนโดยสรางการมีสวน

รวมในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชน โดยมีเปาหมายดังตอไปนี้คือ 1. ผูมีสวนได

สวนเสียในชุมชนทุกฝายทั้งบุคลากรของเทศบาลและประชาชนในชุมชนไดรูจักประเพณีวัฒนธรรมใน

ทองถิ่นของตนเอง และมีความรูที่สามารถนํามาเผยแพรใหแกนักทองเท่ียวหรือบุคคลทั่วไปได 2. 
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ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกตอคุณคาของประเพณีศิลปวัฒนธรรมในชุมชน และมีความภาคภูมิใจท่ี

จะเผยแพรและดูแลรักษะศิลปวัฒนธรรมของชุมชนใหคงอยูสืบไป 3. ประชาชนในชุมชนและบุคลากร

ของเทศบาลมีอุดมการณรวมกันที่จะชวยพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชน โดยมีกล

ยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยวของเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย ใหมีขีด

ความสามารถในการดําเนินงานดานการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชน กลยุทธที่ 2 สงเสริมให

ประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกรวมกัน ในการพัฒนาศักยภาพในการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมใน

ชุมชน โดยตามความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมเห็นดวยในทุกประเด็น และ มีความความเห็นวา

ขอเสนอเชิงยุทธศาสตรที่ 2 นั้น มีความเหมาะสม 

 ประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากลยุทธทางดานการตลาด และการ

ประชาสัมพันธ เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งจากภายในประเทศและตางประเทศหันมาสนใจการ

ทองเท่ียวในชุมชน โดยมีเปาหมายคือ 1. การทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชน ทั้งสถานที่ทองเที่ยว 

และประเพณีวัฒนธรรม ใหเปนที่รูจักแกนักทองเที่ยวและบุคคลภายนอกทั่วไป 2. นักทองเที่ยวมี

ความสนใจเขามาเยี่ยมชนและทองเที่ยวในชุมชนปูเจาสมิงพราย เพิ่มมากขึ้น โดยมีกลยุทธที่ 1 คือ

สรางภาพลักษณยุทธศาสตรการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัด

สมุทรปราการสูแหลงทองเท่ียวแหงใหมของจังหวัด กลยุทธท่ี 2 พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธใหมี

ศักยภาพและสามารถเผยแพรการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชนไปสูกลุมนักทองเท่ียวที่

หลากหลาย โดยตามความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมเห็นดวยในทุกประเด็น และ มีความความเห็น

วาขอเสนอเชิงยุทธศาสตรที่ 3 นั้น มีความเหมาะสม 

 2. ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูเขารวมประชุม 

 ผูเขารวมการประชุมไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิ ถี

วัฒนธรรมของชุมชนนั้น จะตองมาจากความรวมมือกันระหวางชุมชนกับเทศบาล ซึ่งในปจจุบันแหลง

ทองเท่ียวหลายแหงยังคงไมเปนรูปธรรมเทาไหรนัก มีสถานท่ีทองเที่ยวเพียงไมก่ีแหงที่สามารถพัฒนา

ศักยภาพดานการทองเที่ยวได เชน วัดบางหัวเสือ ซึ่งผูมีสวนไดสวนเสียควรจะรวมมือกันในการ

ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวทั้งที่มีศักยภาพอยูแลว หรือยังไมเปนรูปธรรม โดยอาจจะสืบคน

เรื่องราวในอดีตที่นาสนใจที่สามารถเชื่อมโยงกับประวัติศาสตรของแหลงทองเที่ยวได อีกทั้งในชุมชน

เองยังมีองคความรูเก่ียวกับวิถีวัฒนธรรมท่ีนาสนใจเชน การทํานํ้าตาลมะพราว หรือการทําแกงหมอ

สูตรเฉพาะของพื้นที่ โดยอาจจะทําโครงการสาธิตวิถีชีวิตดั้งเดิมในอดีตเพ่ือใหยังคงอยูเพื่อนําเสนอตอ

นักทองเที่ยวตอไป นอกจากนั้นยังมีประเด็นในเรื่องของการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ใหมีความสนใจตอ

ประเพณีและวัฒนธรรมในทองถ่ินของตนเอง โดยปจจุบันชุมชนและเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพรายไดมี

การจัดทําโครงการมัคคเุทศนนอย โดยฝกฝนเยาวชนใหมีความรูเก่ียวกับชุมชนเพื่อใหสามารถบอกเลา
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เรื่องราวความเปนมาในประวัติศาตรของทองถ่ิน และสถานที่ทองเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวหรือบุคคล

ทั่วไปไดอยางถูกตอง นอกจากนั้นยังมีประเด็นในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางภายในชุมชน 

โดยเฉพาะเสนทางที่ไดรับการสนับสนุนในดานการทองเที่ยว เชน เสนทางจักรยาน ไฟสองสวาง ปาย

บอกทาง รวมถึงการจัดระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยวและบุคคลท่ัวไป 

นอกจากนี้ ผูศึกษาไดสังเคราะหเปนภาพรวมของยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนปูเจา

สมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมดังแผนภาพที่ 5  
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ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

วิสัยทัศน 

สงเสริมแหลงทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพรายอยางย่ังยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

พันธกิจ 

1. สงเสริม สนับสนุน ปรบัปรงุ อนุรักษแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมใหคงอยูและสืบคน พัฒนาแหลงทองเที่ยวรูปแบบใหมให

เปนที่รูจักแพรหลาย 2. ปลูกฝงจิตสํานึกและการมีสวนรวมของประชากรในชุมชนสําหรับการพัฒนาพื้นที่ ทรัพยากรแหลงทองเท่ียว 

ประเพณีวัฒนธรรมรวมกับเทศบาล ภาครัฐ เอกชนทุกภาควน เพื่อเพ่ิมมูลคาดานการทองเที่ยว 3. พัฒนากลยุทธดานการตลาด สิ่งจูงใจ 

และการประชาสัมพันธทุกชองทาง เพื่อดึงดูดนักทองเท่ียวทั้งในและตางประเทศใหหันมาสนใจทองเท่ียว พรอมการเช่ือมโยงเครือขาย

แหลงทองเที่ยวใกลเคียง 

ยุทธศาตรที่ 1 

ปรบัปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิง

วิถีวัฒนธรรมที่มีอยูในชุมชน ทั้งในดาน

สถาปตยกรรม ประเพณีวัฒนธรรม และ

วิถีชีวิตชุมชน 

ยุทธศาตรที่ 2 

สงเสริมผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชนโดย

สรางการมีสวนรวมในการพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชน 

ยุทธศาตรที่ 3 

พัฒนากลยุทธทางดานการตลาด และการ

ประชาสัมพันธ เพื่อดึงดูดนักทองเท่ียวท้ัง

จากภายในประเทศและตางประเทศหันมา

สนใจการทองเที่ยวในชุมชน 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวิถี

วัฒนธรรม ท้ังในดานสถาปตยกรรม วิถี

วัฒนธรรมดั้งเดิม ภูมิปญญาของชุมชน

และทรพัยากรทางธรรมชาติในพ้ืนที่ 

 

 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีมี

สวนชวยสนับสนุนในการอํานวยความ

สะดวกใหแก นักทองเที่ยว ระบบการ

ขนสงและการรักษาความปลอดภัยใน

พื้นท่ีชุมชน 

 

 

 

 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน

การทองเที่ยวของเทศบาลเมืองปูเจาสมิง

พร าย  ให มี ขี ดความสามา รถ ในก า ร

ดํ า เนินงานด านการทอง เที่ ยว เชิ ง วิถี

วัฒนธรรมของชุมชน 

 

กลยุทธที่ 2  สงเสริมใหประชาชนใน

ชุมชนมีจิตสํานึกรวมกัน ในการพัฒนา

ศักยภาพในการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม

ในชุมชน 

 

กลยุทธที่ 1 สรางภาพลักษณยุทธศาสตร

การทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปู

เจาสมิงพราย จังหวัดสมทุรปราการสูแหลง

ทองเท่ียวแหงใหมของจังหวัด 

 

 

กลยุทธที่ 2 พัฒนารูปแบบการ

ประชาสัมพันธใหมีศกัยภาพและสามารถ

เผยแพรการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมใน

ชุมชนไปสูกลุมนักทองเที่ยวที่หลากหลาย 

 

ภาพที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให

เปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวของชุมชนปูเจาสมิงพราย 

จังหวัดสมทุรปราการ เพื่อใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรม” มีวัตถุประสงคคือ 

1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน ความตองการและสภาพปญหาดานการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของ 

    ชุมชนเทศบาลปูเจาสมิงพราย 

2. เพื่อสรางยุทธศาสตรในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนเทศบาลเมือง 

    ปูเจาสมิงพราย 

3. เพื่อนําเสนอนโยบายในการพัฒนายุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชน 

   เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 

เปนการวิจัยเชิงนโยบายรวมกับการวิจัยเชิงอนาคต EDFR (Ethnographic Dephi Futers 

Research) โดยใชการเก็บขอมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การสัมภาษณเชิงลึก รวมกับการ

วิเคราะหเอกสารประกอบดวยขั้นตอนที่ผูวิจัยไดกําหนดขนตอนการดําเนินการออกเปน 3 ข้ันตอน 

ประกอบดวย 

 ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหสถานการณดานการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจา

สมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ โดยการศึกษาจากการวิเคราะหเอกสารที่ใชในการวิจัย สรางแบบ

การวิเคราะห สังเคราะหเนื้อหาโดยครอบคลุมกับยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนปูเจา

สมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม และศึกษาดวยวิธีการ

สัมภาษณเชิงลึก จากผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อสอบถามขอมูลพื้นฐานการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม 

โดยศึกษาขอมูลพื้นฐานดานการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนจากหนวยงานภาครัฐท่ี

ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับชุมชน และศึกษาจากตัวแทนชุมชนเพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็น โดยใชการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จํานวน 18  ทาน จากนั้นนําขอมูลที่ได

จากการศึกษามาวิเคราะหสภาพแวดลอมโดยใชเทคนิค SWOT Analysis และวิเคราะหหา

ความสัมพันธของสภาพแวดลอมเพื่อนํามากําหนดยุทธศาสตรดวยวิธี TOWS Matrix และวิเคราะห,

สภาพแวดลอมภายในดวยเทคนิค 7’S McKinsey วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกแบบทั่วไปดวย

เทคนิค PESTEL Analysis และการใหคาน้ําหนักความสําคัญของสภาพแวดลอมภายในดวยตาราง 

IFAS และสภาพแวดลอมภายนอกดวยตาราง EFAS 
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 ขั้นตอนที่ 2 รางขอเสนอเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยของชุมชนปูเจาสมิง

พราย จังหวัดสมุทรปราการเพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม โดยนําผลการศึกษาขอมูล

สภาพปจจุบันและจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมของยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของ

ชุมชนปูเจาสมิพราย จังหวัดสมุทรปราการ โดยการนําแบบวิเคราะหเอกสารไปปรึกษาแกผูเชี่ยวชาญ

ที่เก่ียวของกับชุมชน และยุทธศาสตร จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเท่ียวตรงของเนื้อหา ภาษา

ที่ใชและนํามาวิเคราะหหาคา IOC ของแบบสอบถาม (Index of Item Objective Congruence) 

จากนั้นผูวิจัยไดศึกษาโดยใชวิธีแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) จํานวน 3 

รอบ โดยผูทรงคุณวุฒิและผูที่เก่ียวของจํานวน 20 ทาน โดยผูวิจัยไดศึกษาจากกลุมเปาหมายท่ี

ประกอบดวย 5 กลุมดวยกันคือ 1) กลุมเจาหนาท่ีภาครัฐฝายการเมือง 2) กลุมเจาหนาที่ภาครัฐฝาย

ขาราชการ 3) กลุมวิชาการดานการศึกษา 4) กลุมดานการทองเที่ยว และ 5) กลุมตัวแทนชุมชน 

เพื่อใหชุมชนไดมีสวนรวมในการรางยุทธศาสตร จากนั้นผูวิจัยไดนําผลของการตอบแบบสอบถาม มา

ดําเนินการวิเคราะหทางสถิติ โดยใชตําแหนงของมัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล 

เพื่อยืนยันคําตอบเดิมหรือขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลง จากนั้นปรับแกคําถามใหตรงประเด็นตรงกับ

ความตองการของผูเชี่ยวชาญ และนําเสนอเปนรางขอเสนอเชิงยุทธศาสตรตอไป 

 ขั้นตอนที่ 3 การนําเสนอและประชุมเพื่อรับรองขอเสนอยุทธศาสตร (Policy Meeting) 

โดยเชิญผูที่มีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของกับยุทธศาสตร เพื่อรวมประเมินตรวจสอบความสําคัญ ความ

เหมาะสมโดยการอภิปรายตามองคประกอบของยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค มาตรการการ

ดําเนินการในประเด็นตางๆ โดยนําขอมูลที่ได มาปรับปรุงและนําเสนอขอยุทธศาสตรการทองเที่ยว

เชิงวิถีวัฒนธรรมของชมุชนปูเจาสมิงพรายตอไป 

 

สรุปผลการศึกษา 

 1. สถานการณดานภาพรวมในดานการทองเที่ยวของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัด

สมุทรปราการ  

 เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ มีอาณาเขตติดกับแมน้ําเจาพระยา 

จึงทําใหประชากรในพื้นที่ในอดีตมีความผูกพันกับวิถีการดําเนินชีวิตในทางน้ํา ซึ่งกอใหเกิดประเพณี

และวัฒนธรรมหลายอยางที่มีความเก่ียวของกับแมนํ้า อีกทั้งในพื้นที่ยังมีสถานที่ทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมตางๆ มากมาย เชน มีวัดจํานวน 11 แหง ซึ่งมีศักยภาพที่สามารถจะจัดรูปแบบการ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได นอกจากนั้นในชุมชนยังมีศาลเจาศักดิ์สิทธิ์จํานวน 2 แหงคือ ศาลปูเจาสมิง

พราย และศาลเจาพอทัพ นอกจากนั้นพื้นที่ของชุมชนยังสามารถเชื่อมโยงกับตัวเมืองไดอยางสะดวก 

ทั้งในตัวเมืองจังหวัดสมุทรปราการ หรือใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ทําใหพื้นท่ีชุมชนเทศบาลเมือง

ปูเจาสมิงพรายสามารถท่ีจะพัฒนายุทธศาสตรการทองเที่ยวแบบไมแวะคางคืนไดงาย โดยมีแหลง
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ภูมิศาสตรที่สามารถสรางยุทธศาสตรการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพราย 

จังหวัดสมทุปราการมีดังตอไปนี้  

1. วัดบางหัวเสือ ซึ่งพื้นที่แวดลอมไปดวยคลอง โดยอาณาเขตทั้งทางทิศเหนือและทิศใต

จะติดกับคลองและทิศตะวันตกจะติดกับแมน้ําเจาพระยา จึงมีประวัติศาสตรดานวิถีชีวิตริมนํ้าเขามา

