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 งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาเส้นทางจักรยานในคุ้งบางกระเจ้า ศึกษากิจกรรมการ 

ท่องเที่ยวโดยชุมชนในคุ้งบางกระเจ้า ศึกษาแนวทางการพัฒนาเส้นทางการปั่นจักรยานและกิจกรรมการ 

ท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในคุ้งบางกระเจ้า โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร สัมภาษณ์ 

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและนักท่องเที่ยวโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก 

รวมทั้งการสังเกตเพื่อนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามขอบเขตด้านเนื้อหา เสนอผลการศึกษาด้วยการพรรณา 

วิเคราะห์ นําเสนอในรูปแบบตาราง พบว่าชุมชนบางกระเจ้ามีแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 

มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวโดยชุมชน มีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมภายในชุมชน 

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

จากการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน พบว่าการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนาสู้แหล่งการท่องเที่ยว 

แบบยั่งยืนจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องใน ชุมชนเป็นอย่างยิ่ง 

 

คําสําคัญ : เส้นทางการปั่นจักรยาน  

   กิจกรรมการท่องเที่ยว 

        การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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ABSTRACT 

 

Research Title :     Cycle map and routes development towards community based activities  

tourism: The Case Study of Bangkachao, Samut Prakarn, Thailand 

Author          :    Ms. Yanika Chuentako 

     Year          :    2018 

…………………………………………………………………………………………......... 

This research aims to study Cycle map and routes development towards community 

based activities tourism: The Case Study of Bangkachao, Samut Prakarn, Thailand. The 

methodology is collecting document information by interviewing personnel involved in 

community-based tourism management and tourists by using in-depth interviews and participant 

observations to gather the data to be analyzed according to the scope of content, presentation 

of the results by descriptive analysis and tables format. 

The study found that the community at Bangkachao has tourism products as the 

potential to support community itself. There is a development of natural resources and 

culture within the community as a source of learning about the community. The community 

is involved in tourism development in the same direction based on analysis of strengths and 

weaknesses. It has been found that community-based tourism management in order to 

develop sustainable tourism sources requires the participation of community stakeholders. 

Keywords     : Cycle route, Tourism activities 

                           Community based tourism 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1. ความสําคัญและที่มาของปัญหา 

การท่องเที่ยวด้วยจักรยานเป็นเทรนด์การท่องเที่ยวที่กําลังเป็นที่น่าสนใจสําหรับผู้รักสุขภาพหรือ

ผู้ที่รักการปั่นจักรยาน เพือซึมซับบรรยากาศของเส้นทางที่ปั่น นอกจากนี้การท่องเที่ยวโดย 

จักรยานเป็นการท่องเที่ยวที่ทําให้คนเกิดความประทับใจมากมาย เพราะได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่าง 

ใกล้ชิด การท่องเที่ยวด้วยจักรยานมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและบางกะเจ้าเป็นพื้นที่สีเขียวที่ตั้งอยู่ใน 

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการปั่นจักรยานเป็นอย่างมาก 

รอบๆพื้นที่ปั่นจักรยานล้อมรอบไปด้วยป่าที่เขียวขจีร่มรื่นและแม่น้ําาเจ้าพระยาจนได้รับการยกย่อง 

จากหนังสือไทม์แมกกาซีนให้เป็น The Best Urban Oasis of Asia เมื่อปี2006 

เนื่องจากมีพื้นที่ที่สวยงามและน่าสนใจให้ศึกษา เช่น สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตลาดบางน้ําผึ้ง 

บ้านธูปหอมสมุนไพร พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย บ้านลูกประคบธัญพืช จุดชมหิ่งห้อย โบราณสถาน 

ในวัดวาอาราม รวมถึงสวนป่าและสวนผลไม้ ดังนั้นการทําให้นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวโดยการ 

ปั่นจักรยานที่คุ้งบางกะเจ้านั้นจึงจําเป็นที่จะต้องศึกษาเส้นทางการปั่นจักรยานเพื่อนําไปพัฒนาให้เกิดควา

มหลากหลายของเส้นทางในพื้นที่โดยนําข้อมูลการศึกษาเส้นทางทั้งหมดมาเป็นแนวทางในการ-

สร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มเติมในคุ้งบางกระเจ้า 

 จากการสังเคราะห์งานวิจัยเบื้องต้นพบว่าแนวทางในการพัฒนากลยุทธ ์ของแหล ่งท ่องเที่ยวตา

มใน 6 แนวทาง คือ 1) การพัฒนาทรัพยากรการท ่องเที่ยว ทรัพยากรการท ่องเที่ยวต ้องมีเส ้นทาง 

คมนาคมขนส ่งเข ้าถึง (Accessibility) และทรัพยากรต ้องมีสิ่งอํานวยความสะดวก (Amenities)         2) 

พัฒนาการตลาดท ่อง 3) พัฒนาธุรกิจท ่องเที่ยว ด ้วยธุรกิจจําหน ่ายสินค ้า 4) พัฒนาสิ่งแวดล ้อมใน 

แหล ่งท ่องเที่ยวด ้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล ้อมในแหล ่งท ่องเที่ยว 5) พัฒนาการมีส ่วนร ่วมทางการท ่อง- 

เที่ยวร ่วมกับชุมชน และ 6) การสร ้างจิตสํานึกของเจ ้าของแหล ่งท ่องเที่ยวนั่นก็คือชุมชนและผู้ประกอบ 

ธุรกิจที่พักในพื้นที่ เพื่อศึกษานโยบายการพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว 

โดยชุมชนและทําการวิเคราะห์ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างเส้นทางการปั่นจักรยานและ 

กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เหมาะสม  
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อสํารวจเส้นทางจักรยานในคุ้งบางกระเจ้า อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

2.2 เพื่อศึกษากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในคุ้งบางกระเจ้า อําเภอพระประแดง จงัหวัดสมุทรปราการ 

2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเส้นทางการปั่นจักรยานและกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อรองรับ   

     นักท่องเที่ยวในคุ้งบางกระเจ้า อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    
3.1 การนําไปใช้ประโยชน์ 

  ด้านวิชาการ 

  ด้านนโยบาย 

  ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์/อุตสาหกรรม 

  ด้านสังคมและชุมชน 

3.2 หน่วยงานที่นําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์      

 3.2.1 ผู้ประกอบการภาคเอกชนได้นําผลการทําวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านเส้นทางการ 

