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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุ ป ระสงค์เพื่ อ วิเคราะห์ และออกแบบโครงข่ายโลจิ สติกส์ สำหรับ การท่ องเที่ยวลุ่มแม่ น้ ำ
บางปะกง ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 วิเคราะห์โครงข่ายโลจิสติกส์สำหรับการ
ท่ องเที่ ยวลุ่มแม่น้ ำบางปะกง ใช้ เทคนิ คการวิเคราะห์ เนื้ อ หา การสำรวจ และการอภิ ป รายกลุ่ ม และระยะที่ 2
ออกแบบโครงข่ายโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำบางปะกง ตามแบบวงจรการพัฒนาระบบแบบ Waterfall
Model ด้วยโปรแกรม Arc Gis v.10.5 และประเมิ นคุ ณ ภาพโครงข่ายโลจิส ติกส์ สำหรับการท่ อ งเที่ ยวลุ่มแม่ น้ ำ
บางปะกง ด้วยแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ผลการวิจัยปรากฏว่า
1. ได้องค์ประกอบโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว จำนวน 13 องค์ประกอบ 77 ตัวบ่งชี้
2. หลักการออกแบบโครงข่ายโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำบางปะกง (WIN-4CS) ประกอบด้วย
8 ประเด็น ได้แก่ ความโดดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยว การรักษาอัตลักษณ์ของสถานที่ ท่องเที่ยว ความพร้อ มของ
เครือข่ายการท่องเที่ยว ความสะดวกสบายในการเดินทาง การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชมที่เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว
ระยะเวลาในการเดินทางระหว่างสถานที่ท่องเที่ยว ความพร้อมขององค์ประกอบโลจิสติสก์สำหรับการท่องเที่ยว และ
การรักษามาตรฐานระดับคุณภาพการท่องเที่ยว
3. ได้โครงข่ ายโลจิส ติก ส์ ส ำหรั บ การท่ อ งเที่ ยวลุ่ ม แม่ น้ ำบางปะกง มี จำนวน 6 โครงข่ าย เป็ น โครงข่ า ย
โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวแบบวันเดียว จำนวน 3 โครงข่าย และแบบช่วงเวลาสั้น จำนวน 3 โครงข่าย
4. การประเมินคุณภาพของโครงข่ายฯ ปรากฏว่า โครงข่ายโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำบางปะกง
ทั้ง 6 โครงข่าย มีความเหมาะความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในระดับมาก
คำสำคัญ: การท่องเที่ยว, โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว, การออกแบบโครงข่ายโลจิสติกส์
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ABSTRACT
This research aimed to analyze and design the logistics network for tourism along the Bang
Pakong riverside. A mixed-method design was used with the research involving two phases. In the
first phrase, the analysis of the logistics network used content analysis, a survey, and the focusgroup technique. In the second phrase, the design of the logistics network used the systems
development life cycle method as seen in the waterfall model by Arc Gis v.10.5 program. The
quality evaluation of the logistics network for tourism was based on suitability and satisfaction
possibility assessments.
The results indicated that:
1. The logistics network components for tourism consisted of 13 components with 77 indicators.
2. The principles for designing the logistics network for tourism (WIN-4CS) included eight
points - the well-known tourism attractions, the identity preservation of tourism attractions, the
availability of tourism network, travel convenience, community engagement, the distance (time)
between tourism attractions, the availability of tourism logistics components, and the standard of
upkeep of the attractions.
3. The logistics network for tourism along the Bang Pakong riverside consisted of six logistics
networks. The logistics network for tourism in one-day trips consisted of three networks, and the
logistics network for tourism in two-day trips consisted of three networks.
4. The quality evaluation of the logistics network for tourism along the riverside showed
that all six routes had high suitability, and a high possibility of satisfaction.