เก่ียวของกับวัดบางหัวเสือจนเปนประเพณีวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจนถึงปจจุบัน ประเพณีดังกลาวไดแก

ประเพณีงานอาหารดีเจดียหนาวัด ซึ่งมีจุดเดนในเรื่องของอาหารของชุมชน เชน ผัดไทย หมูสะเตะ 

นอกจากนั้นในดานสถาปตยกรรมที่นาสนใจในเชิงวิถีวัฒนธรรมของวัดบางหัวเสือไดแกพระอุโบสถซึ่ง

เปนแบบสองชั้น สรางโดยใชกระเบื้องเซรามิกทั้งหลัง โดยภายในพระอุโบสถชั้นบนจะใชศิลปะภายใน

เปนรูปแบบปูนปนแบบนูนสูง ซึ่งหาไดยากในประเทศไทยโดยไดชางปนจากรมศิลปากรเปน

ผูออกแบบและลงมือปนเอง สวนชั้นลางประดิษฐานพระพุทธชินราชจําลอง และเปนพิพิธภัณฑที่มี

การรวบรวมงานศิลปจากชางโบราณไวจํานวนมาก นอกจากนี้ยังไดมีการสนับสนุนใหวัดบางหัวเสือ 

เปนแหลงทองเที่ยวของเมือง โดยมีการสงเสริมใหเกิด “ตลาดริมน้ําบางหัวเสือ” ซึ่งมีการจําหนาย

อาหารรสชาติอรอยในทุกวันเสาร – อาทิตย 

2. วัดบางหญาแพรก เปนวัดเกาของชุมชนสรางข้ึนสมัยรัตนโกสินทรตอนตน มีโบสถ

เกาแกที่ยังคงสภาพถึงปจจุบัน และยังมีประเพณีที่สําคัญคือ ประเพณีแหยอดพระเจดียทราย ซึ่งเปน

ประเพณีท่ีจําลองชีวิตวิถีวัฒนธรรมของคนในชุมชนในอดีต  

3. วัดสวนสม เปนวัดเกาแกท่ีสรางเมื่อสมัยป พ.ศ. 2400 สรางจากความศรัทธาของทาน

เจาสัวโพธิ์ซึ่งอาศัยอยูในพื้นที่แหงนี้โดยถวายที่ดินท้ังหมดแดทานหลวงปูสุขวัดทองคุง และมอบหมาย

ใหทานเปนผูดําเนินการสรางตอไป เพื่อใหเปนวัดประจําชุมชน 

4. วัดโยธินประดิษฐ เปนวัดสังกัดคณะสงฆมหานิกาย ตั้งอยูริมน้ําเจาพระยา สรางขึ้น

เมื่อประมาณป พ.ศ. 2407 เดิมชื่อวัดโคงทอง และเปลี่ยนชื่อมาเปนวัดบางวัวไทย จากนั้นไดรับการ

บูรณะโดยเจากรมสรรพาวุธทหารเรือเม่ือป พ.ศ. 2499 และไดเปลี่ยนชื่อเปนวัดโยธินประดิษฐจนถึง

ปจจุบัน 

5. วัดมหาวงษ เปนวัดเกาแกสรางขึ้นเมื่อประมาณป พ.ศ. 2339 ในสมัยรัชกาลที่ 2 ซึ่ง

ในวัดมีพระประธานในอุโบสถนามวา “พระพุทธมงคล” ซึ่งเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย และมีพระ

ประธานในวิหารนามวา “หลวงพอบัวขาว” ซึ่งเปนสิ่งศักดิ์ที่เปนที่ประชาชนในพื้นที่ใหความเคารพ

บูชา 

6. วัดบางฝายเปนวัดท่ีสรางขึ้นเมื่อประมาณป พ.ศ. 2430 โดยมีนายมาด นางอิ่ม เปน

ผูสราง และไดรับขนานนามวาวัดบางฝายจนถึงปจจุบัน ซึ่งวัดแหงนี้มีปูชะนีวัตถุที่สําคัญเชน พระ

ประธานในอุโบสถนามวา หลวงพอนาคใหญ และยังมีพระพุทธรูปปางตางๆ จํานวน 5 องค และพระ

อัครสาวก 
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7. วัดสําโรงเหนือ สรางขึ้นเมื่องประมาณป พ.ศ. 2300 สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 

เดิมชื่อวาวัดเกาะแกวศรีเมืองและไดเปลี่ยนชื่อเปนวัดสําโรงเหนือ แตเนื่องจากวัดตั้งอยูปากคลอง

สําโรงชาวบานจึงนิยมเรียกวาวัดปากคลองสําโรงกันเสยีมากกวา 

8. วัดสําโรงใต สรางเมื่อประมาณป พ.ศ. 2413 โดยมีนายจุยเปนผูสราง และไดขนาน

นามวา วัดใหมตาจุย ตอมานายปุณ นางหงส สิโรดมไดสรางตอ ชาวบานจึงเรียกวา วัดปุณหงส และ

เปนวัดปุณหงสสนาวาส และไดเปลี่ยนชื่อเปนวัดสําโรงใตตามทองที่ตั้งวัดสืบตอมาจนถึงปจจุบัน 

9. วัดแหลม สรางข้ึนเม่ือประมาณป พ.ศ. 2319 โดยไดรับประราชทานวิสุงคามสีมาเพื่อ

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2472 โดยพ้ืนท่ีวัดอยูใกลเคียงกับปอมปูเจาสมิงพราย และศาลปูเจาสมิง

พราย 

10. วัดทองคุง สรางเมื่อประมาณป พ.ศ. 2456 ไมทราบนามผูสราง ไดรับพระราชทาน

วิสุงคามสีมาเม่ือวันที่ 23 สิหาคม พ.ศ. 2499 โดยภายในวัดมีพระอุโบสถเกาแกและมีการจัดการเรียน

การสอนดานปรยิัติธรรมมาตั้งแตป พ.ศ. 2476 

11. วัดกลางสวน สรางเมื่อป พ.ศ. 2460 หลังจากที่รัชกาลที่ 2 ทรงสรางปอมปูเจาสมิง

พรายเสร็จเรียบรอย ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยามหาโยธา (เจง) คุมชาวมอญมาประจําที่

ปอมนี้ และทหามอญจึงไดคิดสรางวัดนี้ข้ึนเพื่อเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ 

12. ศาลองคปูเจาสมิงพราย สรางเพ่ือเปนที่สักการะบรรพบุรุษท่ีเคยทําหนาที่ปกปอง

ประเทศไทย มิใหอริราชศัตรูลวงล้ําเขามาทางแมน้ําเจาพระยา (ขณะนี้อยูในบริเวณโรงพยาบาลพระ

ประแดง) โดยจะมีงานแหงองคปูเจาสมิงพรายโดยจัดแหองคปูเจาสมิงพรายโดยรอบทั้ง 5 ตําบล 

ในชวงเดือนธันวาคมของทกุป 

13. ศาลพอทับ สรางไวเพื่อปกปองคุมกันภัยใหแกประชาชนในชุมชน และจะมีการจัด

งานแหองคเจาพอทัพ อันถือเปนงานประจําปที่จัดข้ึนอยางย่ิงใหญในชวงวันตรุษจีน 

14.ปอมปูเจาสมิงพรายและพิพิธภัณฑทองถ่ินเมืองปูเจาสมิงพราย ปจจุบันตั้งอยู 

ในสถาบันราชประชาสมาสัย โดยกรมศิลปากรไดเขามาดูแล ซึ่งสมัยกอนสถานที่ดังกลาวเปน

สถานพยาบาลและถูกท้ิงราง โดยในปจจุบันอยูในระหวางการปรับปรุงโดยเทศบาลเมืองปูเจาสมิง

พราย โดยขอความรวมมอืจากกรมศิลปากรเพื่อใหคงสภาพเดิมใหไดมากที่สุด และมีแนวคิดท่ีจะสราง

พิพิธภัณฑทองถ่ินซึ่งมีการรวบรวมประวัติ ชีวิตความเปนอยู และวิถีวัฒนธรรมของคนในพื้นถิ่น 

 จากขอมูลดังกลาวจะพบวาชุมชนปูเจาสมิงพรายมีแหลงทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับการ

ทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรม และประเพณีวัฒนธรรมที่เปนทั้งวิถีพุทธและวิถีมอญ สืบทอดมาถึงปจจุบัน 

จึงพรอมที่จะพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมได โดยสิ่งท่ีสําคัญที่สุดของชุมชนที่จะ

สามารถสืบสานวิถีวัฒนธรรมของชุมชนใหย่ังยืน และเปนที่รูจักแกนักทองเที่ยวและบุคคลท่ัวไป นั่น

คือการสรางความรวมมือกันระหวางหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของในพื้นที่และชุมชน โดยการพัฒนา
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บุคลากรในทุกภาคสวน ท้ังบุคลากรของเทศบาลที่รับผิดชอบ และบุคลากรในชุมชน โดยเทศบาลเมือง

ปูเจาสมิงพรายจะเปนผูรับผิดชอบหลักในพื้นที่ในการสนับสนุนชุมชนในดานการพัฒนาการทองเที่ยว 

ทั้งในสวนขอสถาปตยกรรมดานการทองเท่ียวในพื้นที่และวิถีประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน 

 เพื่อใหมีความชัดเจนในเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมในพื้นที่ ผูวิจัยไดสรุปปฏิทิน

กิจกรรมเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพรายไดดังนี้ 

 1. งานอาหารดีเจดียหนาวัด จัดในวันแรม 7 คํ่าเดือน 11 ของทุกป 

 2. ประเพณีแหยอดพระเจดียทราย จัดในวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 6 ของทกุป 

 3. งานแหเจาพอทัพ จัดในชวงกอนวันตรุษจีน 1 สัปดาห ของทุกป 

 4. งานแหงหงสธงตะขาบ จัดในชวงเดอืนกรกฎาคม ของทุกป 

 5. งานแหองคปูเจาสมิงพราย จัดในชวงเดือนธันวาคม ของทุกป 

 1.1 การวิเคราะห SWOT Analysis ของชุมชนปูเจาสมิงพรายที่เกี่ยวของกับการ

ทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม 

 ผูศึกษาวิจัยไดศึกษาวิเคราะหเอกสาร นโยบาย และจากการสัมภาษณขอมูลเชิงลึก

เก่ียวกับยุทธศาสตรการพัมนาการทองเท่ียวของชุมชนปูเจาสมิงพราย โดยพิจารณาถึงปจจัยในดาน

ตางๆ ในดานการทองเที่ยว โดยสามารถสรุปออกมาในรูปแบบของ จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

อุปสรรค (SWOT Analysis) ไดดังนี้ 

 

1.1.1 จุดแข็ง (Strength) 

 1. มีทรัพยากรทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่ีผสมผสานกันในพื้นที่เดียวกันระหวาง 

วัฒนธรรมวิถีพุทธและวัฒนธรรมวิถีมอญ 

2. มีแหลงทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมท้ังในดานสถาปตยกรรมที่เกาแก เชน วัดในพื้นที่

บางแหงสรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 รวมถึงแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรท่ีสามารถนํามาเชื่อมโยง

กับเชิงวิถีวัฒนธรรมได 

3. มีประเพณีและวัฒนธรรมเฉพาะพื้นถ่ิน ที่สะทอนถึงอัตลักษณและความเปนอยูของ

คนในพื้นที่ไดอยางดี เชน ประเพณีแหยอดพระเจดียทราย หรืองานแหหงสธงตะขาบของชาวมอญ 

4. สถานที่ทองเที่ยวในเขตเทศบาลในแตละแหงมีระยะทางไมหางไกลกันมากนัก 

สามารถที่จะจดัรูปแบบและเสนทางการทองเท่ียวไดอยางสะดวก 

5. พื้นที่ของชุมชนในบางสวน เปนพ้ืนที่ติดริมแมน้ําเจาพระยา ทําใหสามารถพัฒนา

รูปแบบการทองเท่ียวที่หลากหลาย ทั้งทางบกและทางน้ําได 

6. เสนทางการคมนาคมขนสงในพื้นท่ีมีความสะดวก มีถนนสายหลักคือถนนปูเจาสมิง

พรายและถนนสายยอยที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่นักทองเที่ยวสามารถเดินทางภายในพื้นที่ไดสะดวก 
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7. มีการจัดงานเทศการและประเพณีที่สําคัญ เพื่อเปนการสืบสานและบอกเรื่องราวของ

วัฒนธรรมในอดีตใหนักทองเที่ยวหรือบุคคลทั่วไปไดเห็น 

8. สภาพพื้นท่ีบางสวนเปนพ้ืนท่ีสีเขียวและมีคลองตัดผาน ทําใหสามารถจัดรูปแบบการ

ทองเท่ียวทั้งในเชิงธรรมชาติและชุมชนได 

9. ชุมชนท่ีเปนเจาของพื้นท่ี มีสวนรวมในการรักษาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของ

ชุมชนตัวเอง และพรอมที่จะใหความรวมมือกับภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่อยางตอเนื่อง 

10. เทศบาลมีงบประมาณที่เพียงตอการนําไปใชพัฒนาในดานการทองเท่ียว หากมี

โครงการพัฒนาการทองเที่ยวที่มีความนาสนใจ 

1.1.2 จุดออน (Weaknesses) 

1. เทศบาลขาดบุคลากรผูเชี่ยวชาญทางดาการทองเท่ียว ท่ีจะมาชวยผลักดันนโยบาย 

ดานการทองเท่ียวอยางจริงจัง 

2. ประชากรในพื้นที่บางสวนที่ไมใชคนในพื้นท่ีดั้งเดิม ไมมีความรูสึกหวงแหนพื้นที่หรือ

อยากมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนในดานการทองเท่ียว 

3. เกิดความขัดแยงทางความคิดระหวางคนท่ีอยูในพื้นท่ีดั้งเดิม และผูที่เขามาอาศัยอยู

ใหม 

4. ไมมีสถานประกอบการโรงแรม รานอาหารมาตรฐาน ทําใหนักทองเที่ยวไมสามารถ

เขามาพักแรมในชุมชนได 

5. การทองเที่ยวบางอยางไมสามารถสรางจุดเดนใหสามารถเทียบเคียงกับพื้นที่ใกลเคียง

ได เชนตลาดน้ําบางหัวเสือซึ่งยังมขีนาดเล็กและมีรานคาจํานวนไมมากนัก 

6. สถานที่ทองเที่ยวบางแหงยังไมเปนที่นาสนใจมากพอท่ีจะดึงดูดความนาสนใจของ

นักทองเที่ยวใหมาเยี่ยมชมได 

7. คนในชุมชนบางสวนที่มีความคิดเห็นที่ไมตรงกันกับเทศบาล ทําใหเทศบาลไมสามารถ

เขาไปจัดการนโยบายดานการทองเที่ยวในบางพื้นที่ไดอยางเต็มที่ 

 8. บางชวงเวลาการจราจรในพื้นที่มีความหนาแนนและติดขัด สงผลตอความสะดวกใน

การเดินทางและทองเที่ยว 

1.1.3 โอกาส (Opportunities) 