ท่องเที่ยวด้วยจักรยานและกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.2.2     นักท่องเที่ยวได้รับการเดินทางท่องเที่ยวและกิจกรรมที่หลากหลาย 

 3.2.3  อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาและนักวิจัยในสถาบันต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์จาก 

ข้อมูลเพื่อนําไปต่อยอดการวิจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

 3.2.4 นักศึกษาในสถาบันต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อพัฒนาการศึกษาหรือ 

วิจัยของตนเอง นกวิจัยรุน่ใหม่ได้เรียนรู้กระบวนการวิจัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการอ้างอิงกระบวนการ 

พัฒนางานวิจัยอื่นๆ ต่อไป 
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เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต (output) 
ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1. ได้แนวทางการพัฒนา 
เส้นทางการปั่นจักรยานและ 
กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ที่คุ้งบางกะเจ้า 
 

มีการพัฒนาเส้นทางการปั่น 
จักรยานและกิจกรรมการท่อง 
เที่ยวโดยชุมชนให้ตอบรับการปั่น
จักรยานในหลากหลายเส้นทาง 
มากขึ้น 

มีวิธีแยกเส้นทางในการปั่นจักร
ยานให้เหมาะกับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน   

 
เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต (outcome) 
ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1. นําแนวทางการพัฒนา 
เส้นทางการปั่นจักรยานและ 
กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
มาใช้ในการบูรณาการพื้นที่ 
ท่องเที่ยวที่คุ้งบางกะเจ้า 
 

มีการพัฒนาเส้นทางการปั่น 
จักรยานและกิจกรรมการท่อง 
เที่ยวโดยชุมชนให้ตอบรับการปั่น
จักรยานในหลากหลายเส้นทาง 
มากขึ้น 

ชุมชนและส่วนที่เกี่ยวข้องมี 
ความร่วมมือในการพัฒนาให้ 
เกิดประสิทธิภาพ  

 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
4.1 ขอบเขตพื้นที่ 

 4.1.1 เส้นทางการปั่นจักรยาน ตําบลบางกระเจ้า อําเภอพระประแดง จงัหวัดสมุทรปราการ 

4.2 ขอบเขตเนื้อหา  

 4.2.1 เพื่อสํารวจเส้นทางจักรยานในคุ้งบางกระเจ้า อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 4.2.2 เพื่อศึกษากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในคุ้งบางกระเจ้า อําเภอพระประแดง 

จงัหวัดสมุทรปราการ 

     4.2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเส้นทางการปั่นจักรยานและกิจกรรมการท่องเที่ยวโดย 

ชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในคุ้งบางกระเจ้า อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
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4.3 ขอบเขตประชากร 

  4.3.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant- ผู้ประกอบการ)  

  4.3.2 หน่วยงานราชการ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลบางกระเจ้า อําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

  4.3.3 ผู้ประกอบการภาคเอกชน เช่น ธุรกิจที่พัก ในส่วนตําบลบางกระเจ้า 

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

  4.3.4 ผู้นําชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน ในส่วนตําบลบางกระเจ้า อําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

4.4 ขอบเขตด้านเวลา 

  12 เดือน 

    

5. คําสําคัญ (Keyword) ของการวิจัย 

• เส้นทางการปั่นจักรยาน 

• กิจกรรมการท่องเที่ยว 

• การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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6. ทฤษฎี สมมติฐานและ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 
  
ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เส นทางการป  นจ กยานเด ม 

เส นทางการป  นจ กรยานเส นใหม  

ผ  ประกอบการ 
- ว ส ยท ศน  
- ท ศนคต  
- นโยบาย 

ช มชน 

- ว ส ยท ศน  
- ท ศนคต  
- นโยบาย 
	  

น กท องเท  ยว 

- ป จจ ยส วนบ คคล 

- พฤต กรรมการท องเท  ยว 

- ความคาดหว ง 

-  

ก จกรรมการท องเท  ยวโดยช มชน 

การพ ฒนาเส นทางการป  นจ กรยานส  ก จกรมการท องเท  ยวโดยช มชน 
กรณ ศ กษา บางกระเจ า จ งหว ดสม ทรปราการ 

ว เคราห ะความคาดหว งของน กท องเท  ยว 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้อง  

 

2.1 ประวัติความเป็นมาของคุ้งบางกะเจ้า 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริไว้สําหรับกรมป่าไม้ได้ 

ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานโครงการสวน กลางมหานคร ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดําเนินมายังโครงการสวนกลางมหานคร พื้นที่บางกะเจ้าเป็น 

พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุด และยังอยู่ใกล้บริเวณแหล่งอุตสาหกรรม 

ทางราชการจึงมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ให้พื้นที่บางกะเจ้าเอื้อประโยชน์โดยการ เป็นพื้นที่ “ปอด” 

เพื่อฟอกอากาศให้กรุงเทพฯและจังหวัดสมุทรปราการ ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 

2520 จึงให้อนุรักษ์พื้นที่สีเขียวบริเวณบางกะเจ้า อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

และมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการสวนกลางมหานคร เนื้อที่ประมาณ 9,000 ไร่ เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ สีเขียว 

บางกะเจ้า ที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “กระเพาะหมู” คือพื้นที่บริเวณแม่น้ําเจ้าพระยา 

ตีโค้งรอบจนเกือบเป็นเกาะ เป็นพื้นที่ที่รวมเอา 6 ตําบลของอําเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 

ได้แก่ บางกะเจ้า บางน้ําผึ้ง บางกอบัว บางกระสอบ บางยอ และทรงคนอง 

 

 

ภาพที่ 2.1.1: พื้นที่รอบเกาะบางกะเจ้า 
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ภาพที่  2.1.2: แผนที่ปั่นจักรยานรอบเกาะบางกะเจ้า 

 

2.2 เส้นทางจักรยาน 

 การปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับเส้นทางจักรยาน ประเภทของตําแหน่ง:ถนนที่มีความเร็วปาน 

กลางถึงสูงขึ้นหรือปริมาณการจราจรมหานคร อุปสงค์มีแนวโน้มในเมืองพื้นที่ใช้ผสม การทบทวน 

แนวทางการออกแบบที่ปรับปรุงใหม่กับแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่มีอยู่ ประกอบด้วยนักออก 