Keywords: tourism, logistics for tourism, logistics network design

ความนำ
จังหวั ดฉะเชิงเทรา เป็ น จั งหวัดหนึ่ งในระเบียงเศรษฐกิ จภาคตะวัน ออก (Eastern economic corridor:
EEC) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 เป็นจังหวัดที่ มีอาณาเขตติดต่อกับจั งหวัดที่ มีความโดดเด่น ทางการ
ท่องเที่ยวหลายจังหวัด มีเนื้อที่ประมาณ 5,351 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดนครนายก และ
จังหวัดปราจีนบุรี ทิศใต้ ติดกับจังหวัดชลบุรี อ่าวไทย และจังหวัดจันทบุรี ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดปราจีนบุรี และ
จังหวัดสระแก้วทิศตะวันตกติดกับจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร มีสถานที่ท่องเที่ยวที่
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมาย แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ แม่น้ำบางปะกง ซึ่ง
เป็นแม่น้ำสายหลักสายหนึ่งของประเทศไทย และมี ความสำคัญระดับโลก เนื่องจากในเชิงนิเวศ แม่น้ำบางปะกงมี
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีความสมบูรณ์ของแนวป่า เป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์ใกล้สูญพันธ์ และเป็นแหล่งประกอบ
อาชีพทั้งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)
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อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจประเภทหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา
แต่อีกด้านหนึ่งก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมเป็นต้นทุนในการดำเนินการเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ดังนั้น
ความเจริญก้าวหน้าของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ทรัพยากรธรรมชาติถูก
ทำลาย หรือเสื่อมโทรมลง ไปตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น (ภัชรบถ ฤทธิ์เต็ม , 2558) ในขณะที่การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวตกอยู่ในสภาพที่ขาดพลังแห่งความร่วมมือ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และ
ชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการวางแผน (ชายชาญ ปฐมกาญจนา และนรินทร์ สังข์รักษา, 2558) แหล่งข้อมูลสำหรับ
นักท่องเที่ยวยังมีข้อจำกัด เช่น ข้อมูล การเดินทางโดยรถสาธารณะ ข้อมูลร้านอาหาร ป้ายบอกทาง รวมทั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่สามารถรองรับได้หลายภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีน (กรรณิกา คำดี , 2558)
ไม่มีการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สิ่งอำนวยความสะดวก เส้นทางคมนาคม ให้สามารถสนองต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว (จุฑาภรณ์ หินซุย และสถาพร มงคลศรีสวัสดิ์, 2557) ไม่มีเจ้าหน้าที่และสิ่งอำนวยความ
สะดวกสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว โปรแกรมท่องเที่ยวไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
การเชื่อมโยงของโครงข่ายแต่ละจุดท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็ว เป็นการเพิ่ม
มูลค่าให้แก่ทรัพยากรที่มีอยู่ให้สูงที่สุด ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติหรือวัฒนธรรม นำมาสร้างเป็นนวัตกรรม
รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ ๆ (Thumachai et al., 2017) โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ประกอบการและ
ชุ ม ชน สามารถมี ส่ ว นร่ ว ม เพื่ อ เรี ย นรู้ และเพิ่ ม ทั ก ษะ โดยนำจุ ด เด่ น ของสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วมาพั ฒ นาร่ ว มกั บ
องค์ประกอบของบริบทต่าง ๆ ให้ประสานสอดคล้องกัน เช่น ผู้ประกอบการ ชุมชน กิจกรรมหรือสินค้าและการ
สื่อสาร ช่วยให้การขับรถไปยังสถานที่ท่องเที่ยวได้ง่ายและไม่ยากลำบาก (Ong & Du Cros, 2012) เป็นการสร้าง
ความพึงพอใจต่อนักท่องเที่ยวที่ขับรถเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เพิ่งใช้เส้นทางนั้น ๆ เป็นครั้งแรก
และกลุ่มที่เดินทางท่องเที่ยวและมีการพักค้างคืน (Denstadli, Jacobsen, & Lohmann, 2011)
การพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในลุ่มแม่น้ำบางปะกง จะช่วยลดปัญหาการการขับรถผ่านไปอย่าง
รวดเร็ ว ของนั ก ท่ อ งเที่ ยว และเพิ่ มระยะเวลาการแวะพั ก ในแหล่ งท่ อ งเที่ ยวของจั งหวั ดฉะเชิ งเทราให้ น านขึ้ น