1. มีแหลงทองเที่ยวจากพื้นที่ใกลเคยีงซึ่งสามารถนํามาเชื่อมโยงการทองเท่ียวกับชุมชน 

ได เชนการเชื่อมโยงพื้นท่ีกับอําเภอเมอืง และอําเภอพระประแดง 

2. มีระบบการคมนาคมขนสงที่เชื่อมโยงจากพื้นที่ชุมชน ไปยังชุมนใกลเคียงและใจกลาง

เมืองไดอยางสะดวก โดยผานสะพานภูมิพล หรือถนนกาญนาภิเษก 
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3. หนวยงานภาครัฐพรอมใหการสนับสนุนดานการทองเที่ยวอยางเต็มที่ หากชุมชนมี

โครงการดานการทองเที่ยวที่นาสนใจไปนําเสนอ เชนหนวยงานดานการทองเท่ียว 

4. กระแสความนิยมของนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศที่มีตอการทองเที่ยวเชิงวิถี

วัฒนธรรมและการทองเที่ยวรูปแบบชุมชน 

5. อุตสาหกรรมเกากําลังทยอยยายออกไปจากพื้นที่ ซึ่งในอนาคตมีแนวโนมที่จะ

ปรับเปลี่ยนนโยบายดานพื้นท่ี ใหเปนเขตที่อยูอาศัยเหมือนในอดีต 

6. มีระบบการคมนามคมขนสงท่ีสามารถเขามายังพื้นที่ไดหลากหลาย เชน รถโดยสาร

ประจําทางทาง เรือ แพขนานยนต และรถไฟฟา 

7. นโยบายจากภาครัฐท่ีมีการสงเสริมดานการทองเท่ียวในดานการอนุรักษประเพณี

ศิลปวัฒนธรรม 

8. ความกาวหนาในดานเทคโนโลยีเพื่อสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารและ

ประชาสัมพันธเก่ียวกับการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับรู 

1.1.4 อุปสรรค (Threat) 

1. พื้นที่เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพรายเปนพื้นที่อุตสาหกรรมเกาจากนโยบายทําใหมี

โรงงานอุตสหกรรมแทรกตัวอยูในพื้นท่ีของชุมชน  

2. ปญหาดานภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะอุทกภัย เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีติดริมแมน้ําทําใหเกิด

เหตุน้ําทวมเปนบางครั้ง ซึ่งเปนอุปสรรคตอการทองเท่ียว 

3. พื้นที่การทองเที่ยวใกลเคียงไดรับความนิยมเปนอยางมาก เชน ตลาดบางน้ําผึ้งทําให

นักทองเที่ยวสนใจที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังพื้นท่ีใกลเคียงมากกวา 

4. จากสาเหตุที่การจราจรในพื้นที่มีความหนาแนนและติดขัดเปนบางครั้ง ทําให

นักทองเที่ยวไมอยากที่จะเขามาภายในชุมชน 

5. พื้นที่ที่เทศบาลมีโครงการจะจัดทําพิพิธภัณฑ อยูในเขตพื้นท่ีโรงพยาบาล ทําใหไม

สามารถจัดการเก่ียวกับพื้นที่ไดอยางสะดวก 

6. หนวยงานภาครัฐใหความสนใจกับการทองเที่ยวในพื้นที่อื่นในจังหวัดสมุทปราการ

มากกวา 

7. ปญหาดานประชากรแฝงเนื่องจากมีประชากรจากภายนอกเขามาทํางานในเขตพื้นที่ 

ทําใหเกิดประชากรแฝง สงผลตอการควบคุมประชากรและความปลอดภัยในดานการทองเที่ยว 

8. ปญหาความไมแนนอนทางดานการเมือง และเศรษฐกิจ สงผลตอความสนใจของ

นักทองเที่ยวที่อยากจะออกมาใชจายทองเที่ยว 
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 จากผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม ทั้งภายใน ภายนอก โดยการวิเคราะห จุดแข็ง 

จุดออน โอกาส และอุปสรรค ผูศึกษาวิจัยไดนําสภาพแวดลอมแตละปจจัยมาทําการกําหนดกลยุทธ

ดวยวิธี TOWS Matrix โดยไดกลยุทธดังตอไปนี้ 

 1.2 การวิเคราะห TOWS Matrix 

 1.2.1 กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) 

 ไดจากการนําขอมูลประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งและโอกาสมาพิจาณารวมกัน 

จากการวิเคราะหพบวา จุดแข็งของชุมชนคือมีทรัพยากรทางดานการทองเที่ยวท่ีเกี่ยวของกับวิถี

วัฒนธรรมที่หลากหลายและเกาแก ตอบสนองตอกระแสดานการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของ

นักทองเที่ยว ที่จะหันมาสนใจทองเที่ยวในพื้นท่ีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการจัดระบบการคมนาคมขนสงที่

เชื่อมตอเขายังพื้นที่ที่สะดวกง ก็จะเปนการจูงใจใหนักทองเที่ยวสนใจที่จะเขามาเที่ยวในชุมชนมาก

ยิ่งข้ึน 

 1.2.2 กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy) 

 ไดจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่จะเปนจุดแข็งและอุปสรรคมาพิจารณา

รวมกัน จากการวิเคราะหพบวาจุดแข็งของชุมชนในดานทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมที่

นาสนใจยังมีอยูมาก หากหนวยงานภาครัฐเขามาใหความสนใจที่จะเขามาพัฒนาการทองเที่ยวอยาง

ตอเนื่อง ก็จะทําใหชุมชนสามารถที่จะเปนแหลงทองเท่ียวชั้นนําได รวมถึงอาจจะเปนแหลงทองเที่ยว

เชื่อมโยงจากชุมชนอื่นไดอีกดวย 

 1.2.3 กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) 

 ไดจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดออนและโอกาส มาพิจารณา

รวมกัน จากการวิเคราะหพบวาโอกาสคือกระแสความนิยมการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของ

นักทองเที่ยว และการมีแหลงทองเท่ียวเชื่อมโยงขางเคยีง ทําใหสามารถที่จะสรางโอกาสที่จะสามารถ

ดึงนักทองเท่ียวเขามาในชุมชนได ซึ่งชุมชนจะตองปรับปรุงและคนหาดานศักยภาพดานการทองเท่ียว

เชิงวิถีวัฒนธรรมของชมุชน เชน ประชาสัมพันธและสรางจุดเดนใหกับแหลงทองเที่ยว หรือสรางความ

รวมมือกับชุมชนในพื้นที่ในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนใหนาสนใจมากยิ่งข้ึน 

 1.2.4 กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) 

 ไดจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมท่ีเปนจุดออนและอุปสรรค มาพิจารณา

รวมกัน จากการวิเคราะหพบวาการที่จะพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมใหมีศักยภาพเพื่อที่จะ

สรางความนาสนใจใหเพิ่มขึ้นไดนั้น นอกจากเทศบาลและชุมชนจะรวมมือกันพัฒนาแลว หนวยงาน

ภาครัฐภายนอกอื่นก็ควรที่จะหันมาใหความสนใจท่ีจะชวยฟฟูและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีความ

นาสนใจ และแกไขปญหาในเรื่องของการจราจรและปรับปรุงถนนหนทางและภูมิทัศน ใหมีความ

สะดวกแกนักทองเที่ยวมากขึ้น 
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 1.3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในโดยใชเทคนิค 7’S Mckinsey และวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายนอกทั่วไปโดยใชเทคนิคการวิเคราะห PESTEL 

 1.3.1 Strategy พบวาชุมชนและเทศบาลมีกลยุทธในการสรางการรับรูในเรื่องของการ

ทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนใหเปนที่รูจักจากการจัดงานเทศกาลและประเพณีที่สําคัญ เพื่อ

สืบสานและบอกเลาเรื่องราวของวัฒนธรรมในอดีตเพื่อใหนักทองเท่ียวหรือบุคคลอ่ืนทัวไปใหความ

สนใจที่จะเขามาเยี่ยมชมพื้นท่ีเพิ่มมากขึ้น 

 1.3.2 Structure จากการวิเคราะหพบวาเทศบาลเมือปูเจาสมิงพรายไดมีโครงสรางการ

บริหารงานและจัดทําโครงการตางๆ ที่เก่ียวของกับดานการทองเที่ยว รวมถึงชุมชนยังมีทรัพยากรดาน

การทองเที่ยวทั้งในดานสถาปตยกรรมที่เกาแกและสวยงาม รวมถึงวิถีวัฒนธรรมที่ผสมผสานกัน

ระหวางวิถีพุทธและวิถีชาวมอญ 

 1.3.3 Style จากการวิเคราะหพบวาการสนับสนุนดานการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรม

ของชุมชนจะมาจากโครงการที่เนนการสรางจิตสํานึกใหแกชุมชน และถายทอดวิถีวัฒนธรรมในชุมชน

ใหคงอยูสืบไป โดยไดรับความรวมมือกับเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพรายในการจัดทําโครงการและ

สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณบางสวน 

 1.3.4 System จากการวิเคราะหพบวาชุมชนใหการสนับสนุนในการพัฒนาและเผยแพร

การทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม โดยมีระบบการทํางานที่เชื่อมโยงกันระหวางเทศบาล ชุมชน สภา

เทศบาลและหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงานอยางมีระบบ 

 1.3.5 Staff จากการวิเคราะหพบวา ผูบริหารและผูนําชุมชนมีความพรอมที่จะผลักดัน

และพัฒนาดานการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนเปนอยางดี ทั้งในเรื่องของการสนับสนุน

โครงการตางๆ ที่เก่ียวของกับการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรม และเงินทุนสนับสนุน 

 1.3.6 Skill จากการวิเคราะหพบวา บุคลากรในชุมชนและเจาหนาที่ภาครัฐท่ีรับผิดชอบ

ในชุมชนเชน เทศบาล โดยเฉพาะระดับผูบริหารและผูนําชุมชนมีความรูความเขาใจในพื้นที่เปนอยางดี

ที่จะสามารถผลักดันและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชนไดเปนอยางดี 

 1.3.7 Shared Value จากการวิเคราะหพบวา ชุมชนที่เปนเจาของพื้นที่ มีสวนรวมใน

การรักษาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนตัวเอง และพรอมที่จะใหความรวมมือกับภาครัฐ

ในการพัฒนาพื้นท่ีอยางตอเนื่อง โดยเทศบาลเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

ในการพัฒนาชุมชน ดวยการจัดประชุมเวทีชาวบานเปนประจํา 

 1.4 แนวคิดการวิเคราะห PESTEL 

 1.4.1 Political จากการวิเคราะหพบวา หนวยงานภาครัฐพรอมใหการสนับสนุนดาน

การทองเที่ยวอยางเต็มที่ หากชุมชนมีโครงการดานการทองเที่ยวที่นาสนใจไปนําเสนอ เชนหนวยงาน

ดานการทองเท่ียวและสงเสริมดานการทองเท่ียวในดานการอนุรักษประเพณีศลิปวัฒนธรรม 
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 1.4.2 Economic จากการวิเคราะหพบวา อุตสาหกรรมเกากําลังทยอยยายออกไปจาก

พื้นที่ ซึ่งในอนาคตมีแนวโนมที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายดานพื้นที่ ใหเปนเขตที่อยูอาศัยเหมือนในอดีต ท่ี

จะสามารถพัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมไดอยางเต็มท่ี 

 1.4.3 Social จากการวิเคราะหพบวา . กระแสความนิยมของนักทองเที่ยวทั้งในและ

ตางประเทศที่มีตอการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมและการทองเที่ยวรูปแบบชุมชนมีมากขึ้นในประเทศ

ไทย ซึ่งเหมาะสมท่ีชุมชนจะมีแผนที่จะพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมใหมีความโดด

เดนมากยิ่งขึ้น 

 1.4.4 Technology จากการวิเคราะหพบวา ความกาวหนาในดานเทคโนโลยีในปจจุบัน 

สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารและประชาสัมพันธเก่ียวกับการจัดงานประเพณีและ

วัฒนธรรม เพื่อใหนักทองเท่ียวไดรับรูเก่ียวกับชุมชนไดมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

 1.4.5 Environment จากการวิเคราะหพบวา ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติใกลเคียงท่ี

สามารถใชประโยชนในการทองเที่ยวได เชนแมน้ําเจาพระยา พื้นที่สีเขียวในชุมชน รวมถึงสามารถ

เชื่อมโยงกับแหลงทองท่ียวทางธรรมชาติอ่ืนจากพื้นท่ีใกลเคยีงได 

 1.4.6 Legal จากการวิเคราะหพบวา กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ทําให

สามารถจัดรูปแบบการทองเที่ยวไดอยางมีศักยภาพ อีกทั้งในเรื่องกฎหมายความปลอดภัยทําให

นักทองเที่ยวไดรับความปลอดภัยจากการทองเที่ยวภายในชุมชน 

 2. การรางยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัด

สมุทรปราการ เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม 

 ผูศึกษาวิจัยไดใชวิธีวิจัยเชิงนโยบายโดยใชเทคนิคการวิจัยแบบอนาคต (EDFR) โดยนํา

ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกมาเปนขอมูลในการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ จากนั้นจึง

นําขอมูลดังกลาวมาสรางยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิง

พราย โดยมีวิสัยทัศนคือ สงเสริมแหลงทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพรายอยางยั่งยืน 

โดยการมีสวนรวมของชุมชน พันธกิจคือ 1สงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง อนุรักษแหลงทองเท่ียวเชิงวิถี

วัฒนธรรมดั้งเดิมใหคงอยู และสืบคน พัฒนาแหลงทองเที่ยวรูปแบบใหมใหเปนที่รูจักแพรหลาย 2. 

ปลูกฝงจิตสํานึกและการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนสําหรับการพัฒนาพื้นที่ ทรัพยากรแหลง

ทองเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรม รวมกับเทศบาล หนวยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคสวน เพื่อเพิ่ม

มูลคาดานการทองเที่ยว 3. พัฒนากลยุทธดานการตลาด สิ่งจูงใจ และการประชาสัมพันธทุกชองทาง

เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวท้ังในและตางประเทศ ใหหันมาสนใจทองเที่ยว พรอมการเชื่อมโยงเครือขาย

แหลงทองเท่ียวใกลเคียง ซึ่งยุทธศาสตรดังกลาวไดมีประเด็นยุทธศาสตร 3 ประเด็นหลักดวยกันคือ 

ยุทธศาสตรที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมที่มีอยูในชุมชน ทั้ง

ในดานสถาปตยกรรม ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน 
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 เปาหมาย คือ 1. แหลงทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชนที่ชํารุดทรุดโทรม ขาดการ

ดูแล ไดรับการปรับปรุงและพัฒนาใหมีสภาพท่ีดีและมีความนาสนใจ พรอมท่ีจะเปนแหลงทองเท่ียว

เชิงวิถีวัฒนธรรม 2. ชุมชนมีการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมรูปแบบใหม ที่สรางความ

นาสนใจใหแกนักทองเท่ียวเพิ่มมากขึ้น 3. นักทองเที่ยวใหความสนใจในการเขามาเย่ียมชมแหลง

ทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการและมีการเขามาทองเท่ียว

ซ้ํา 

 กลยุทธที่ 1 พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม ทั้งในดานสถาปตยกรรม วิถี

วัฒนธรรมดั้งเดิม ภูมิปญญาของชุมชนและทรัพยากรทางธรรมชาติในพื้นท่ี 

การดําเนินการ 1. สํารวจแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในพื้นที่ ที่มีความทรุดโทรม

หรือขาดความนาสนใจ นํามาปรบัปรุงพัฒนาใหมีสภาพที่ดีขึ้น 2. สํารวจวิถีวัฒนธรรมภายในชุมชนที่มี

อยูดั้งเดิม เชนภูมิปญญาในดานอาหาร ศิลปหัตถกรรม หรือประเพณีวัฒนธรรมท่ีไมไดรับความสนใจ 

นํามาสรางเปนจุดเดนใหแกชุมชน เชน การคนหาอาหารหรือขนมที่มีสูตรและรสชาติท่ีเปนเอกลักษณ

ในทองถิ่น 3. คิดคนการทองเที่ยวรูปแบบใหมโดยใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีอยู เชน การจัด

เสนทางการทองเท่ียวทางนํ้าในชุมชน หรือการจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนา เชน การจัดไหวพระ 11 

วัด หรือนมัสการสิ่งศักสิทธ์ิที่สําคัญในชุมชน 

 กลยุทธที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีมีสวนชวยสนับสนุนในการอํานวยความสะดวก

ใหแกนักทองเท่ียว ระบบการขนสงและการรกัษาความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชน 

 การดําเนินการ 1. พัฒนาโครงขายการคมนาคม และระบบการขนสงสาธารณะรอบดาน 

ที่สามารถเชื่อมตอกับพื้นที่อื่นใกลเคียง หรือสรางเปนแหลงทองเที่ยวเชื่อมโยงจากชุมชนอ่ืน 2. 

ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมเพื่อเขาถึงแหลงทองเที่ยวใหมีความปลอดภัย เชน จัดระบบแสงสวางให

ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ ออกแบบเสนทางคนเดินหรือเสนทางจักรยานใหมีความสะดวกและปลอดภัย

แกนักทองเที่ยว 3. ศึกษาและวางระบบขนสงสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อจูงใจใหแกนักทองเที่ยวใน

การเขามาเยี่ยมชม โดยอาจจะขอความรวมมือกับขนสงจังหวัดสมุทรปราการ และองคการขนสง

มวลชนกรุงเทพ 4. ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงทางน้ํา ที่สามารถเชื่อมโยงกับ

แหลงทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชนได 5. จัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยใหแกนักทองเท่ียว

ตามแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ หรือตามแนวเสนทางการทองเท่ียวหลักในชุมชน 

 ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชนโดยสรางการมีสวนรวมในการ

พัฒนาการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชน 

 เปาหมาย 1. ผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชนทุกฝายทั้งบุคลากรของเทศบาลและประชาชน

ในชุมชนไดรูจักประเพณีวัฒนธรรมในทองถิ่นของตนเอง และมีความรูที่สามารถนํามาเผยแพรใหแก

นักทองเที่ ยวหรือบุคคลทั่วไปได 2. ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกตอคุณคาของประเพณี
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ศิลปวัฒนธรรมในชุมชน และมีความภาคภูมิใจที่จะเผยแพรและดูแลรักษะศิลปวัฒนธรรมของชุมชน

ใหคงอยูสืบไป 3. ประชาชนในชุมชนและบุคลากรของเทศบาลมีอุดมการณรวมกันที่จะชวยพัฒนาการ

ทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชน 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยวของเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 

ใหมีขีดความสามารถในการดําเนินงานดานการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชน 

การดําเนินงาน 1. สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถเก่ียวกับการ

ทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรม เพื่อเขามารับผิดชอบเกี่ยวกับงานที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวเชิงวิถี

วัฒนธรรมในชุมชนโดยตรง 2. พัฒนาบุคลากรของเทศบาลทุกภาคสวน ที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว

เชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชนใหมีความรูเก่ียวกับประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีความรู

และตระหนักถึงความสําคัญของประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน 3. บุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของของ

เทศบาลมีการสรางความเขาใจรวมกับชุมชน ในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมรวมกันอยาง

ตอเนื่อง เพื่อสรางความสามัคคีและรวมมือรวมใจกันพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชนให

มีความยั่งยืน 4. พัฒนาขีดความสามารถอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมเชน การ

เตรียมความพรอมดานภาษาตางประเทศ เพื่อรองรับกลุมนักทองเที่ยวจากตางชาติ 

กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกรวมกัน ในการพัฒนาศักยภาพใน

การทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชน 

  การดําเนินงาน 1. สงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินไดรูจักประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน

ของตัวเองจากการจําลองประเพณีวัฒนธรรมในทองถ่ิน เพื่อสืบสานใหคงอยูตอไป รวมถึงสามารถนํา

ความรูท่ีไดรับไปเผยแพรและประชาสัมพันธในเชิงของการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรม 2. ประสานงาน

กับตัวแทนชุมชน ใหเปนสวนหนึ่งในการรวมมือที่จะพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชน

แตละทองถ่ินรวมกับประชาชนในทองถ่ินที่ตนเองรับผิดชอบ 3. พัฒนาและสงเสริมเยาวชนในทองถิ่น 

ใหมีคณุภาพ และตระหนักถึงความสําคัญของประเพณีและวัฒนธรรมในชุชนของตนเอง เพื่อสืบทอด

จิตสํานึกในการดูแลรักษาประเพณีและวัฒนธรมและพัฒนาไปสูการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมใน

ชุมชนสืบไป 

 ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากลยุทธทางดานการตลาด และการประชาสัมพันธ เพื่อดึงดูด

นักทองเที่ยวทั้งจากภายในประเทศและตางประเทศหันมาสนใจการทองเที่ยวในชุมชน 

 เปาหมาย 1. การทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชน ทั้งสถานที่ทองเที่ยว และประเพณี

วัฒนธรรม ใหเปนที่รูจักแกนักทองเที่ยวและบุคคลภายนอกทั่วไป 2. นักทองเที่ยวมีความสนใจเขามา

เย่ียมชนและทองเที่ยวในชุมชนปูเจาสมิงพราย เพิ่มมากขึ้น 

 กลยุทธที่ 1 สรางภาพลักษณยุทธศาสตรการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจา

สมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการสูแหลงทองเที่ยวแหงใหมของจังหวัด 
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 การดําเนินงาน 1. ศึกษาและพัฒนาตลาดนักทองเที่ยว โดยการเจาะกลุมตลาด

นักทองเที่ยวใหมีความชัดเจน เชน กลุมนักทองเที่ยวที่สนใจชีวิตความเปนอยูและประเพณีวัฒนธรรม

ในชุมชน, กลุมนักทองเท่ียวที่สนใจในศาสนาและสิ่งศักสิทธิ์ หรือกลุมนักทองเที่ยวท่ีสนใจจับจายซื้อ

สินคาทองถิ่น เปนตน 2. ประชาสัมพันธในดานการเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวระหวางชุมชนปูเจาสมิง

พราย กับแหลงทองเที่ยวชุมชนอื่นใกลเคยีง  3. ขอความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐอื่นที่เก่ียวของใน

ดานการสนับสนุนการทองเท่ียว เพ่ือชวยเหลือในดานการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวิ ถี

วัฒนธรรมในชุมชน 

 กลยุทธที่ 2 พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธใหมีศักยภาพและสามารถเผยแพรการ

ทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชนไปสูกลุมนักทองเท่ียวท่ีหลากหลาย 

 การดําเนินงาน 1. ศึกษาและประเมินรูปแบบการประชาสัมพันธที่ดําเนินการอยูทั้งหมด

ในปจจุบัน วามีศักยภาพในการเขาถึงนักทองเที่ยวกลุมเปาหมายมากนอยเพียงใด พรอมทั้งปรับปรุง

รูปแบบการประชาสัมพันธใหมีศักยภาพในการเขาถึงกลุมลูกคามากขึ้น 2. ออกแบบและคิดคนการ

เผยแพรและการประชาสัมพันธรูปแบบใหม โดยสามารถเจาะกลุมลูกคาท้ังภายในประเทศและ

ตางประเทศ 3. ใชเทคโนโลยีเขามามีสวนชวยในการเผยแพรประชาสัมพันธ เชน ใชระบบเครือขาย

สังคม (Social Network) เพื่อพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ และเขาถึงกลุมนักทองเที่ยวที่มาก

ขึ้น 

 2.2 ผลจากการทําแบบสอบถาม (EDFR) รอบที่ 2 และรอบที่ 3 

 ผูศึกษาวิจัยไดนําความคิดเห็นจากการสัมภาษณในรอบที่ 1 ของผูใหขอมูลหลักนําไป

พัฒนาเปนยุทธศาสตรโดยการสรางแบบสอบถามปลายเปดเปนรางยุทธศาสตร เพื่อใหผูเชี่ยวชาญใน

การรางยุทธศาสตรและตัวแทนชุมชนจํานวน 20 คน ไดพิจารณา ผลการวิเคราะหขอมลูดวยวิธี EDFR 

ในรอบที่ 2 และ 3 พบวา คามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile 

Range) คําตอบของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิสัยทัศน พันธกิจ ของยุทธศาสตร ประกอบดวย 3 

ยุทธศาสตรหลัก โดยในแตละยุทธศาสตรประกอบดวยเปาประสงค กลยุทธและแนวทางการ

ดําเนินงาน มีโอกาสเปนไปไดโดยมีคามัธยฐาน (Median) ที่ไดเกินกวา 3.5 และคาพิสัยระหวางควอ

ไทล (Interquaritile Range) (Q3-Q1) < 1.5 ถือวาทุกขอมีความเหมาะสม 

  

3. ผลการประชุม Policy Meeting 

การนําเสนอขอยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัด

สมุทรปราการ เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมจากการอภิปรายซักถามและแสดง 

ความเห็นในการประชุมเพื่อหาขอสรุปเชิงนโยบายในประเด็นตางๆ ที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวเชิง 
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วิถีวัฒนธรรม ของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ ผูเขารวมประชุมลงความเห็นวาทั้ง 3 

ยุทธศาสตร มีความเหมาะสมที่จะเปนยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนปูเจาสมิงพราย 

จังหวัดสมทุรปราการ นอกจากนั้นผูเขารวมการประชุมไดเสนอแนะขอคิดเห็นที่สําคัญ ในการนําแผน

ยุทธศาสตรไปปรับใชจริง เพื่อผลักดันใหเกิดเปนรูปธรรมอยางชัดเจน เพื่อพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวิถี

วัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการใหมีศักยภาพ 

 

การอภิปรายผล 

 ผูศึกษาวิจัยไดนําผลการศึกษาท่ีไดจากการวิเคราะห ประมวลผล และสรุปผล และ

สามารถนําขอมูลดังกลาว มาอภิปรายผลไดดังนี้ 

 1. สถานการณดานภาพรวมในดานการทองเที่ยวของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัด

สมุทรปราการ  

 จากผลการวิจัยพบวาชุมชนปูเจาสมิงพรายมีแหลงทองเที่ยวที่เก่ียวของกับการทองเท่ียว

เชิงวิถีวัฒนธรรม ที่สืบทอดมาถึงปจจุบัน จึงพรอมที่จะพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม

โดยสรางความรวมมือกันระหวางหนวยงานภาครัฐในพื้นท่ีและชุมชน ซึ่งสอดคลองกับ Nur Izati 

Saniah Ahmad Zaki (2013) ที่ไดศึกษาถึงการทองเที่ยวเชิงมรดกวัฒธรรมในเมืองมะละกา ประเทศ

มาเลเซยี ซึ่งการศึกษาพบวาการทองเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมนอกจากจะมีการศึกษาแหลงทองเท่ียว

แลว ยังตองมีแผนการพัฒนาและปกปองมรดกทางวัฒนธรรมอีกดวย เชน การจัดทํากรอบแผนการ

พัฒนาในเชิงวัฒนธรรม รูปแบบพฤติกรรมของนักทองเท่ียว โดยหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปใช

เพื่อสรางกรอบอนาคตในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและการทองเที่ยว การทํากรอบและแผนการ

พัฒนาจะเปนทางเลือกหนึ่งที่จะทําใหการวางแผนเชิงวัฒนธรรมของพื้นที่มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

โดยผลการศึกษาดังกลาวพบวา ชาวบานในหมูเกาะลังกาวีไดมีมุมมองในการวางแผนกรอบการ

ทองเท่ียวเชิงมรดกวัฒนธรรม ซึ่งจะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในพื้นท่ีทั้งเศรษฐกิจและสังคม 

และในทางกลับกันหากชาวบานและหนวยงานที่เกี่ยวของไมใหความสําคัญตอการอนุรักษมรดกทาง

วัฒนธรรมของพื้นที่ดังกลาว ก็อาจจะทําใหมรดกทางวัฒนธรรมดั้งเดิมสูญพันธุได การทําแผนกรอบ

การพัฒนาจะเปนแนวทางในการปฏิบัติในเชิงยุทธศาสตรได  

นอกจากน้ันชุมชนปูเจาสมิงพรายยังมีสถานที่ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมท่ีเกาแกมากมาย 

เชน ปอมปูเจาสมิงพราย วัดวาอาราม ซึ่งสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได ซึ่งสอ

คลองกับแนวคิดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ Bob Mckercher (2002) ซึ่งกลาวถึงการทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมเปนปรากฎการณท่ีมีรูปแบบยอนไปสูเรื่องราวของความเกาแก เชนการเยี่ยมชมสถานท่ี

ทางประวัติศาสตร สถานท่ีสําคัญทางวัฒนธรรม การเขารวมกิจกรรมพิเศษและเทศกาล หรือการเย่ียม

ชมพิพิธภัณฑเปนตน 
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ในประเด็นการสรางความรวมมือกับชุมชนนั้น ยังสอดคลองกับแนวคิดของ พิมพระวี 

โรจนรุง (2553) ไดกลาวถึงการทองเท่ียวชุมชนซึ่งเปนการทองเที่ยวที่เนนผลประโยชนเพื่อชุมชน โดย

ใหชุมชนมีสวนรวมในทุกกระบวนการของการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

 2. การรางยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัด

สมุทรปราการ เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม 

 จากผลการศึกษาวิจัยโดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมดวยการใชเทคนิค SWOT 

Analysis และนําขอมูลจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมมาใชในการกําหนดและรางยุทธศาสตรการ 

พัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม โดยยุทธศาสตรดังกลาวประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมาย และการ

ดําเนินงาน เพื่อเปนการกําหนดทิศทางและกําหนดเปาหมายในระยะยาว และมาตรการปองกันอยาง

เปนระบบ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ José G. Vargas‐Hernández (2012) โดยไดศึกษาการ

ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนในการพัฒนาภูมิภาคของฮาลิสโกตอนใต 