แบบที่มีประสบการณ์เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับพนักงานของสิ่งอํานวยความสะดวกใหม่ๆการตรวจสอบ 

ปริมาณและข้อมูลความผิดพลาดเป็นประจําทุกปีสนับสนุนความถูกต้องการวัดประสิทธิภาพการควบคุม 

ฤดูกาล การศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการติดตามวงจร; สาธารณะ 

การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะถนนใหม่และการแบ่งปันจักรยานการศึกษาทางจักรยานหรือทางเดินเท้าและ 

ลานจอดรถการจัดการความต้องการใช้งานคําสั่งลดการเดินทาง 
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2.3 การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 ชุมชนโดยความหมายหมายถึงบุคคลที่มีความรับผิดชอบร่วมกันบางประเภทและความสามารถ 

ในการตัดสินใจโดยตัวแทนการท่องเที่ยวตามชุมชนในท้องถิ่น การท่องเที่ยวตามชุมชนช่วยให้นัก 

ท่องเที่ยวสามารถค้นพบที่อยู่อาศัยและสัตว์ป่าในท้องถิ่นและฉลองและเคารพประเพณีวัฒนธรรมพิธี 

กรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิมชุมชนจะตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมและเชิงพาณิชย์ที่วางไว้บนมรดกทาง 

ธรรมชาติและวัฒนธรรมของพวกเขาผ่านการท่องเที่ยวและจะเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร 

เหล่านี้ตามชุมชนที่พักและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวจะมีมาตรฐานเพียงพอสําหรับผู้เข้า 

ชมเวสเทิร์แม้ว่าจะคาดหวังว่าจะมีที่พักแบบเรียบง่ายในชนบทก็ตาม ชุมชนจะต้องมีการเข้าถึงโทรศัพท์ 

อย่างต่อเนื่องและการเข้าถึงอีเมลทุกวัน (ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องยืนยันการจอง) 

 ชุมชนอาจเลือกที่จะร่วมมือกับพันธมิตรภาคเอกชนเพื่อจัดหาทุนลูกค้าการตลาดที่พักการท่อง 

เที่ยวหรือความเชี่ยวชาญอื่นภายใต้ข้อตกลงกับอุดมการณ์ในการสนับสนุนการพัฒนาและการอนุรักษ์ 

ชุมชนและการวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยร่วมมือกับชุมชนคู่ค้ารายนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของ 

องค์กรการท่องเที่ยวหรือไม่ก็ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมชุมชนท้องถิ่นในการท่องเที่ยวสิ่งที่สําคัญ 

ที่สุดคือ: เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น (โดยเฉพาะในชนบทหรือในประเทศ) ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี, 

การรักษาทรัพย์สินทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของพวกเขากิจกรรมการท่องเที่ยวไม่ควรทําลายวิถี 

ชีวิตหรือประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยปกติ 'ชุมชน' จะทํางานร่วมกับผู้ประกอบการทัวร์ท้องถิ่น 

ชาวบ้านได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์และผลกําไรอย่างยุติธรรม แหล่งทรัพยากรที่สวยที่สุดในโลกหลาย 

แห่งอยู่ในที่อยู่อาศัยที่ใกล้สูญพันธุ์และชุมชนที่อ่อนแอ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนเป็นรูปแบบของ 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและช่วยให้ผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นสามารถควบคุมและมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาและการจัดการได้อย่างมีนัยสําคัญและมีสัดส่วนของผลประโยชน์ที่สําคัญอยู่ใน 

ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนควรสนับสนุนการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบ 

ร่วมกันแต่ก็ยังรวมถึงการริเริ่มของแต่ละบุคคลภายในชุมชนด้วย ด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

แบบนี้ประชาชนในท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของพวกเขากับผู้มาเยือนขณะที่ 

เพิ่มรายได้ในท้องถิ่นและสร้างเศรษฐกิจในท้องถิ่นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเช่นงานเทศกาล 

โฮมสเตย์และการผลิตของช่างฝีมือการท่องเที่ยวตามชุมชนช่วยให้ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจ 

โลกสมัยใหม่ในขณะเดียวกันก็สร้างรายได้ที่ยั่งยืนและรักษาวิถีชีวิตของตน 
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

ยวุัฒน์  (2536)  ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วน 

ในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบถึง 

ตนส่วนไพรัตน์  (2537)  ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า หมายถึงกระบวนการที่รัฐบาล 

ทําการส่งเสริมชักนําและสร้างโอกาสให้ประชาชนทั้งส่วนบุคคล กลุ่มชน ชมรม สมาคมมูลนิธิ 

และองค์กรอาสาสมัครเข้ามามีบทบาทในการดําเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายๆเรื่อง แล้วแต่กรณี 

และ วันรักษ์ (2531)  ได้สรุปว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง 

การเข้าร่วมอย่างแข็งขันและอย่างเต็มที่ของกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในทุก ขั้นตอนของโครงการ 

หรืองานพัฒนาชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในอํานาจการตัดสินใจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

การมีส่วนเข้าร่วมจะเป็นเครื่องประกันว่าสิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่สุดนั้น จักได้รับการตอบสนอง 

และทําให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นว่า สิ่งที่ทําไปนั้นจะตรงกับความต้องการที่แท้จริงและมั่นใจมากขึ้นว่าผู ้

เข้าร่วม ทุกคนจะได้รับประโยชน์เสมอหน้ากัน 

 

รูปแบบในการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ปาริชาติ (2546) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนว่ามี 5 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การรับรู้ข่าวสาร (public information) การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้ ประชาชนในพื้นที่ 

โครงการและผู้จะได้รับผลกระทบจะต้องได้รับแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะดําเนินการและ 

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งนี้ การได้รับข่าวสารดังกล่าว ต้องได้รับก่อนการตัดสินใจดําเนินโครงการ 

2) การปรึกษาหารือ (public consultation) เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมในลักษณะ 

ของการปรึกษาหารือระหว่างผู้ดําเนินโครงการกับประชาชนที่มีส่วนได้เสียโดยตรง ทั้งนี้เพื่อเป็นการ 

รับฟังความคิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการให ้

ประชาชนได้ทราบและรับข้อเสนอแนะเพื่อ ประกอบการ ตัดสินใจ 

3) การประชุมรับฟังความคิดเห็น (public meeting) เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที่ 

ผู้ดําเนินโครงการกับประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย จะได้ทําความเข้าใจร่วมกันด้วยเหตุผล ซึ่งการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในรูปแบบนี้สามารถทําได้ใน 2 ลักษณะ คือ การประชุมในระดับชุมชน (community 

meeting) ซึ่งจัดประชุมในชุมชนที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการโดยผู้ดําเนินการจะส่งผู้แทนเข้าร่วม 
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ประชุมและการประชุมรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการ (public hearing) การประชุมลักษณะนี้จําเป็น 

สําหรับโครงการขนาดใหญ่ที่มีเรื่องของเทคนิคและวิชาการที่เกี่ยวข้องการประชุมลักษณะนี้ ต้องเปิดกว้าง 

สําหรับสาธารณะ 

4) การร่วมในการตัดสินใจ (decision making) การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้ ถือเป็นเป้าหมาย 

สูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน ในทางปฏิบัติจริง การดําเนินโครงการซึ่งมักดําเนินการในรูป 

ของคณะกรรมการจะต้องมีตัวแทนของประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย 

5) การใช้กลไกทางกฎหมาย รูปแบบนี้ แม้จะไม่ใช่รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตรง 

แต่เป็นลักษณะของการเรียกร้องสิทธิ หรือการใช้สิทธิของประชาชน เมื่อเห็นว่าเกิดความไม่โปร่งใส หรือความ 

ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ 

 

ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการมส่วนร่วม 

ชํานาญ  (2543)  ได้สรุปถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้ 

1. ความศรัทธาที่มีต่อความเชื่อถือบุคคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ต่าง ๆ เช่น กรบําเพ็ญประโยชน์ การสร้างโบสถ์วิหาร 

2. ความเกรงใจที่มีต่อบุคคลที่เคารพนับถือหรือมีเกียรติยศ ตําแหน่ง ทําให้ประชาชนเกิดความ 

เกรงใจที่จะกระทํา เช่น ผู้ใหญ่ออกปากขอแรง ผู้น้อยก็ช่วยแรง 

3. อํานาจบังคับที่เกิดจากคนที่มีอํานาจเหนือกว่า ทําให้ประชาชนถูกบีบบังคับให้มีส่วนในการ 

กระทําต่าง ๆ เช่น บีบบังคับให้ทํางานเยี่ยงทาส 

 

การประเมิน ชี้วัดระดับการมีส่วนร่วม 

Chapin  (1977)  ได้เสนอการชี้วัดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทางสังคมโดยได้กําหนด 

ระดับความสําคัญของการมีส่วนร่วมกิจกรรมของสมาชิกในองค์กร ดังนี้ 

1. การมีความสนใจในกิจกรรมและเข้าร่วมประชุม 

2. การให้การสนับสนุนช่วยเหลือ 

3. การเป็นสมาชิกและกรรมการ 
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4. การเป็นเจ้าหน้าที่ 

ทั้งนี้จะดูลักษณะต่าง ๆ ที่แสดงออก คือ การเป็นสมาชิกกลุ่ม การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

การบริจาคเงิน วัสดุสิ่งของ การเสียสละเวลา แรงงาน การเป็นสมาชิกของคณะกรรมการและเป็นผู้ดําเนิน 

การในกิจกรรมนั้นโดยตรง 

 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (2550)  ได้ให้ความหมาย 

ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ว่า หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคํานึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ 

ยาวนานและก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาติอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตามในสภาพปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรม 

มากขึ้น ดังนั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีความหมายรวมไปถึงการพัฒนา 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถกระทําได้หลายวิธี 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้ 

1. แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางตรง 

ซึ่งปฏิบัติได้ในระดับบุคคล องค์กร และระดับประเทศ ที่สําคัญ คือ 

1) การใช้อย่างประหยัด คือ การใช้เท่าที่มีความจําเป็น เพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานและ 

เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด 

2) การนํากลับมาใช้ซ้ําอีก สิ่งของบางอย่างเมื่อมีการใช้แล้วครั้งหนึ่งสามารถที่จะนํามา 

ใช้ซ้ําได้อีก เช่น ถุงพลาสติก กระดาษเป็นต้น หรือสามารถที่จะนํามาใช้ได้ใหม่โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ 

เช่น การนํากระดาษที่ใช้แล้วไปผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อทําเป็นกระดาษแข็งเป็นต้นซึ่งเป็นการลดปริมาณ 

การใช้ทรัพยากรและการทําลายสิ่งแวดล้อมได้ 

3) การบูรณะซ่อมแซม สิ่งของบางอย่างเมื่อใช้เป็นเวลานานอาจเกิดการชํารุดได้ 

เพราะฉะนั้นถ้ามีการบูรณะซ่อมแซม ทําให้สามารถยืดอายุการใช้งานต่อไปได้อีก 
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4) การบําบัดและการฟื้นฟู เป็นวิธีการที่จะช่วยลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรด้วย 

การบําบัดก่อน เช่น การบําบัดน้ําเสียจากบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

ก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ ส่วนการฟื้นฟูเป็นการรื้อฟื้นธรรมชาติให้กลับสู่สภาพเดิม เช่น 

การปลูกป่าชายเลน เพื่อฟื้นฟูความสมดุลของป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น 

5) การใช้สิ่งอื่นทดแทน เป็นวิธีการที่จะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลงและ 

ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้ใบตองแทนโฟม การใช้พลังงาน 

แสงแดดแทนแร่เชื้อเพลิง การใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี เป็นต้น 

6) การเฝ้าระวังดูแลและป้องกัน เป็นวิธีการที่จะไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ถูกทําลาย เช่น การเฝ้าระวังการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงแม่น้ํา คูคลอง การจัดทําแนวป้องกันไฟป่า เป็นต้น 

2. แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางอ้อม  

1) การพัฒนาคุณภาพประชาชนโดยสนับสนุนการศึกษาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง ตามหลักวิชาซึ่งสามารถทําได้ทุกระดับอายุ ทั้งในระบบโรงเรียนและสถาบันการ 

ศกึษาต่างๆและนอกระบบโรงเรียนผ่านสื่อสารมวลชนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความ 

สําคัญและความจําเป็นในการอนุรักษ์ เกิดความรักความหวงแหน และให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง 

2) การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย การจัดตั้งกลุ่ม ชุมชน ชมรม สมาคมเพื่อการ 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนการให้ความร่วมมือทั้งทางด้านพลังกาย พลังใจ 

พลังความคิด ด้วยจิตสํานึกในความมีคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่มีต่อตัวเรา เช่น 

กลุ่มชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนนักศึกษาในโรงเรียนและสถาบันการศึก

ษาต่าง ๆ มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย มูลนิธิสืบนาคะเสถียรมูลนิธิโลกสีเขียว 

เป็นต้น 

3) ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ช่วยกันดูแลรักษาให้          

คงสภาพเดิมไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม เพื่อประโยชน์ในการดํารงชีวิตในท้องถิ่นของตน การประสานงาน 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กับประชาชน ให้มีบทบาทหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครอง ฟื้นฟูการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ 

เกิดประโยชน์สูงสุด 
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4) ส่งเสริมการศึกษาวิจัย ค้นหาวิธีการและพัฒนาเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการกับ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาจัดการวางแผนพัฒนา การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ให้มีการประหยัดพลังงานมากขึ้น 

การค้นคว้าวิจัยวิธีการจัดการ การปรับปรุง พัฒนาสิง่แวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน เป็นต้น 

5) การกําหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาล ใน การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งใน 

ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเป็นหลักการให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องยึดถือและนําไป 

ปฏิบัติ รวมทั้งการเผยแพร่ข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางตรงและ 

ทางอ้อม  
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บทที่ 3  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

3.1 เพื่อสํารวจเส้นทางจักรยานในคุ้งบางกระเจ้า อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

เครื่องมือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล วิธีวิเคราะห์ 

สัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้าง • ผู้ให้ข้อมูล (Key Informant-ชุมชน)  

• อบต.บางกระเจ้า 

• นักท่องเที่ยว 

การวิเคราะห์แบบถอดรหัส 

(Coding Analysis) 

การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกลุ่ม • ผู้ให้ข้อมูล (Key Informant-ชุมชน)  

• อบต.บางกระเจ้า 

• ผู้ประกอบการ 

การวิเคราะห์เชิงพรรณา 

(Content Analysis) 

 

3.2 เพื่อศึกษากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในคุ้งบางกระเจ้า อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 

 

 

 

เครื่องมือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล วิธีวิเคราะห์ 

สัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้าง • ผู้ให้ข้อมูล (Key Informant-ชุมชน)  

• อบต.บางกระเจ้า 

• ผู้ประกอบการ 

• นักท่องเที่ยว 

การวิเคราะห์แบบถอดรหัส 

(Coding Analysis) 
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3.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเส้นทางการปั่นจักรยานและกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อรองรับ 

นักท่องเที่ยวในคุ้งบางกระเจ้า อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

เครื่องมือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล วิธีวิเคราะห์ 

สัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้าง • ผู้ให้ข้อมูล (Key Informant-ชุมชน)  

• อบต.บางกระเจ้า 

• ผู้ประกอบการ 

การวิเคราะห์แบบถอดรหั

ส 

(Coding Analysis) 

แบบสอบถามความคาดหวัง  • นักท่องเที่ยว ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย 
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บทที่ 4 

ผลของการวิจัย 

 

บทนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายและทดสอบสมมติฐาน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยได้เก็บ 

รวบรวมจากแบบสอบถามที่มีคำาตอบครบถ้วนสมบูรณ์จํานวนทั้งสิ้น 100 ชุด และได้กําหนดสัญลักษณ์ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

เพื่อความเข้าใจในการแปลความหมาย ผู้วิจัยได้กําหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

n  แทน ประชากรจำนวนกลุ่มตัวอย่าง  

t  แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาการแจกแจงความถี่แบบที(tDistribution)  

f  แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาการแจกแจงความถี่แบบที (fDistribution  

Mean  แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาค่าเฉลี่ย  

S.D.  แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

β (Beta) แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระแต่ละตัวในรูปของคะแนน มาตรฐาน  

Adjusted R2 แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์สมการถดถอย  

B   แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ และค่าคงที่  

Siเg   แทน ค่าระดับนัยสำคัญของสถิติทดสอบ (Significant)  

*    แทน ความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อสํารวจเส้นทางจักรยานในคุ้งบางกระเจ้า การศึกษา 

กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในคุ้งบางกระเจ้าและศึกษาแนวทางการพัฒนาเส้นทางการปั่นจักรยาน  

และกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในคุ้งบางกระเจ้า อําเภอพระประแดง 

จงัหวัดสมุทรปราการ 
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ส่วนที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ 

หญิง 120 60 

ชาย 80 40 

รวม 200 100 

 

จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 200 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง  

จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และเพศชายจำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ตามลำดับ  

 

ตารางที่ 4.2: แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ  

อายุ จำนวน (คน) ร้อยละ 

ต่ํากว่า 21 ป ี 12 6.00 

21 – 30 ปี 117 58.50 

31 – 40 ปี 20 10.00 

41 – 50 ปี 34 17.00 

มากกว่า 50 ป ี 17 8.50 

รวม  200 100 

 

จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 200 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21 – 30 ปี 

จำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 รองลงมา คือ อายุ 41 – 50 ปี มีจํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17 

อายุ 31 – 40 ปี จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10 อายุ มากกว่า 50 ปี จ านวน 17 คน คิด เป็นร้อยละ 

8.5 และอายุต่ํากว่า 21 ปี จํานวน 12 คิดเป็นร้อยละ 6 ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.3: แสดงจำนวน และรอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ  

อาชีพ จำนวน (คน) ร้อยละ 

นักเรียน 12 6.00 

นิสิต/นักศึกษา 17 8.50 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4 2.00 

พนักงานบริษัทเอกชน 90 45.00 

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 46 23.00 

รับจ้าง  32 15.50 

รวม 200 100 

 

จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 200 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ 

พนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมา คือ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว         

จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23 รับจ้าง จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 นิสิต/นักศึกษา 17 คน 

คิดเป็นร้อยละ 8.5 นักเรียน จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6 และข้าราชการ/พนักงาน รัฐวิสาหกิจ 

จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ตามลำดับ  

 

ตารางที่ 4.4: แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามความถี่ในการท่องเที่ยว  