อีกทั้งการกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีลักษณะที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ด้วยรูปแบบ
โครงข่ ายโลจิสติก ส์ ก ารท่อ งเที่ ยว ระยะเวลาในการท่ อ งเที่ ยว กิจกรรมการท่ อ งเที่ ยวที่ เหมาะสมในแต่ละพื้ น ที่
การกำหนดจุดแวะพัก การรับประทานอาหาร การพักแรม การซื้อสินค้า ของที่ระลึก ในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะช่วย
สร้างแรงดึงดูดความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยว ลดความเบื่อหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว ช่วยสร้างสีสัน ประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ และยกระดับ
ความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดเป็นความยั่งยืนที่แท้จริง
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อวิเคราะห์โครงข่ายโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำบางปะกง
2. เพื่อออกแบบโครงข่ายโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำบางปะกง
3. เพื่อประเมินโครงข่ายโลจิสติกส์การท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำบางปะกงที่พัฒนาขึ้น
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กรอบแนวทางของการศึกษา
ในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประเด็นร่วมจากแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ แนวคิดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Goeldner & Ritchie, 2012) และแนวคิดโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว
(Antonson & Jacobsen, 2014) เพื่ อ วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content analysis) และกำหนดเป็ น องค์ ป ระกอบ
โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวและนำองค์ประกอบโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวมาสร้างเป็นแบบสำรวจ เพื่อ
สำรวจข้ อ มู ล ภาคสนามเฉพาะทางบก ตามสถานที่ ท่ อ งเที่ ยงในลุ่ มแม่ น้ ำบางปะกง ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 6 อำเภอ
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
การอภิ ป รายกลุ่ ม กั บ ผู้ เชี่ ยวชาญ จำนวน 18 คน ซึ่ งเป็ น ผู้ บ ริห ารหน่ ว ยงานภาครัฐ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การ
ท่องเที่ยว จำนวน 2 คน ผู้ บริห ารหน่วยงานภาคเอกชนที่ เกี่ ยวข้องกับ การท่ องเที่ ยว จำนวน 2 คน ผู้น ำชุมชน
จำนวน 2 คน นั ก วิช าการด้านการท่ อ งเที่ ยว จำนวน 2 คน และผู้ ป ระกอบการด้านต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ การ
ท่องเที่ยว จำนวน 10 คน ดำเนินการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็น 1) การเลือกโครงข่ายการท่องเที่ยวที่เหมาะสม
สำหรับ ออกแบบโครงข่ายโลจิสติกส์สำหรับการท่ องเที่ยวลุ่มแม่น้ำบางปะกง 2) การกำหนดหลักการออกแบบ
โครงข่ายโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ ยวลุ่มแม่น้ำบางปะกง และ 3) การกำหนดร่างโครงข่ายโลจิสติกส์ สำหรับ
การท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำบางปะกง
ออกแบบโครงข่ายโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวลุ่ มแม่น้ำบางปะกงตามแบบวงจรการพัฒนาระบบแบบ
Waterfall model ด้วยโปรแกรม Arc Gis v.10.5 และประเมิ น คุ ณ ภาพโครงข่า ยโลจิส ติก ส์ ฯ โดยการประเมิ น
คุณภาพด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ และด้านโลจิสติกส์การ
ท่องเที่ยว จำนวน 4 คน
กรอบแนวทางของการศึกษาแสดงดังภาพที่ 1
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วิเคราะห์โครงข่ายโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำบางปะกง
วิเคราะห์เนือ้ หา (Content analysis) เกี่ยวกับโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว
ตามแนวคิดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว
เพือ่ กำหนดเป็นองค์ประกอบโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว
สร้างแบบสำรวจสถานที่ท่องเที่ยว
สำรวจข้อมูลภาคสนามเฉพาะทางบก ตามสถานที่ท่องเที่ยงต่าง ๆ ในลุ่มแม่น้ำบางปะกง
ครอบคลุมพื้นที่ 6 อำเภอ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
การอภิปรายกลุ่ม (Focus group)กับผูเ้ ชี่ยวชาญ จำนวน 18 คน
เลือกโครงข่าย
กำหนดหลักการออกแบบ
กำหนดร่างโครงข่ายโลจิสติกส์
โครงข่ายโลจิสติกส์สำหรับ
สำหรับการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำบางปะกง
ลุ่มแม่น้ำบางปะกง