โดยศึษาโดยการใชแบบจําลองเชิงบรรทัดฐานเพ่ือทําการวิเคราะหและกําหนดยุทธศาสตรการ

ทองเท่ียวทางวัฒนธรรม เพื่อหารอืและสรางตลาดเปาหมายในฮาลิสโกตอนใต โดยผลการศึกษาพบวา 

การใชวิธีการวิเคราะหเชิงบรรทัดฐานเปนกรอบที่มีคุณคาในการออกแบบเครื่องมือสําหรับการ

วางแผนและการดําเนินงานของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่กอใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งแบบจําลองเชิง

บรรทัดฐานพิสูจนใหเห็นวาจะเปนประโยชนสําหรับการกําหนดและพัฒนายุทธศาสตรในดานการ

ทองเท่ียว  

 นอกจากนั้นการรางยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวของชุมชนปูเจาสมิงพราย 

จังหวัดสมทุรปราการ เพื่อใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไดจัดทํายุทธศาสตรโดยมีองคประกอบ

ดังนี้คือ 1) วิสัยทัศน 2) พันธกิจ 3) ยุทธศาสตรจํานวน 3 ยุทธศาสตร และ 4) เปาหมายของแตละ

ยุทธศาสตร ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตรของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2554) ได

กลาวถึงการวางแผนยุทธศาสตรที่ประกอบดวย 1) วิสัยทัศน หมายถึงวิถีสูความเปนเลิศ ซึ่งบุคคล 

ทีมงานหรือหนวยงานตองการสรางข้ึนมาเพื่อสรางโอกาสท่ีเปนไปไดมากสุดสําหรับอนาคต 2) พันธกิจ 

หมายถึงการกําหนดขอบเขตงาน บทบาท หนาท่ี หรือหนาที่ กฎหมายมอบหมายใหแกหนวยงานซึ่ง

หนวยงานจะตองมีหรือตองทําใหเกิดขึ้นและประสบผลสําเร็จ 3) เปาหมาย หมายถึงการกําหนดสิ่ง 

หรือผลสําเร็จ หรือผลลัพธท่ีตองการในอนาคต ซึ่งหนวยงานจะตองพยายามใหเกิดข้ึน 4) ยุทธศาสตร 

หมายถึงแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

 2.1 ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมที่มีอยูในชุมชน ทั้งในดาน

สถาปตยกรรม ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน 
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 จากผลการวิจัยพบวา การพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรม เปนสิ่งที่จะทําใหการ

ทองเที่ยวมีความนาสนใจและสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหมีความสนใจที่จะเขามาในพื้นท่ีได ซึ่ง

สอดคลองกับการศกึษาของ Alexandru Stratana, Rodica Perciuna, Corina Gribinceaa (2015) 

ไดศึกษาถึงการระบุศักยภาพการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในสาธารณรัฐมอลโดวา โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อปรับปรุงรูปแบบการทองเท่ียว และใชขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนานี้เปนพื้นฐานสําหรับการ

พยากรณเพื่อคนหาสิ่งท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาการทองเที่ยวในมอลโดวา ผลการศึกษาพบวามี

ปจจัยหลายอยางท่ีอาจจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาอยางยั่งยืนในการทองเที่ยวของมอลโดวา ท้ังใน

แงมุมของการใชทรัพยากรในพื้นท่ีที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมที่ยังไมไดมีการสํารวจหรือมีการสํารวจ

อยางไมทั่วถึง และสิ่งดึงดูดทางวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีอาจจะมีความนาสนใจท่ีไมเพียงพอที่จะสามารถ

เปนจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยวได ซึ่งการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา มรดกการทองเที่ยวใน

พื้นที่มีศักยภาพของการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับสูง แตกลับมีการดูแลและพัฒนา

อยางไมเหมาะสม ทั้งในสวนของอนุสรณสถาน หรือสถาปตยกรรมหลายแหงในระดับทองถ่ินหรือใน

ระดับชาติ พื้นที่ทางวัฒนธรรมกําลังถูกทําลาย การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของ

พื้นท่ีเปนไปไดยาก เนื่องจากมีการกําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติที่เนนในการแสวงหา

ผลประโยชนของพื้นที่มากกวาที่จะมีการสงเสริมในดานการอนุรักษ ดังนั้นขอเสนอดานการทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมและความรูเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่ดีขึ้น จะทําใหนักทองเท่ียวเขาใจในเรื่อง

ของการอนุรักษ และดูแลรักษาทรัพยากรในดานการทองเท่ียวของพื้นที่ และพัฒนารูปแบบการ

แสวงหาผลประโยชนการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของพื้นที่อยางเหมาะสม โดยอาจจะใชเครื่องมือ

ทางดานการตลาดสมัยใหมชวยในการพัฒนา 

 นอกจากนั้นยังสอดคลองกับการศึกษาของ Florentina Daniela Matei (2014) ได

ศึกษาถึงศักยภาพในการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ในรูปแบบการพัฒนาการทองเที่ยวชนบท ในภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศโรมาเนีย โดยการศึกษาดังกลาวน้ันไดกลาวถึงความสําคัญและข้ันตอน

ในการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศโรมาเนีย ซึ่งควรจะไดรับการสนุนจาก

หนวยงานภาคการทองเที่ยว เนื่องจากในพื้นท่ีดังกลาวยังมีศักยภาพในการเติบโตอยูอีกมาก 

โดยเฉพาะการเขามามีสวนรวมของภาคธุรกิจ เชน ธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว จะตองมีการ

พัฒนารูปแบบการทองเที่ยวชนบทใหเกิดสิ่งใหมๆ และพัฒนานวัตกรรม โดยทําพื้นที่มีศักยภาพใน

ดานการแขงขัน โดยการศึกษาดังกลาวไดแสดงใหเห็นถึงเมืองที่อยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

โรมาเนียนั้น เต็มไปดวยมรดกทางวัฒนธรรม เชน เชิงประวัติศาสตร อาคารสถานที่ พิพิธภัณฑ 

หลักฐานทางศาสนา เชน โบสถโบราณ เปนตน ซึ่งผลสรุปคือ การทองเที่ยงในชนบทยังคงไดรับการ

ชื่นชมและเปนที่สนใจจากนักทองเที่ยวท่ีมาจากเมืองใหญ ที่มีความตึงเครียดในการใชชีวิตสูง 

นอกจากนั้นการทองเที่ยวเชิงชนบท ยังคงเปนโอกาสสําคัญท่ีจะสรางความด้ังเดิมอยางบริสุทธ ไร

มลภาวะให กลับสูตนกําเนิดแหงความรื่นรมย รายไดจากนั่งทองเท่ียวจะสามารถนํามาพัฒนาพื้นที่ใน
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ชนบท การรักษาวัฒนธรรมประเพณี และความหลายของวิถีชีวิตและทรัพยากรการทองเที่ยวใน

ชนบท จะทําใหนักทองเที่ยวไดความหลากหลาย และเปนสิ่งแปลกใหมจากที่ตนเองไมเคยไดสัมผัส

จากในเมือง 

นอกจากน้ันยังสอดคลองกับการศึกษาของ Tutur Lussetyowati (2014) ไดศึกษาถึง

การอนุรักษผานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา Musi Reverside เมืองPalembang ซึ่งเมือง 

Palembang โดยการศึกษานี้ไดแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในเมือง 

Palembang ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงบทบาทการทองเที่ยวในรูปแบบการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม 

ผานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะเปนการสรางโอกาสทางธุรกิจใหมๆ และเสริมสรางเศรษฐกิจใน

ทองถิ่น การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมจะชวยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูอาศัยในพื้นที่ โดยการ

เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม อันจะเปนประโยชนตอเศรษฐกิจในทองถิ่น จากผล

การศึกษาพบวาในเมือง Palembang มีสถาปตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมมากมาย แตนา

เสียดายที่บางแหงไมไดอยูในสภาพที่ดี และบางแหงมีแนวโนมที่จะมีศักยภาพท่ีจะสามารถนํามาใช

เปนจุดเดนสําหรับการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของเมืองได แตยังไมมีกิจกรรมที่จะสามารถ

สนับสนุนในเรื่องของการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได ซึ่งการเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับ

มรดกวัฒนธรรมไวดวยกัน จะเปนประโยชนสําหรับคนในทองถ่ินในดานของการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในทองถ่ิน ซึ่งแนวคิดการทองเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมจะเปนการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของเมือง 

จากการไดรับการแบงปนในเชิงเศรษฐกิจที่จะเปนประโยชนในการนํามาเปนเงินทุนในการอนุรักษ

แหลงทองทองเที่ยว รวมถึงเปนการแบงปนประสบการณของนักทองเที่ยวผูมาเยือนใหแกบุคคลอื่นใน

การรวมมือกันในการประชาสัมพันธในการอนุรกัษพื้นที่แหงน้ีอีกดวย ซ่ึงอาจจะตองใชวิธีการในเชิงกล

ยุทธในการพัฒนาการทองเที่ยว เพื่อใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวรวมถึงการ

อนุรักษ ดูแล และปกปองแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ดงักลาวดวย 

2.2 สงเสริมผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชนโดยสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชน 

ผลการวิจัยพบวาคนเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวิถี

วัฒนธรรมใหมีศักยภาพ โดยผูที่รับผิดชอบในการพัฒนาวิถีวัฒนธรรมชุมชนนั้นจะตองไดรับความ

รวมมือจากบุคคลท่ีเก่ียวของในทุกภาคสวน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Thomas J. Iverson 

(2010) ไดศึกษาถึงความสัมพันธทางวัฒนธรรมกับนักทองเที่ยวกับนักทองเท่ียวในบาหลีอินโดนีเซีย 

โดยการศึกษาดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหเห็นถึงมิติทางวัฒนธรรมที่ถูกมองขามบอยครั้งจาก

นักทองเที่ยว ตลอดจนสรางความตระหนักถึงประโยชนที่ไดรับจากการใหความรูแกนักทองเที่ยวเพื่อ

ลดความขัดแยงระหวางบุคคลในพื้นที่กับนักทองเที่ยว โดยนําเสนอขอมูลจากแบบสอบถามที่จัดทําขึ้น

เพื่อสอบถามนักทองเที่ยวท่ีมาเที่ยวในเกาะบาหลี ซึ่งผลการวิจัยพบวานักทองเที่ยวไดแสดงความ
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หวงใยมากที่สุดสําหรับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่ขาดความเคารพตอชาวบาหลีทองถิ่น หลายคน

ตระหนักถึงธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เรียบงายของชาวาหลีและตระหนักถึงความสําคัญของการแตง

กายที่มีความเหมาะสม รวมทั้งลักษณะท่ีไมเหมาะสมเชน การเปลือยกาย เปนตน โดยการใหความรู

แกนักทองเท่ียวที่เก่ียวของกับพฤติกรรมที่เหมาะสม จะตองชวยเพิ่มความสัมพันธระหวางผูมาเยือน

และเจาของพื้นที่ ขณะเดียวกันก็ตองปรับปรุงความสัมพันธระหวางนักทองเที่ยว กับนักวางแผนดาน

การทองเท่ียว โดยอาจจะพิจารณาใหเห็นถึงผลในเชิงลบและเชิงบวกจากพฤติกรรมการทองเที่ยวใน

ลักษณะตางๆ ของนักทองเที่ยว 

นอกจากน้ันยังสอดคลองกับการศึกษาของ Anna Leask and Ivana Rihova (2015) 

ไดศึกษาถึงบทบาทของการทองเที่ยวเชิงมรดกในหมูเกาะเช็ตแลนด โดยวัตถุประสงคของการศึกษานี้

เพื่อกําหนดบทบาทของการทองเที่ยวเชิงมรกดในการพัฒนาเกาะเช็ตแลนด และวิธีการเชื่อมโยงกับ

นโยบายสาธารณะการทองเที่ยวในชุมชน ผลการศึกษาพบวา การรับรูถึงประสิทธิภาพของนโยบาย

สาธารณะในดานการทองเที่ยวมรดกวัฒนธรรมในเกาะเช็ตแลนด การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวน

เสียโดยรวมจะประสบความสําเร็จในการสงเสริมการอนุรักษมรดกการทองเที่ยว ดังนั้นการให

ความสําคัญตอนโยบายสาธารณะในดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษมรดกวัฒนธรรมจึงเปนสิ่งที่สําคัญ 

2.3 พัฒนากลยุทธทางดานการตลาด และการประชาสัมพันธ เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว

ทั้งจากภายในประเทศและตางประเทศหันมาสนใจการทองเที่ยวในชุมชน 

 จากผลการวิจัยพบวาการสรางการพัฒนากลยุทธทางดานการตลาด จะเปนการสรางการ

รับรูและความนาสนใจของแหลงทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชมุชน และดึงดูดใหนักทองเที่ยวหันมา

สนใจที่จะเขามาเยี่ยมชมพื้นท่ี ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Saso Korunovski,Naume Marinoski 

(2012) ไดศึกษาถึงการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมือง Ohrid โดยการศึกษา

ดังกลาวมีจุดมุงหมาย เพื่อพิจารณารูปแบบการทองเที่ยวที่มีประโยชนในแงมุมของการทองเท่ียวเชิง

มรดกวัฒนธรรม โดยคนหาสถานที่ทองเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมที่สําคัญของเมือง Ohrid ที่จะสามารถ

พัฒนาและสรางความสําเร็จในการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งผลการศึกษาพบวาการใหความสําคัญ

ในดานของการตลาดและการสงเสริมการขาย จะชวยในการพัฒนาท่ีย่ังยืนของการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม โดยหากเราจัดกลุมรูปแบบของการทองเที่ยว โดยใหการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนการ

ทองเท่ียวรูปแบบหนึ่งท่ีมีความสําคัญ จะชวยใหผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว

ดังกลาวไดรับผลประโยชน จากกิจกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาในดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนนธรรม

ในพื้นท่ีดังกลาว 

 นอกจากนั้นยังสอดคลองกับการศึกษาของ Uditha Liyanag (2013) ไดศึกษาถึงกลยุทธ

การวางตําแหนงเพื่อการทองเที่ยวในยุคหลังสงครามศรีลังกา โดยการศึกษาดังกลาวมีจุดมุงหมายเพื่อ

เปนกรอบในการพัฒนายุทธศาสตรการวางตําแหนงท่ีชัดเจนสําหรับการทองเท่ียวในประเทศศรีลังกา
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ในชวงหลังสงคราม ผลการศึกษาพบวา การจัดทํายุทธศาสตรที่ชัดเจนสําหรับการทองเที่ยวใน

ประเทศศรลีังกาในหลังสงครามนั้น สิ่งที่สําคัญคือการเปลี่ยนแปลงการรับรูในเชิงลบของนักทองเท่ียว

ที่จะมาเที่ยวในประเทศศรีลังกา และชูจุดเดนในดานอ่ืนๆ เชน เกาะที่มีความหลากหลาย และ

พยายามลบความรูสึกของนักทองเที่ยวในเรื่องของสงคราม โดยอาจจะแกปญหาดวยวิธีการสื่อสารใน