 

ความถี่ในการท่องเที่ยว จำนวน (คน) ร้อยละ 

1 – 4 ครั้ง 157 79.00 

4 – 8 ครั้ง 43 21.00 

รวม 200 100 
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จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 200 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยไป 

ท่องเที่ยวโดยทัวร์จักรยานที่คุ้งบางกะเจ้า 1 – 4 ครั้ง จำนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 78 และ 4 – 8 ครั้ง 

จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21 ตามลำดับ  
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 1: เพื่อสํารวจเส้นทางจักรยานในคุ้งบางกระเจ้า อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

คําถามข้อที่ 1: เส้นทางการท่องเที่ยวด้วยจักรยานในคุ้งบางกระเจ้ามีมาได้อย่างไร 

 

ตารางที่ 4.5  – การวิเคราะห์แบบถอดรหัสสําหรับคําถามที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ให้สัมภาษณ ์ แนวคิด 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 
เส้นทางการปั่นจักรยานเกิดขึ้นจากความร่วมกันของชาวบ้านและองค์การบริหารส่วนตําบลบางกระเจ้า เพื่อให้เกิดการเข้าถึง 

แต่ละจุดกิจกรรมของผู้มาเยือน 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 2: เพื่อศึกษากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในคุ้งบางกระเจ้า อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

คําถามข้อที่ 2: กิจกรรมที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยว 

 

ตารางที่ 4.6 - การวิเคราะห์แบบถอดรหัสสําหรับคําถามที่ 2 

 

 

 

 

 

ผู้ให้สัมภาษณ ์ แนวคิด 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 
บ้านธปูหอม โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้ความรู้และแสดงตัวอย่างในการลงมือปฏิบัติด้วยการสาธิตวิธีการทําผ้ามัดย้อม 

นอกจากนี้กรุ๊ปนักท่องเที่ยวยังสามารถจองการเรียนทําอาหารหรือการเรัยนทําธูปหอมได้อีกด้วย 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 

พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย รวบรวมปลากัดหลากหลายพันธุ์เป็นสถานที่ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิต 

ผู้มาเยือนสามารถเข้าชม โดยค่าเข้าตามจิตศรัทธา  แต่กิจกรรมให้กับนักเรียนโดยเฉพาะโปรแกรมที่ให้เด็กซื้อปลากัดและฝากเลี้ยงไว้ 

จนครบ 3 เดือน เพื่อให้เด็กกลับมาวาดภาพปลากัดทุกๆอาทิตย์ให้เห็นถึงการเรียนรู้ด้านการเติบโตของปลา  
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 3: เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเส้นทางการปั่นจักรยานและกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อรองรับ นักท่องเที่ยวในคุ้งบางกระเจ้า อําเภอพระประ- 

แดง จังหวัดสมุทรปราการ 

คําถามข้อที่ 3: ชุมชนมีการพัฒนาเส้นทางการปั่นจักรยานและกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างไรในอนาคต 

ตาราง 4.7 - การวิเคราะห์แบบถอดรหัสสําหรับคําถามที่ 3 

 
 

 

ผู้ให้สัมภาษณ ์ แนวคิด 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 
ยังไม่การพัฒนาเส้นทางใหม่เพิ่มเติม เนื่องจากเส้นทางที่อยู่ปัจจุบันยังคงใช้ได้และมีการปรับปรุงทาสีอยู่สม่ําเสมอ แต่กิจกรรมจะมีเพิ่ม 

เติมในอนาคต 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 เส้นทางที่มีอยู่ยังรองรับนักท่องเที่ยวได้ดี ในส่วนของกิจกรรมคาดว่าจะเพิ่มเติมในอนาคต 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 
การพัฒนาเส้นทางยังคงมีต่อเนื่อง ไม่ได้หมายถึงการสร้างเส้นทางใหม่เพื่อปั่นจักรยานเพราะด้วยความจํากัดของพื้นที่ ส่วนกิจกรรม 

ทางชุมชนยังปรึกษาหารือเพื่อหากิจกรรมเพิ่มเติมในชุมชม 
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษา 

แนวทางการพัฒนาเส้นทางการปั่นจักรยานและกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 

ในคุ้งบางกระเจ้า 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 100 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 

21 – 30 ปี เคยมาท่องเที่ยวโดยทัวร์จักรยานที่คุ้งบางกะ เจ้าไม่จำนวน 1- 4 ครั้ง 

เมื่อพิจารณาคาดหวังของนักศึกษาของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวมีเพื่อศึกษาแนวทางการ 

พัฒนาเส้นทางการปั่นจักรยานและกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในคุ้งบางกระเจ้า   

5.1.1 นักท่องเที่ยวส่สนใจด้านการเรียนของนักศึกษาด้านสิ่งดึงดูดใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

สำหรับรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในเรื่องความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณ 

รอบข้าง ตามด้วยการได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนที่อาศัยบริเวณรอบสถานที่ท่องเที่ยว และความ 

น่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวบริเวณรอบข้างตามลําดับ 

5.1.2 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านสิ่งอําานวยความสะดวกโดยภาพรวมอยู่ใน 

ระดับมาก สําหรับรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในเรื่องความเพียงพอของจักรยาน 

ให้บริการ ตามด้วยความเพียงพอของจุดบริการนักท่องเที่ยว และความเพียงพอของที่จอดรถบริการ 

ตามลำดับ 

5.1.3 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความสนใจในด้านการเข้าถึงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

สำหรับรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในเรื่องการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวรอบ ๆ คุ้งบาง 

กะเจ้าได้ง่าย ตามด้วยความง่ายในการเข้าถึงข้อมูลท่องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้า และความชัดเจนของ 

เส้นทางจักรยานตามลําดับ 
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สําหรับการรับฟังคําการับฟังาบอกต่อถึงการท่องเที่ยวโดยทัวร์จักรยานที่คุ้งบางกะเจ้า พบว่า 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสําคัญการรับฟังคาบอกต่อโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ 

พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญจากการรับฟังคําบอกต่อจากผู้ที่เคยไปเที่ยวคุ้งบางกะเจ้าโดยทัวร์ 

จักรยานทําใหท้่านสนใจที่จะท่องเที่ยวที่คุ้งบางกะเจ้า ตามด้วย ท่านพยายามจะรวบรวมข้อมูลจาก 