ลุ่มแม่น้ำบางปะกง
ออกแบบโครงข่ายโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำบางปะกง
ออกแบบโครงข่ายโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำบางปะกงตามแบบวงจรการพัฒนาระบบ
แบบ Waterfall model ด้วยโปรแกรม Arc Gis v.10.5
ประเมินโครงข่ายโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำบางปะกง โดยผู้เชี่ยวชาญ
ภาพที่ 1 กรอบแนวทางของการศึกษา

วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed methodsresearch) ใช้แผนการวิจัยตามแบบพัฒนาวิธีการ
(Treatment-development design) (Edmonds & Kennedy, 2017, p. 205) โดยแบ่ ง วิ ธี ดำเนิ น การวิ จัย เป็ น
2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 วิเคราะห์โครงข่ายโลจิสติกส์การท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำบางปะกง ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
research) โดยการสำรวจ (Survey) ด้วยใช้แบบสำรวจและโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิ ศาสตร์ Arc Gis v.10.5
และการอภิปรายกลุ่ม (Focus group)เพื่อกำหนดหลักการออกแบบโครงข่ายโลจิสติกส์การท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำบางปะกง
และร่างเป็นโครงข่ายโลจิสติกส์การท่องเที่ยวลุ่ มแม่น้ำบางปะกง และระยะที่ 2 ออกแบบโครงข่ายโลจิสติกส์สำหรับ
การท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำบางปะกง ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยมีโปรแกรม Arc Gis v.10.5
เป็นเครื่องมือสำหรับออกแบบ และระยะที่ 3 การประเมินโครงข่ายโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำบางปะกง
แบบประเมินคุณภาพด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ เป็นเครื่องมือสำหรับประเมินคุณภาพด้วยผู้เชี่ยวชาญ
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ขอบเขตที่ศึกษา
พื้นที่ที่ศึกษาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำบางประกง โดยวัดระยะห่างด้านซ้ายและด้านขวาของแนวริมฝั่ง
แม่น้ำบางปะกงตลอดลำน้ำ เป็ นเส้นตรงตามแนวถนน ประมาณ 1 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 6 อำเภอ ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ได้แก่ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางคล้า อำเภอคลองเขื่อน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบ้านโพธิ์
และอำเภอบางปะกง
ผู้ให้ข้อมูลแบ่งผู้ให้ข้อมูลในระยะที่ 1 ประกอบด้วยผู้สำรวจจำนวน 40 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง
และผู้เชี่ยวชาญในการอภิปรายกลุ่ม จำนวน 18 คน ประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว จำนวน 2 คน ผู้ บริห ารหน่วยงานภาคเอกชนที่ เกี่ ยวข้ องกับ การท่ องเที่ ยว จำนวน 2 คน ผู้น ำชุมชน
จำนวน 2 คน นั ก วิช าการด้านการท่ อ งเที่ ยว จำนวน 2 คน และผู้ ป ระกอบการด้านต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ การ
ท่องเที่ยว จำนวน 10 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง และผู้เชี่ยวชาญในระยะที่ 2 ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพของโครงข่ายโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำบางปะกง จำนวน 4 คน แบ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านภูมศิ าสตร์สารสนเทศ จำนวน 2 คน และด้านโลจิสติกส์การท่องเที่ยว จำนวน 2 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในระยะที่ 1 ประกอบด้ว ยแบบสำรวจโครงข่ ายการท่ อ งเที่ ยวและโปรแกรมสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ Arc Gis v.10.5 ในการสร้างแบบสำรวจโครงข่ายการท่องเที่ ยว ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด และทฤษฎี
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว และได้กำหนดเป็นองค์ประกอบโครงข่าย
การท่องเที่ยว จำนวน 13 องค์ประกอบ 77 ตั วบ่งชี้ และนำมาสร้างเป็นแบบสำรวจโครงข่างการท่องเที่ยว และ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ด้วยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน ได้ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาราย
ข้อ (I-CVI) มากกว่า 0.80 ทุกตัวบ่งชี้
เครื่องมือที่ใช้ในระยะที่ 2 ประกอบด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ Arc Gis v.10.5 และแบบประเมิน