เชิงบวกใหกับนักทองเท่ียว ซึ่งหนวยงานดานการทองเที่ยวในประเทศศรีลังกาไดยอมรับแนวคิดท่ี

นําเสนอตอแผนยุทธศาสตรดังกลาวนี้ 

 2.4 วิเคราะหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนปูเจา

สมิงพรายโดยเปรียบเทียบกับแผนยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยวของเทศบาลเมืองปู

เจาสมิงพรายจากแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560 – 2562) 

 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยวของเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพรายซึ่งเปนสวน

หนึ่งของแผนพัฒนาสามป เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย พ.ศ.2560 - 2562 ในสวนของยุทธศาสตร

ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยวนั้น เปนแผนยุทธศาสตรที่ใชแนวคิดจากยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 โดย

มุงเนนสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรมโดยการพัฒนา

แหลงทองเที่ยว สินคาและบริการ โดยมีแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรคือ แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมความรูและทักษะของชุมชน โดยมี 2 โครงการคือโครงการจัดฝกอบรม

สงเสริมอาชีพ และ โครงการสนับสนุนใหประชาชนกลุมสนใจมีอาชีพ แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร

ที่ 2 ฝกฝนบุคลากรในดานการบริหารและการทองเที่ยวในพื้นที่ โดยมี 2 โครงการคือ 1 โครงการ

ฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับสินคาและผลิตภัณฑแกผูประกอบการคาในตลาดน้ําบางหัวเสือ และ 2 

โครงการฝกอบรมมัคคเุทศกนอย ซึ่งยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่ีผูวิจัยไดสราง

ขึ้นมาน้ัน มีเนื้อหาสาระที่สอดคลองกับกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ท่ีมุงเนนสงเสริมกิจกรรมดานการ

ทองเที่ยวดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศน ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

สินคาและบริการ นอกจากน้ันยังสอดคลองกับยุทธศาสตรเศรษฐกิจและการทองเที่ยวของเทศบาล

เมืองปูเจาสมิงพรายฉบับปจจุบัน ที่เนนในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของคน ชุมชน และผูมีสวนได

สวนเสียในทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับชุมชน 

 

 3. รับรองขอเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนปูเจาสมิงพราย 

จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม 

จากผลการศึกาษาพบวา การนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถี

วัฒนธรรม จะเปนการรับฟงความคิดเห็น ในการนํายุทธศาสตรดังกลาวเปนแนวทางไปสูการปฏิบัติ

จริง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ นอกจากนั้นยังสอดคลองกับการศึกษาของ Ana Ladeiras, 

Antonio Mota and Jorge Costa (2010) ไดศึกษาถึงการวางแผนการทองเที่ยวเชิงกลยุทธในทาง
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ปฏิบัติ โดยการศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของกระบวนการวางแผน

ยุทธศาสตรท่ีมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวระดับชาติและระดับภูมิภาค นอกจากนั้น

ยุทธศาสตรดังกลาวสามารถสรางความรวมมือในการพัฒนาเปาหมายท่ีตองการไดอยางย่ังยืน โดย

การศึกษาดังกลาวใชวิธีในเชิงปฏิบัติในการวางแผนยุทธศาสตรการทองเท่ียวโดยมุงเนนในเรื่องของ

เปาหมายที่ตองการ โดยเปนการสนับสนุนแผนการพัฒนายุทธศาสตรสําหรับภูมิภาคการทองเที่ยวใน

โปรตุเกส ในขณะเดียวกันผูศึกษาก็มีการปรับแตงรูปแบบของแผนยุทธศาสตร และจัดการกับ

เปาหมายของการทองเที่ยวใหมีความเหมาะสม ผลการศึกษาพบวา  การจัดการสถานที่ทองเที่ยวใหมี

ประสิทธิภาพนั้นสามารถทําไดโดยการทําตามกรอบยุทธศาสตรที่ไดรับการพัฒนาอยางรอบคอบ โดย

คํานึงถึงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดที่เ ก่ียวของกับแผนยุทธศาสตรดังกลาว 

นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นวาสถาบันการศึกษาสามารถปฏิบัติงานใกลชิดกับองคการการทองเที่ยว เพื่อ

ชวยเหลือในการพัฒนาแผนงานที่มีคณุภาพของพื้นที่ได ซึ่งการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาดังกลาว

นั้นจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและทรัพยากรที่สามารถใชประโยชนจากการทองเที่ยวไดอยางย่ังยืน 

  

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 จากผลการศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัด

สมุทรปราการ เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1.1 ผลการศึกษาวิจัยพบวา การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจา

สมิงพราย จะตองมีการพัฒนาในทุกองคประกอบ ทั้งในสวนของสภาพแวดลอมของพื้นที่ แหลง

ทองเที่ยว วิถีประเพณีวัฒนธรรม และผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน เพื่อใหการทองเที่ยวเชิงวิถี

วัฒนธรรมในชุมชนมีความนาสนใจเพิ่มขึ้น 

 1.2 ผลการศึกษาวิจัยพบวา ความขัดแยงของผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน ยังคงเปน

ปญหาสําคัญในการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพราย ทั้งใน

สวนของหนวยงานภาครัฐและบุคลากรในชุมชน ซึ่งจะตองหาวิธีที่จะสรางขอตกลงรวมกันในพัฒนา

ชุมชนในดานการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรม โดยเนนผลประโยชนของชุมชนเปน

หลัก 

 1.3 ผลการศึกษาวิจัยพบวา เทศบาลเมอืงปูเจาสมิงพราย ควรจะมีการสรรหาทรัพยากร

บุคคลที่มีความรูความสามารถเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียังขาดแคลนเขามาชวยพัฒนาดานการ

ทองเที่ยว และในขณะเดียวกันก็ควรจะพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในท่ีปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการ

ทองเท่ียว ใหมีความรูความสามารถในการพัฒนายุทธศาสตรการทองเที่ยวในชุมชน 
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 1.4 ผลการศึกษาวิจัยพบวา การโฆษณาและประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวิถี

วัฒนธรรมของชุมชน ยังคงใชรูปแบบการประชาสัมพันธผานชองทางของเทศบาล เชน ผานทาง

เว็บไซต หรือประชาสัมพันธรวมกันกับชุมชนพ้ืนที่พันธมิตรอื่นใกลเคียง หรือผานชองทางการ

ประชาสัมพันธกับทางจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งน้ีหากชุมชนมีการพัฒนาพื้นที่ทางดานการทองเท่ียวได

อยางมีศักยภาพแลว ก็ควรที่จะหารูปแบบการโฆษณาประชาสัมพันธในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีจะสามารถ

เขาถึงบุคคลภายนอกพื้นที่ได 

 15. ผลการศึกษาพบวา ยุทธศาสตรที่ผูวิจัยไดสรางข้ึนนั้น เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 

สามารถนําไปใชประโยชนในการกําหนดยุทธศาสตร หรือนําไปสรางเปนตัวชี้วัดที่จะเปนประโยชนตอ

ชุมชนตอไป 

 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยพัฒนายุทธศาสตรในชุมชนอ่ืน ที่มีบริบทที่แตกตางกันออกไป 

เปรียบเทียบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของพื้นที่ เพื่อนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับ

สภาพการณในแตละพื้นที่ไดอยางเหมาะสม 

 2.2 ควรมีการศึกษาการพัฒนาขีดความสามารถภาพของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความ

เกี่ยวของกับการทองเที่ยวของชุมชน เพื่อทราบถึงประเด็นที่สําคัญที่ตองพัฒนาขีดความสามารถ 

ศักยภาพ เพ่ือใหบุคคลไดมีความรูในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชน 

 2.3 ควรมีการศึกษาโอกาสและความเปนไปไดที่จะเชื่อมโยงการทองเท่ียวจากชุมชนอื่น 

เขามายังพื้นท่ีชุมชนปูเจาสมิงพราย พรอมทั้งกําหนดแผนยุทธศาสตรในการเชื่อมโยงนักทองเที่ยว

ระหวางชุมชนปูเจาสมิงพรายกับชุมชนอ่ืนใกลเคียง 

 2.4 ควรมีการศึกษาและความคาดหวังของนักทองเที่ยว ในการทองเท่ียวในชุมชนปูเจา

สมิงพราย ตอการจัดการยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว เพื่อท่ีจะคนหาสิ่งที่นาสนใจสําหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแหลงทองเท่ียวเพื่อตอบสนองตอความตองการของนักทองเที่ยว

ทุกกลุม 
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ภาคผนวก ก 

รายนามผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ 

หนังสือเชิญเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ/ผูใหขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก 

 

ลําดับที ่ ตําแหนงและประสบการณ 

1 นายกเทศมนตรีเมืองปูเจาสมิงพราย 

2 รองปลัดเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 

3 เจาหนาท่ีรับผิดชอบดานการทองเที่ยวเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 

4 เจาหนาท่ีกองวิชาการเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 

5 ผูอํานวยการการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ 

6 อาจารยประจํา คณะบริหารธุรกิจ 

7 ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมอืงปูเจาสมิงพราย 

8 ตัวแทนชุมชนตําบลบางหัวเสือ 

9 ตัวแทนชุมชนตําบลสาํโรง 

10 ตัวแทนชุมชนตําบลสาํโรงกลาง 

11 ตัวแทนชุมชนตําบลสาํโรงใต 

12 ตัวแทนชุมชนตําบลบางหญาแพรก 
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ภาคผนวก ข 

เครื่องมือวิจัย 
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แบบสัมภาษณเชิงลึก 

 

เรื่อง ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใหเปน 

       แหลงทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรม 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูสัมภาษณ 

 

1. ชื่อ – สกุล, อายุ 

_________________________________________________________________________ 

 

2. ตําแหนงงานปจจุบัน 

_________________________________________________________________________ 

 

3. หนาที่ความรับผิดชอบ 

_________________________________________________________________________ 

 

สวนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนปูเจาสมิงพราย 

1. ประเด็นที่ 1 แบบสัมภาษณประเดน็สภาพทั่วไป จุดเดน และโอกาส ของการทองเที่ยววิถี

วัฒนธรรมของชุมชน 

ขอ1. สถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนที่นาสนใจในชุมชนปูเจาสมิงพราย เชน วัด, ศาลปูเจา

สมิงพราย, ปอมปูเจาสมิงพราย, พิพิธภัณฑ สถานท่ีเหลานี้มีภูมิหลังในชุมชนอยางไร และมีความ

นาสนใจอยางไรบาง และสถานที่ทองเที่ยวดังกลาวในปจจุบันมีสภาพเปนอยางไร วิถีชุมชนดั้งเดิม 

กิจกรรมวิถีวัฒนธรรมในรอบ 1 ป และ รูปแบบวิถีวัฒนธรรมด้ังเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปจจุบัน 

 

ขอ2 จุดเดนของการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชนปูเจาสมิงพรายเปนอยางไรบาง โดยมี

จุดเดนในดานสถาปตยกรรม จุดเดนในดานประเพณีและพิธีกรรม และจุดเดนดานกิจกรรมตางๆ ใน

เชิงวัฒนธรรมชุมชน ความคิดเห็นที่มีตอการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนในปจจุบัน สินคา

และบริการที่เปนจุดเดนของชุมชน 
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ขอ 3 โอกาสและแนวทางในการพัฒนาดานการทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพราย 

โดยมองการปรับปรุงปจจัยดานการทองเที่ยวท่ีเสื่อมโทรมและขาดความนาสนใจ การพัฒนาปจจัย

การทองเที่ยวของชุมชนที่เปนจุดเดนใหนาสนใจมากยิ่งข้ึน การพัฒนาวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมใหคงอยู 

และการรื้อฟนวิถีวัฒนธรรมของชุมชนที่เริ่มจางหายไปใหกลับมาเหมือนเดิม 

 

ขอ 4 .  โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของในดานการทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมในชุมชน ทั้งท่ี

ดําเนินการอยูในปจจุบันและที่มีแผนที่จะดําเนนิการในอนาคต หรือตองการพัฒนาเพิ่มเตมิ 

 

ขอ5 . การมีสวนรวมของคนในชุมชนท่ีมีตอการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชน 

  - ภาพรรวมของการมีสวนรวมของชุมชนตอการทองเที่ยววิถีเชิงวัฒนธรรม 

- สิ่งท่ีเทศบาลใหการสนับสนุนแกชุมชนในดานการพัฒนาการทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมใน 

   ปจจุบัน 

- ปญหาและอุปสรรคท่ีมีตอความรวมมือของชุมชนในการจัดการทองเที่ยวเชิงวิถี 

   วัฒนธรรม 

 

      ขอ 6. ปจจัยประกอบ (คณุคาดานสิ่งแวดลอม ภูมิประเทศ ภูมิทัศน สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางข้ึน) 

ที่กอใหเกิดการทองเท่ียววิถีวัฒนธรรมในชุมชน 

- สถานที่ใดบางของชุมชนที่สามารถกอใหเกิดการทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมได 

- กิจกรรมหรือประเพณีใดบางของชุมชนที่สามารถกอใหเกิดการทองเที่ยวเชิงวิถี 

  วัฒนธรรมได 

 

       ขอ 7 ปจจัยสนับสนุนและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จะสามารถเผยแพรใหแกบุคคลในชุมชนและ

บุคลากรภายนอกใหเกิดการรับรูในการทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมในชุมชน 

- ปจจุบันเทศบาลไดมีการประชาสัมพันธหรือเผยแพรการทองเที่ยวในเชิงวิถีวัฒนธรรม      

  ของชุมชนในรปูแบบใดบาง 

- ผลลัพธจาการเผยแพรและประชาสัมพันธของเทศบาลเปนอยางไร 
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         ขอ 8 ปจจัยโครงสรางพื้นฐานและการคมนาคมและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ที่สนับสนุนใน

ดานการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชน 

- การคมนาคม ระบบขนสงสาธารณะที่สามารถเชื่อมตอมายังแหลงทองเท่ียวท่ีมีความ 

  สะดวกมีอะไรบาง และมีความสะดวกมากนอยแคไหน 

- สิ่งท่ีเทศบาลใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวในการเขาเย่ียม 

  ชม 

 

           ขอ 9 การจัดการของหนวยงานภาครัฐในดานการทองเท่ียววิถีวัฒนธรรมของชุมชน 

- การดําเนินงานดานการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของเทศบาล ไดขอความรวมมือจาก  

  หนวยงานภาครัฐหนวยงานใดบาง 

- หนวยงานภาครัฐไดใหการสนับสนุนชุมชนในการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชน   

  อยางไรบาง 

 

2. ประเด็นที่ 2 แบบสัมภาษณประเดน็ในดานปญหาและอุปสรรค ของการทองเที่ยววิถี

วัฒนธรรมของชุมชน 

 

ขอ1. ปญหาตางๆ ที่พบในชุมชน 

- ปญหาดานลักษณะทางกายภาพของประชากรที่อาจจะสงผลกระทบในการสนับสนุน 

ดานการทองเท่ียว เชน เพศ อายุ จํานวนประชากร อาชีพ ภูมิลําเนาดั้งเดิมของ  

ประชากร 

- ปญหาในเชิงพฤติกรรมของประชากรที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาในการทองเท่ียว เชน    