การฟังคําบอกต่อจากผู้ที่เคยท่องเที่ยวโดยทัวร์จักรยานที่คุ้งบางกะเจ้า ท่านยินดีที่จะรับฟังการบอก 

ต่อจากผู้ที่เคยไปท่องเที่ยวโดยทัวร์จักรยานที่คุ้งบางกะเจ้า และท่านให้ความสําคัญต่อข้อมูลที่ได้รับ 

จากผู้ที่เคยไปท่องเที่ยวโดยทัวร์จักรยานที่คุ้งบางกะเจ้ามากกว่า แหล่งข้อมูลอื่นๆ ตามลาดับ 

สำหรับการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวโดยทัวร์จักรยานที่คุ้งบางกะเจ้า พบว่า นักท่องเที่ยวส่วน 

ใหญ่ให้ความสําคัญกับการรับรู้คุณค่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 

นักท่องเที่ยวมีการรับรู้การท่องเที่ยวที่คุ้งบางกะเจ้าโดยทัวร์จักรยานครั้งนี้นอกจากจะได้ออกกําลัง 

กาย ยังสร้างความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยว ตามด้วย การท่องเที่ยวโดยทัวร์จักรยานที่คุ้งบางกะ 

เจ้ามีความคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย การท่องเที่ยวโดยทัวร์จักรยานที่คุ้งบางกะเจ้าครั้งนี้ทําให้ท่านรู้สึกดี เมื่อ 

เทียบกับเวลาที่ท่านจะใช้ไปในการท่องเที่ยวรูปแบบอื่น และการท่องเที่ยวที่คุ้งบางกะเจ้าโดยทัวร์ 

จักรยานครั้งนี้ทําให้ท่านได้ประสบการณ์เดี่ยวกับการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนรอบ ๆ ตามลําดับ 

สำหรับการกลับมาท่องเที่ยวโดยทัวร์จักรยานที่คุ้งบางกะเจ้า พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ 

ความสำคัญต่อการกลับมาท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ในการ 

ท่องเที่ยวโดยทัวร์จักรยานครั้งต่อไปท่าจะนึกถึงคุ้งบางกะเจ้าเป็นสถานที่แรก ตามด้วย ไม่ว่าจะเกิด 

ปัญหาอะไรจากการท่องเที่ยวในครั้งนี้ ท่านยังจะกลับมาเที่ยวที่คุ้งบางกะเจ้าโดยทัวร์จักรยาน ท่านจะ 

กลับมาท่องเที่ยวที่คุ้งบางกะเจ้าโดยทัวร์จักรยานอีกครั้งในอนาคตอันใกล้ และท่านมีแผนจะกลับมา 

ท่องเที่ยวที่คุ้งบางกะเจ้าโดยทัวร์จักรยานตามลำดับ 

 

5.2 การอภิปรายผล 

จากการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว การรับฟังคําบอกต่อ การรับรู้คุณค่ามี 

อิทธิพลต่อการกลับมาท่องเที่ยวโดยทัวร์จักรยานที่คุ้งบางกะเจ้า มีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามา 

อภิปรายผลได้ดังนี้ 

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านสิ่ง 
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อำนวยความสะดวก และด้านการเข้าถึงไม่มีอิทธิผลต่อการกลับมาท่องเที่ยวโดยทัวร์จักรยานที่คุ้งบาง 

กะเจ้า ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวโดยทัวร์ 

จักรยานที่คุ้งบางกะเจ้าแล้วล้วนแต่เคยได้สัมผัสกับประสบการณ์จากการท่องเที่ยวจะทาให้เกิดความ 

พอใจในการท่องเที่ยวจนเมื่อมีโอกาสก็จะเดินทางกลับมาท่องเที่ยว โดยที่ไม่จําเป็นว่าจะต้องมีสิ่ง 

ดึงดูดใจ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก และด้านการเข้า ให้มาท่องเที่ยวเหมือนการได้เดินทางมา 

ท่องเที่ยวในครั้งแรก แต่อาจจะเป็นการประทับใจในประสบการณ์เดินทางมาท่องเที่ยวจากครั้งก่อน 

หน้านี้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฤดี หลิมไพโรจน์ (2557) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของ 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อความตั้งใจกลับมา 

เที่ยวซ้ าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านการ 

เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งเที่ยวเชิง 

วัฒนธรรมส่งผลต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ้ าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้แก่ ความเป็นเอกลักษณ์ 

ความงดงามของศิลปวัฒนธรรม ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว ความสวยงามของสภาพภูมิ 

ทัศน์โดยรวมของสถานที่ท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทางด้านสถาปัตยกรรมของสถานที่ท่องเที่ยว และ 

เมื่อถามถึงการกลับมาเที่ยวซ้ าและการบอกต่อของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวแสดงความคิดเห็น 

โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย 

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า การรับฟังคําบอกต่อการท่องเที่ยวไม่ส่งผลต่อการ 

กลับมาท่องเที่ยวโดยทัวร์จักรยานที่คุ้งบางกะเจ้า ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 เนื่องจากการรับฟัง 

คำบอกต่อจากผู้ที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ แล้วมักจะมีความสําคัญต่อผู้ที่ไม่ 

เคยได้เดินทางไปสัมผัส หรือไปท่องเที่ยวมาก่อน แต่ต้องการทราบถึงข้อมูลของสถานที่นั้น ๆ แต่ 

ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วย่อมได้รับรู้ความรู้สึก และได้สัมผัสกับสถานที่ 

ท่องเที่ยวนั้นแล้ว การที่ได้รับฟังค าบอกต่อจึงไม่ได้มีอิทธิพลมากกับการตัดสินใจที่จะเดินทางกลับมา 

ท่องเที่ยวอีกครั้ง ซึ่งนั้นก็หมายความว่านักท่องเที่ยวจะตัดสินใจจากความชอบส่วนตัวที่เกิดขึ้น 

มากกว่าการรับฟังค าบอกเล่าหรือบอกต่อจากบุคคลอื่น ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชร ี

หิรัญพันธุ์ (2557) ซึง่ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบจากการบอกต่อในสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมการ 

กลับมาใช้บริการโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต พบว่า ลักษณะของข้อมูลการบอกต่อในสังคมออนไลน์มี 

ความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการกลับมาใช้บริการโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งข้อมูลของ 
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45 

การบอกต่อทั้ง 5 ด้าน พบว่า ข้อมูลบ่งบอกถึงความรู้ความเชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ 

ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ, ข้อมูลมีความดึงดูดใจ, ข้อมูลมีความเหมือนหรือสอดคล้องกับตน และข้อมูล 

น่าไว้วางใจ ซึ่งนั้นมีผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า การรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวส่งผลต่อการกลับมา 

ท่องเที่ยวโดยทัวร์จักรยานที่คุ้งบางกะเจ้า ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 เนื่องจากนักท่องเที่ยวได้รับรู้ 

ได้สัมผัสถึงประสบการณ์จากการท่องเที่ยว เกิดการเปรียบเทียบความพึงพอใจที่ได้รับกับเวลา และ 

เงินที่ได้ใช้ไปกับการท่องเที่ยว ท าให้นักท่องเที่ยวนั้นสามารถบอกได้ว่าเขารู้สึกถึงความคุ้มค่ากับการ 

ท่องเที่ยวในครั้งนั้นหรือไม่อย่างไร และในอนาคตเขาจะกลับมาท่องเที่ยวที่นี่อีกหรือไม่ ซึ่งสอดคล้อง 

กับงานวิจัยของ สุพาดา สิริกุตตา (2557) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มของแหล่ง 

ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวเพื่อตอบสอนงความต้องการของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรี 

พบว่า การรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีเครื่องมือสื่อสารทางการ 

ตลาด ความคุ้มค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ า ซึ่งกลุ่ม 

ตัวอย่างมีการรับรู้คุณค่าจากการท่องเที่ยว ตามแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวมอยู่ใน 

ระดับมาก โดยมีการรับรู้คุณค่าจากการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา วัฒนธรรมและ 

ประเพณีอีกทั้งการรับรู้คุณค่าจากการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และทาง 

ธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวนั้นสามารถรับรู้และสัมผัสได้จนนําไปสู่การเดินทางกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง 

5.3 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้ 

5.3.1 นักท่องเที่ยวหลังจากได้รับความเพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยว ได้สัมผัสกับวิถีชีวิต 

ของคนในชุมชน ฉะนั้นทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลความเรียบร้อยและความสวยงามของบาง 

กะเจ้า รวมถึงประชาชนในชุมชนควรให้ความรวมมือกันพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้สวยงาม คงความ 

เป็นธรรมชาติตลอดไป เพื่อดึงดูดใจให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวอีกครั้ง 

5.3.2 นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าการท่องเที่ยวโดยทัวร์จักรยานที่คุ้งบางกะเจ้านั้นคุ้มค่ากับจ านวน 

เงินที่ใช้ไปกับการท่องเที่ยวอีกทั้งยังรู้สึกดีถ้าเทียบกับเวลาที่ใช้ไปกับการท่องเที่ยว ดังนั้นผู้ที่ท าทัวร์ 

ควรจะมีการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนารูปแบบทัวร์ให้น่าสนุก น่าสนใจกับเส้นทางที่พานักท่องเที่ยว 

เดินทางไป หรือมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ท าร่วมกันระหว่างการเดินทางเพื่อเพิ่มความน่าสนใจใน 
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การท่องเที่ยวและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว 

5.3.3 นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์การด าเนินชีวิตของคนในชุมชนโดยรอบ ๆ คุ้งบางกะ 

เจ้า ฉะนั้นควรอนุรักษ์วิถีชีวิตของคนในชุมชนไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และได้สัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบ 

ง่าย และเผยแพร่ให้กลุ่มคนที่ไม่เคยท่องเที่ยวได้ทราบว่าคุ้งบางกะเจ้ามีวิถีชีวิตของคนในชุมชนแบบนี้ 

อยู ่

5.3.4 ในส่วนของข้อมูลการท่องเที่ยวโดยทัวร์จักรยานที่คุ้งบางกะเจ้า อาจจะต้องมีการท า 

ข้อมูลเป็นข้อมูลที่สามารถเข้าถึงส าหรับนักท่องเที่ยวได้ทุกช่องทาง การปั่นจักรยานที่คุ้งบางกะเจ้า 

นักท่องเที่ยวอาจทราบข้อมูลอยู่แล้วตามข้อมูลในเว็บต่าง ๆ หรืออาจจะมีนักท่องเที่ยวที่ได้ไป 

ท่องเที่ยวได้ท ารีวิวการท่องเที่ยวไว้ แต่อาจมีข้อมูลบ้างส่วนขาดตกบกพร่องบ้างส่วน ฉะนั้นอาจจะ 

ต้องท าการนําสนอข้อมูลเส้นทางจักรยาน ธรรมชาติรอบ ๆ ให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้ศึกษาข้อมูล 

หรือติดตามข้อมูล 

5.4 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

สำหรับการวิจัยครั้งต่อไปควรขยายขอบเขตของประชากรไปยังนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการทัวร์ 

จักรยานในสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เพิ่มเติม อาจส่งผลต่อการกลับมาท่องเที่ยวโดยทัวร์จักรยาน ซึ่งจะ 

เป็นประโยชน์ในการน าไปพัฒนาเพื่อเข้าใจนักท่องเที่ยวมากขึ้น 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ✓ ลงใน ¨ หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับตัว 

ท่านที่สุด 

1. เพศ 

☐  1) หญิง  ☐  2) ชาย 

2. อายุ 

☐  1) ต่ากว่า 21 ปี  ☐  2) 21 – 30 ปี 

☐  3) 31 – 40 ปี ☐  4) 41 – 50 ปี 

☐  5) มากกว่า 50 ป ี

3. อาชีพ 

☐  1) นักเรียน    ☐  2) นิสิต/นักศึกษา 

☐  3) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ☐  4) พนักงานบริษัทเอกชน 

☐  5) เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว  ☐  6) รับจ้าง 

☐  7) อื่น ๆ (โปรดระบุ)....................................................................... 

4. ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยท่องเที่ยวโดยจักรยานที่คุ้งบางกะเจ้ากับทัวร์จักรยานกี่ครั้ง 

☐  1) ไม่เคย    ☐  2) 1 - 4 ครั้ง 

☐  3) 4 - 8 ครั้ง   ☐  3) มากกว่า 8 ครั้งขึน้ไป 
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