  ปญหาเก่ียวกับยาเสพติด ปญหาประชากรไมหวงแหนพื้นที่ หรือไมเห็นประโยชนตอ 

   ตนเองในการท่ีจะรวมมือพัฒนา 

 

       ขอ2 จุดดอยหรือจุดออนของชุมชนในดานการทองเท่ียว 

- จุดดอยของชุมชนท่ีทําใหขาดศักยภาพในการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม เชน จุดออน 

   จากบุคคลในชุมชน จุดออนดานภูมิประเทศ จุดออนดานสถานท่ีทองเที่ยว 
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           ขอ 3 อุปสรรคในดานการพัฒนาดานการทองเท่ียว 

- อุปสรรคจากการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น 

- อุปสรรคจากนักทองเท่ียวท่ีมาจากภายนอก 

- อุปสรรคจากการเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสงจากพื้นที่อื่นมาสูชุมชน 

 

           ขอ 4 .  การประสานงานกับหนวยงานหรือองคการอื่นในการพัฒนาดานการทองเที่ยว 

- เทศบาลไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐหนวยงานใดบางและเปนไปไดดวยดี 

  หรือไมอยางไร 

- นอกจากหนวยงานภาครัฐแลว เทศบาลไดมีการประสานงานกับหนวยงานอื่นใดบางท่ี 

  เก่ียวของกับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม และเปนไดดวยดีหรือไม อยางไร 

 

3. ประเด็นที่ 3 แบบสัมภาษณประเดน็ในดานการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในโดยใชแนวคดิ 

7’S ของ McKinsey และวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกโดยใชแนวคิด PESTEL 

 

สภาพแวดลอมภายใน 

1. การพัฒนาดานกลยุทธ (Strategy) 

2. การพัฒนาดานระบบ (System) 

3. การพัฒนาดานโครงสราง (Structure) 

4. การพัฒนาดานทักษะ (Skill) 

5. การพัฒนาดานบุคลากร (Staff) 

6. การพัฒนารูปแบบการบริหาร (Style) 

7. การพัฒนาดานคานิยมรวม (Share Value) 

 

          สภาพแวดลอมภายนอก 

 1. ผลกระทบดานการเมืองการปกครอง (Political) 

 2. ผลกระทบดานเศรษฐกิจ (Economics) 

 3. ผลกระทบดานสังคม (Social) 

 5. ผลกระทบดานเทคโนโลยี (Technology) 

 6. ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (Environment) 

 7. ผลกระทบดานกฎหมาย (Legal) 
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สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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แบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2 

เรื่อง ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใหเปน 

      แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 

คําชี้แจง: 

1. แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ลําดับ เพื่อใหทานผูเชี่ยวชาญ

พิจารณา ความเหมาะสมของยุทธศาสตรแตละดานเปนรายขอ โดยกําหนดความหมายตามระดับ

คะแนนดังตอไปนี้ 

ระดับคะแนน    ความหมาย 

        1     มีความเหมาะสมนอยที่สุด 

        2     มีความเหมาะสมนอย 

                  3     มีความเหมาะสมปานกลาง 

        4   มีความเหมาะสมมาก 

        5   มีความเหมาะสมมากที่สุด 

 

โปรดกรุณาแสดงความคดิเห็นของทานโดยแสดงเครื่องหมาย (✓ ) ลงในชองที่ตองการเทานั้น 

 

2. หากทานเห็นวา องคประกอบของยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปู

เจาสมิงพรายขอใดสมควรแกไขหรือมีคําแนะนําเพิ่มเติม ขอความกรุณาจากทานชวยใหความคิดเห็น 

และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมดวย 
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1 2 3 4 5

วิสัยทัศน 

สงเสริมวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพรายโดย

สรางการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือพัฒนาใหเปนแหลง

ทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมท่ีย่ังยืน

พนัธกิจ

1. พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชนปู

เจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ ใหมีความนาสนใจ

 ท้ังการปรับปรุงแหลงทองเท่ียวเดิม พัฒนาสรางแหลง

ทองเท่ียวหรือรูปแบบการทองเท่ียวแบบใหม รวมถึง

รักษาและเผยแพรประเพณีวัฒนธรรมด้ังเดิมของชุมนให

เปนท่ีรู จัก เพ่ือใหชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดส

มุทปราการ เปนแหลงทองเท่ียวแหงใหมของจังหวัด

สมุทรปราการ

2. สงเสริมใหประชากรในชุมชนมีจิตสํานึกและมีสวน

รวมในการพัฒนาพ้ืนท่ี ทรัพยากร แหลงทองเท่ียว 

ประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวดั

สมุทรปราการ รวมกับเทศบาลและหนวยงาน

สนับสนุนภาครัฐท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางรายไดในดาน

การทองเท่ียวใหแกชุมชน

3. พัฒนากลยุทธทางดานการตลาด และการ

ประชาสัมพันธ เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวท้ังจาก

ภายในประเทศและตางประเทศหันมาสนใจการ

ทองเท่ียวในชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัด

สมุทรปราการ หรือนักทองเท่ียวเช่ือมโยงจากแหลง

ทองเท่ียวอ่ืนใกลเคียงในจังหวัดสมุทรปราการ

ยุทธศาสตรท่ี 1

ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวิถีวฒันธรรมท่ี

มีอยูในชุมชน

ความเหมาะสม
ประเด็นยุทธศาสตร ขอเสนอและหรือปรับเปล่ียนเพ่ิมเติม



238 

 

 

 
 

1 2 3 4 5

เปาหมาย

1. แหลงทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชนท่ีชํารุด

ทรุดโทรม ขาดการดูแล ไดรับการปรับปรุงและพัฒนา

ใหมีสภาพท่ีดีและมีความนาสนใจ พรอมท่ีจะเปน

แหลงทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรม

2. ชุมชนมีการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมรูปแบบใหม 

ท่ีสรางความนาสนใจใหแกนักทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน

3. นักทองเท่ียวใหความสนใจในการเขามาเย่ียมชม

แหลงทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมขอชุมชนปูจาสมิง

พราย จังหวัดสมุทรปราการและมีการเขามาทองเท่ียว

ซ้ํา

กลยุทธท่ี 1

พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชนในทุก

องคประกอบ เพ่ือสรางศักยภาพทางการทองเท่ียว

ใหแกชุมชน

การดําเนนิการ

1. สํารวจแหลงทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี ท่ีมี

ความทรุดโทรมหรือขาดความนาสนใจ นํามาปรับปรุง

พัฒนาใหมีสภาพท่ีดีข้ึน

2. สํารวจวิถีวัฒนธรรมภายในชุมชนท่ีมีอยู ด้ังเดิม เชน

ภูมิปญญาในดานอาหาร ศิลปหัตถกรรม หรือประเพณี

วัฒนธรรมท่ีไมไดรับความสนใจ นํามาสรางเปนจุดเดน

ใหแกชุมชน เชน การคนหาอาหารหรือขนมท่ีมีสูตร

และรสชาติท่ีเปนเอกลักษณในทองถ่ิน

3. คิดคนการทองเท่ียวรูปแบบใหมโดยใชประโยชน

จากทรัพยากรท่ีมีอยู เชน การจัดเสนทางการ

ทองเท่ียวทางนํ้าในชุมชน หรือการจัดการทองเท่ียว

เชิงศาสนา เชน การจัดไหวพระ 11 วัด หรือนมัสการ

ส่ิงศักสิทธ์ิท่ีสําคัญในชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร
ความเหมาะสม

ขอเสนอและหรือปรับเปล่ียนเพ่ิมเติม
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กลยุทธท่ี 2

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีสวนชวยสนับสนุนในการ

อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยใหแก

นักทองเท่ียว

การดําเนนิงาน

1. พัฒนาโครงขายการคมนาคม และระบบการขนสง

สาธารณะรอบดาน ท่ีสามารถเช่ือมตอกับพ้ืนท่ีอ่ืน

ใกลเคียง หรือสรางเปนแหลงทองเท่ียวเช่ือมโยงจาก

ชุมชนอ่ืน

2. ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมเพ่ือเขาถึงแหลง

ทองเท่ียวใหมีความปลอดภัย เชน จัดระบบแสงสวาง

ใหครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ี ออกแบบเสนทางคนเดินหรือ

เสนทางจักรยานใหมีความสะดวกและปลอดภัยแก

นักทองเท่ียว

3. ศึกษาและวางระบบขนสงสาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

เพ่ือจูงใจใหแกนักทองเท่ียวในการเขามาเย่ียมชม โดย

อาจจะขอความรวมมือกับขนสงจังหวัดสมุทรปราการ 

และองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

4. ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสง

ทางนํ้า ท่ีสามารถเช่ือมโยงกับแหลงทองเท่ียวเชิงวิถี

วัฒนธรรมในชุมชนได

5. จัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยใหแก

นักทองเท่ียวตามแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ หรือตามแนว

เสนทางการทองเท่ียวหลักในชุมชน

ยุทธศาสตรท่ี 2

สงเสริมบุคลากรของเทศบาลและบุคลากรของชุมชน

โดยสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิง

วิถีวัฒนธรรมในชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร
ความเหมาะสม

ขอเสนอและหรือปรับเปล่ียนเพ่ิมเติม
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เปาหมาย

1. บุคลากรของเทศบาลและประชาชนในชุมชนไดรู จัก

ประเพณีวัฒนะรรมในทองถ่ินของตนเองและมีความรู ท่ี

สามารถนํามาเผยแพรใหแกนักทองเท่ียวหรือบุคคล

ท่ัวไปได

2. ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกตอคุณคาของ

ประเพณีศิลปวัฒนธรรมในชุมชน และมีความ

ภาคภูมิใจท่ีจะเผยแพรและดูแลรักษะศิลปวัฒนธรรม

ของชุมชนใหคงอยู สืบไป

3. ประชาชนในชุมชนและบุคลากรของเทศบาลมี

อุดมการณรวมกันท่ีจะชวยพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวิถี

วัฒนธรรมของชุมชน

กลยุทธท่ี 1

พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียวของเทศบาล

เมืองปู เจาสมิงพราย ใหมีขีดความสามารถในการ

ดําเนินงานดานการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชน

การดําเนนิงาน

1. สรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู

ความสามารถเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรม 

เพ่ือเขามารับผิดชอบเก่ียวกับงานท่ีเกี่ยวของกับการ

ทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชนโดยตรง

2. พัฒนาบุคลากรของเทศบาลทุกภาคสวน ท่ี

เก่ียวของกับการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชนให

มีความรู เก่ียวกับประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน 

เพ่ือใหชุมชนมีความรูและตระหนักถึงความสําคัญของ

ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร
ความเหมาะสม

ขอเสนอและหรือปรับเปล่ียนเพ่ิมเติม
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3. บุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของของเทศบาลมีการสราง

ความเขาใจรวมกับชุมชน ในการพัฒนาการทองเท่ียว

เชิงวิถีวัฒนธรรมรวมกันอยางตอเน่ือง เพ่ือสรางความ

สามัคคีและรวมมือรวมใจกันพัฒนาการทองเท่ียวเชิง

วิถีวัฒนธรรมในชุมชนใหมีความย่ังยืน

4. พัฒนาขีดความสามารถอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

ทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมเชน การเตรียมความพรอม

ดานภาษาตางประเทศ เพ่ือรองรับกลุมนักทองเท่ียว

จากตางชาติ

กลยุทธท่ี 2

สงเสริมใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกรวมกัน ใน

การพัฒนาศักยภาพในการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรม

ในชุมชน

การดําเนนิงาน

1. สงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินไดรู จักประเพณีและ

วัฒนธรรมชุมชนของตัวเองจากการจําลองประเพณี

วัฒนธรรมในทองถ่ิน เพ่ือสืบสานใหคงอยูตอไป รวมถึง

สามารถนําความรูท่ีไดรับไปเผยแพรและ

ประชาสัมพันธในเชิงของการทองเท่ียวเชิงวถีวัฒนธรรม

2. ประสานงานกับตัวแทนชุมชน ใหเปนสวนหน่ึงใน

การรวมมือท่ีจะพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรม

ของชุมชนแตละทองถ่ินรวมกับประชาชนในทองถ่ินท่ี

ตนเองรับผิดชอบ

3. พัฒนาและสงเสริมเยาวชนในทองถ่ิน ใหมีคุณภาพ

และตระหนักถึงความสําคัญของประเพณีและ

วัฒนธรรมในชุชนของตนเอง เพ่ือสืบทอดจิตสํานึกใน

การดูแลรักษาประเพณีและวัฒนธรมและพัฒนาไปสู

การทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชนสืบไป

ประเด็นยุทธศาสตร
ความเหมาะสม

ขอเสนอและหรือปรับเปล่ียนเพ่ิมเติม
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ยุทธศาสตรท่ี 3

พัฒนากลยุทธทางดานการตลาด เพ่ือดึงดูด

นักทองเท่ียวท้ังจากภายในประเทศและตางประเทศ

หันมาสนใจการทองเท่ียวในชุมชน

เปาหมาย

1. การทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชน ท้ังสถานท่ี

ทองเท่ียว และประเพณีวัฒนธรรม ใหเปนท่ีรู จักแก

นักทองเท่ียวและบุคคลภายนอกท่ัวไป

2. นักทองเท่ียวมีความสนใจเขามาเย่ียมชนและ

ทองเท่ียวในชุมชนปูเจาสมิงพราย เพ่ิมมากข้ึน

กลยุทธท่ี 1

สรางภาพลักษณยุทธศาสตรการทองเท่ียวเชิงวิถี

วัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัด

สมุทรปราการสูแหลงทองเท่ียวแหงใหมของจังหวัด

การดําเนนิงาน

1. ศึกษาและพัฒนาตลาดนักทองเท่ียว โดยการเจาะ

กลุมตลาดนักทองเท่ียวใหมีความชัดเจน เชน กลุม

นักทองเท่ียวท่ีสนใจชีวิตความเปนอยูและประเพณี

วัฒนธรรมในชุมชน, กลุมนักทองเท่ียวท่ีสนใจใน

ศาสนาและส่ิงศักสิทธ์ิ หรือกลุมนักทองเท่ียวท่ีสนใจ

จับจายซ้ือสินคาทองถ่ิน เปนตน

2. ประชาสัมพันธในดานการเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียว

ระหวางชุมชนปูเจาสมิงพราย กับแหลงทองเท่ียว

ชุมชนอ่ืนใกลเคียง

3. ขอความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ในดานการสนับสนุนการทองเท่ียว เพ่ือชวยเหลือใน

ดานการประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรม

ในชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร
ความเหมาะสม

ขอเสนอและหรือปรับเปล่ียนเพ่ิมเติม
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กลยุทธท่ี 2

พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธใหมีศักยภาพและ

สามารถเผยแพรการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมใน

ชุมชนไปสูกลุมนักทองเท่ียวท่ีหลากหลาย

การดําเนนิงาน

1. ศึกษาและประเมินรูปแบบการประชาสัมพันธท่ี

ดําเนินการอยู ท้ังหมดในปจจุบัน วามีศักยภาพในการ

เขาถึงนักทองเท่ียวกลุมเปาหมายมากนอยเพียงใด 

พรอมท้ังปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธใหมี

ศักยภาพในการเขาถึงกลุมลูกคามากข้ึน

2. ออกแบบและคิดคนการเผยแพรและการ

ประชาสัมพันธรูปแบบใหม โดยสามารถเจาะกลุม

ลูกคาท้ังภายในประเทศและตางประเทศ

3. ใชเทคโนโลยีเขามามีสวนชวยในการเผยแพร

ประชาสัมพันธ เชน ใชระบบเครือขายสังคม (Social 

Network) เพ่ือพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ และ

เขาถึงกลุมนักทองเท่ียวท่ีมากข้ึน

ประเด็นยุทธศาสตร
ความเหมาะสม

ขอเสนอและหรือปรับเปล่ียนเพ่ิมเติม
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สวนที่ 2 แบบสอบถามขอแนะนําอ่ืนๆ เกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม 

โดยทานสามารถแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมยุทธศาสตรในแตละ

ประเด็นได 
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แบบสอบถาม EDFR รอบที่ 3 (หลังจากแกไขจากผูเชี่ยวชาญในครั้งที่ 2) 

เรื่อง ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใหเปน 

      แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 

คําชี้แจง: 

1. แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ลําดับ เพื่อใหทานผูเชี่ยวชาญ

พิจารณา ความเหมาะสมของยุทธศาสตรแตละดานเปนรายขอ โดยกําหนดความหมายตามระดับ

คะแนนดังตอไปนี้ 

ระดับคะแนน    ความหมาย 

        1     มีความเหมาะสมนอยที่สุด 

        2     มีความเหมาะสมนอย 

                  3     มีความเหมาะสมปานกลาง 

        4   มีความเหมาะสมมาก 

        5   มีความเหมาะสมมากที่สุด 

 

โปรดกรุณาแสดงความคิดเห็นของทานโดยแสดงเครื่องหมาย (✓) ลงในชองที่ตองการ

เทานั้น 

 

2. หากทานเห็นวา องคประกอบของยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนปู

เจาสมิงพรายขอใดสมควรแกไขหรือมีคําแนะนําเพิ่มเติม ขอความกรุณาจากทานชวยใหความคิดเห็น 

และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมดวย 
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วิสัยทัศน 

สงเสริมแหลงทองเท่ียวเชิงวถีิวัฒนธรรมของชุมชนปู

เจาสมิงพรายอยางย่ังยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชน

พนัธกิจ

1. สงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง อนุรักษแหลงทองเท่ียว

เชิงวิถีวัฒนธรรมด้ังเดิมใหคงอยูและสืบคน พัฒนา

แหลงทองเท่ียวรูปแบบใหมใหเปนท่ีรู จักแพรหลาย

2. ปลูกฝงจิตสํานึกและการมีสวนรวมของประชาชน

ในชุมชนสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีทรัพยากรแหลง

ทองเท่ียว ประเพณี วัฒนธรรม รวมกับเทศบาล 

หนวยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคสวน เพ่ือเพ่ิม

มูลคาดานการทองเท่ียว

3. พัฒนากลยุทธทางดานการตลาด ส่ิงจูงใจและการ

ประชาสัมพันธในทุกชองทาง เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวท้ัง

ในและตางประเทศใหหันมาสนใจทองเท่ียว และพรอม

ท่ีจะเช่ือมโยงเครือขายแหลงทองเท่ียวใกลเคียง

ยุทธศาสตรท่ี 1

ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวิถีวฒันธรรมท่ี

มีอยูในชุมชนท้ังในดานสถานปตยกรรม ประเพณี 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร
ความเหมาะสม

ขอเสนอและหรือปรับเปล่ียนเพ่ิมเติม
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เปาหมาย

1. แหลงทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชนท่ีชํารุด

ทรุดโทรม ขาดการดูแล ไดรับการปรับปรุงและพัฒนา

ใหมีสภาพท่ีดีและมีความนาสนใจ พรอมท่ีจะเปน

แหลงทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรม

2. ชุมชนมีการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวิถีวฒันธรรม

รูปแบบใหม ท่ีสรางความนาสนใจใหแกนักทองเท่ียว

เพ่ิมมากข้ึน

3. นักทองเท่ียวใหความสนใจในการเขามาเย่ียมชม

แหลงทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมขอชุมชนปูจาสมิง

พราย จังหวัดสมุทรปราการและมีการเขามาทองเท่ียว

ซ้ํา

กลยุทธท่ี 1

พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรม ท้ังในดาน

สถาปตยกรรม วถีิวัฒนธรรมด้ังเดิมภูมิปญญาของ

ชุมชนและทรัพยากรทางธรรมชาติในพ้ืนท่ี

การดําเนนิการ

1. สํารวจแหลงทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี ท่ีมี

ความทรุดโทรมหรือขาดความนาสนใจ นํามาปรับปรุง

พัฒนาใหมีสภาพท่ีดีข้ึน

2. สํารวจวิถีวัฒนธรรมภายในชุมชนท่ีมีอยู ด้ังเดิม เชน

ภูมิปญญาในดานอาหาร ศิลปหัตถกรรม หรือประเพณี

วัฒนธรรมท่ีไมไดรับความสนใจ นํามาสรางเปนจุดเดน

ใหแกชุมชน เชน การคนหาอาหารหรือขนมท่ีมีสูตร

และรสชาติท่ีเปนเอกลักษณในทองถ่ิน

3. คิดคนการทองเท่ียวรูปแบบใหมโดยใชประโยชน

จากทรัพยากรท่ีมีอยู เชน การจัดเสนทางการ

ทองเท่ียวทางนํ้าในชุมชน หรือการจัดการทองเท่ียว

เชิงศาสนา เชน การจัดไหวพระ 11 วัด หรือนมัสการ

ส่ิงศักสิทธ์ิท่ีสําคัญในชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร
ความเหมาะสม

ขอเสนอและหรือปรับเปล่ียนเพ่ิมเติม
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กลยุทธท่ี 2

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมมีสวนชวยสนับสนุนในการ

อํานวยความสะดวกใหแกนักทองเท่ียว ระบบการ

ขนสงและการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ีชุมชน

การดําเนนิงาน

1. พัฒนาโครงขายการคมนาคม และระบบการขนสง

ในชุมชน เพ่ือรองรับการเช่ือมตอกับเสนทางจากพ้ืนท่ี

อื่นใกลเคียง หรือสรางเปนแหลงทองเท่ียวเช่ือมโยง

จากชุมชนอ่ืน

2. ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมเพ่ือเขาถึงแหลง

ทองเท่ียวใหมีความปลอดภัย เชน จัดระบบแสงสวาง

ใหครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ี ออกแบบเสนทางคนเดินหรือ

เสนทางจักรยานใหมีความสะดวกและปลอดภัยแก

นักทองเท่ียว

3. ศึกษาและวางระบบขนสงสาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

เพ่ือจูงใจใหแกนักทองเท่ียวในการเขามาเย่ียมชม โดย

อาจจะขอความรวมมือกับขนสงจังหวัดสมุทรปราการ 

และองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

4. ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสง

ทางนํ้า ท่ีสามารถเช่ือมโยงกับแหลงทองเท่ียวเชิงวิถี

วัฒนธรรมในชุมชนได

5. จัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยใหแก

นักทองเท่ียวตามแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ หรือตามแนว

เสนทางการทองเท่ียวหลักในชุมชน

ยุทธศาสตรท่ี 2

สงเสริมผู มีสวนไดสวนเสียในชุมชนโดยสรางการมีสวน

รวมในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวิถีวฒันธรรมใน

ชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร
ความเหมาะสม

ขอเสนอและหรือปรับเปล่ียนเพ่ิมเติม
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เปาหมาย

1. ผู มีสวนไดสวนเสียในชุมชนทุกฝายท้ังบุคลากรของ

เทศบาลและประชาชนในชุมชนไดรูจักประเพณี

วัฒนธรรมในทองถ่ินของตนเอง และมีความรู ท่ี

สามารถนํามาเผยแพรใหแกนักทองเท่ียวหรือบุคคล

ท่ัวไปได

2. ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกตอคุณคาของ

ประเพณีศิลปวัฒนธรรมในชุมชน และมีความ

ภาคภูมิใจท่ีจะเผยแพรและดูแลรักษะศิลปวัฒนธรรม

ของชุมชนใหคงอยู สืบไป

3. ประชาชนในชุมชนและบุคลากรของเทศบาลมี

อุดมการณรวมกันท่ีจะชวยพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวิถี

วัฒนธรรมของชุมชน

กลยุทธท่ี 1

พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียวของเทศบาล

เมืองปู เจาสมิงพราย ใหมีขีดความสามารถในการ

ดําเนินงานดานการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชุมชน

การดําเนนิงาน

1. สรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู

ความสามารถเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรม 

เพ่ือเขามารับผิดชอบเก่ียวกับงานท่ีเกี่ยวของกับการ

ทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชนโดยตรง

2. พัฒนาบุคลากรของเทศบาลทุกภาคสวน ท่ี

เก่ียวของกับการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชนให

มีความรู เก่ียวกับประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน 

เพ่ือใหชุมชนมีความรูและตระหนักถึงความสําคัญของ

ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร
ความเหมาะสม

ขอเสนอและหรือปรับเปล่ียนเพ่ิมเติม
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3. บุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของของเทศบาลมีการสราง

ความเขาใจรวมกับชุมชน ในการพัฒนาการทองเท่ียว

เชิงวิถีวัฒนธรรมรวมกันอยางตอเน่ือง เพ่ือสรางความ

สามัคคีและรวมมือรวมใจกันพัฒนาการทองเท่ียวเชิง

วิถีวัฒนธรรมในชุมชนใหมีความย่ังยืน

4. พัฒนาขีดความสามารถอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

ทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมเชน การเตรียมความพรอม

ดานภาษาตางประเทศ เพ่ือรองรับกลุมนักทองเท่ียว

จากตางชาติ

กลยุทธท่ี 2

สงเสริมใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกรวมกัน ใน

การพัฒนาศักยภาพในการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรม

ในชุมชน

การดําเนนิงาน

1. สงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินไดรู จักประเพณีและ

วัฒนธรรมชุมชนของตัวเองจากการจําลองประเพณี

วัฒนธรรมในทองถ่ิน เพ่ือสืบสานใหคงอยูตอไป รวมถึง

สามารถนําความรูท่ีไดรับไปเผยแพรและ

ประชาสัมพันธในเชิงของการทองเท่ียวเชิงวถีวัฒนธรรม

2. ประสานงานกับตัวแทนชุมชน ใหเปนสวนหน่ึงใน

การรวมมือท่ีจะพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรม

ของชุมชนแตละทองถ่ินรวมกับประชาชนในทองถ่ินท่ี

ตนเองรับผิดชอบ

3. พัฒนาและสงเสริมเยาวชนในทองถ่ิน ใหมีคุณภาพ

และตระหนักถึงความสําคัญของประเพณีและ

วัฒนธรรมในชุชนของตนเอง เพ่ือสืบทอดจิตสํานึกใน

การดูแลรักษาประเพณีและวัฒนธรมและพัฒนาไปสู

การทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชนสืบไป

ประเด็นยุทธศาสตร
ความเหมาะสม

ขอเสนอและหรือปรับเปล่ียนเพ่ิมเติม
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ยุทธศาสตรท่ี 3

พัฒนากลยุทธทางดานการตลาด และการ

ประชาสัมพันธ เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวท้ังจาก

ภายในประเทศและตางประเทศหันมาสนใจการ

ทองเท่ียวในชุมชน

เปาหมาย

1. การทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมในชุมชน ท้ังสถานท่ี

ทองเท่ียว และประเพณีวัฒนธรรม ใหเปนท่ีรู จักแก

นักทองเท่ียวและบุคคลภายนอกท่ัวไป

2. นักทองเท่ียวมีความสนใจเขามาเย่ียมชนและ

ทองเท่ียวในชุมชนปูเจาสมิงพราย เพ่ิมมากข้ึน

กลยุทธท่ี 1

สรางภาพลักษณยุทธศาสตรการทองเท่ียวเชิงวิถี

วัฒนธรรมของชุมชนปูเจาสมิงพราย จังหวัด

สมุทรปราการสูแหลงทองเท่ียวแหงใหมของจังหวัด

การดําเนนิงาน

1. ศึกษาและพัฒนาตลาดนักทองเท่ียว โดยการเจาะ

กลุมตลาดนักทองเท่ียวใหมีความชัดเจน เชน กลุม

นักทองเท่ียวท่ีสนใจชีวิตความเปนอยูและประเพณี

วัฒนธรรมในชุมชน, กลุมนักทองเท่ียวท่ีสนใจใน

ศาสนาและส่ิงศักสิทธ์ิ หรือกลุมนักทองเท่ียวท่ีสนใจ

จับจายซ้ือสินคาทองถ่ิน เปนตน

2. ประชาสัมพันธในดานการเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียว

ระหวางชุมชนปูเจาสมิงพราย กับแหลงทองเท่ียว

ชุมชนอ่ืนใกลเคียง

3. ขอความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ในดานการสนับสนุนการทองเท่ียว เพ่ือชวยเหลือใน

ดานการประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรม

ในชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร
ความเหมาะสม

ขอเสนอและหรือปรับเปล่ียนเพ่ิมเติม
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กลยุทธท่ี 2

พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธใหมีศักยภาพและ

สามารถเผยแพรการทองเท่ียวเชิงวิถีวัฒนธรรมใน

ชุมชนไปสูกลุมนักทองเท่ียวท่ีหลากหลาย

การดําเนนิงาน

1. ศึกษาและประเมินรูปแบบการประชาสัมพันธท่ี

ดําเนินการอยู ท้ังหมดในปจจุบัน วามีศักยภาพในการ

เขาถึงนักทองเท่ียวกลุมเปาหมายมากนอยเพียงใด 

พรอมท้ังปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธใหมี

ศักยภาพในการเขาถึงกลุมลูกคามากข้ึน

2. ออกแบบและคิดคนการเผยแพรและการ

ประชาสัมพันธรูปแบบใหม โดยสามารถเจาะกลุม

ลูกคาท้ังภายในประเทศและตางประเทศ

3. ใชเทคโนโลยีเขามามีสวนชวยในการเผยแพร

ประชาสัมพันธ เชน ใชระบบเครือขายสังคม (Social 

Network) เพ่ือพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ และ

เขาถึงกลุมนักทองเท่ียวท่ีมากข้ึน

ประเด็นยุทธศาสตร
ความเหมาะสม

ขอเสนอและหรือปรับเปล่ียนเพ่ิมเติม
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สวนที่ 2 แบบสอบถามขอแนะนําอ่ืนๆ เกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม 

โดยทานสามารถแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมยุทธศาสตรในแตละ

ประเด็นได 
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