คุณภาพโครงข่ายโลจิสติกส์การท่องเที่ยว ประกอบด้วยแบบประเมินคุณภาพด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. กำหนดขอบเขตการสำรวจ โดยเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่ด้วยการวัดระยะห่างด้านซ้าย
และด้ า นขวาของแนวริ ม ฝั่ ง แม่ น้ ำ บางปะกงตลอดลำน้ ำ เป็ น เส้ น ตรงตามแนวถนนประมาณ 1 กิ โ ลเมตร
โดยใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Arc Gisv.10.5) ครอบคลุมพื้นที่ 6 อำเภอ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. นำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้จากข้อ 1 มาพิจารณารวมกับข้อมูลการท่องเที่ยวของหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมเจ้าท่าจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสรุปเป็นรายชื่อสถานที่
ท่องเที่ยวที่ต้องสำรวจ
3. จัดอบรมผู้สำรวจจำนวน 40 คน เป็นระยะเวลา 1 วัน และดำเนินการสำรวจโดยแบ่งกลุ่มผู้สำรวจเป็น
2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน เพื่อสำรวจโครงข่ายการท่องเที่ยวภาคสนาม โดยผู้สำรวจทั้ง 2 กลุ่ม ต้องสำรวจโครงข่ายการ
ท่องเที่ยวที่เดียวกันแต่ต่างช่วงเวลา เพื่อสอบยันข้อมูลจากการสำรวจ หากผลการสำรวจของสถานที่ใดมีข้อขัดแย้ง
ผู้วิจัยจะทำการสำรวจซ้ำในครั้งที่ 3 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์
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4. จัดการอภิปรายกลุ่มใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การกำหนดสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติมนอกเนื้อจากรายชื่อที่
กำหนดในข้ อ 2 2) กำหนดหลัก การออกแบบโครงข่ ายโลจิสติก ส์สำหรับการท่ องเที่ ยวลุ่ มแม่น้ ำบางปะกง และ
3) กำหนดร่างโครงข่ายโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำบางปะกง

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ เนื้ อ หาจากแนวคิ ด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง ได้แ ก่ แนวคิ ด
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ Goeldne and Ritchie (2012) และแนวคิดโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวของ
Antonson and Jacobsen (2014) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องจำนวน 20 บทความ สามารถสรุปเป็นองค์ประกอบ
โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ 13 สิง่ ที่มีให้บริการ (Availability) การเข้าถึง (Accessibility)
ข้ อ มู ล ข่ าวสาร (Information) เวลา (Time) การเอาใจใส่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว (Customer care) ความสะดวกสบาย
(Convenience) ความปลอดภัย (Safety) ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environment friendliness) แม่เหล็กดึงดูด
นั กท่ องเที่ ย ว (Magnetically attracted tourists) ถนนคนเดิน (Walking street) จุ ดทำเงิน (Money point) การ
สร้ า งความเพลิ ด เพลิ น ระหว่ า งการเดิ น ทาง (Enjoyment while traveling) และการให้ บ ริ ก ารสารสนเทศ
(Information services) โดยแบ่งเป็น ตัวบ่งชี้ 77ดังรายละเอียดใน shorturl.at/hxGW3
จากการอภิ ป รายกลุ่ มกั บ ผู้ เชี่ยวชาญ จำนวน 18 คน ซึ่ งเป็ น ผู้บ ริห ารหน่ วยงานภาครั ฐ และหน่ วยงาน
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ผู้นำชุมชน นั กวิชาการด้านการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เกี่ยวกับประเด็นการเลือกโครงข่ายการท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับออกแบบโครงข่าย
โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำบางปะกง สามารถสรุปได้ว่า โครงข่ายการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำบางปะกง ที่
ความเหมาะสมสำหรับการนำมาจัดเป็นโครงข่ายโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำบางปะกง มีจำนวน 24
โครงข่ ายการท่ อ งเที่ ยว ได้แ ก่ วั ดโสธรวรารามวรวิ ห าร วัด จี น ประชาสโมสร (วั ดเล่ งฮกยี่ ) วั ดอุ ภั ยภาติก าราม
(วัดซำปอกง) วัดพยัคฆอินทาราม (วัดเจดีย์) วัดสัมปทวนนอก วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง) เจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ
(มูลนิธิสว่ างศรัทธาธรรม) ศาลหลักเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฉะเชิงเทรา ป้อมเมือง
ฉะเชิงเทรา ตลาดบ้านใหม่ 100 ปี วัดสมานรัตนาราม วัดปากน้ำโจ้โล้ วัดโพธิ์บางคล้า วัดใหม่บางคล้า อนุสรณ์สถาน
พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตลาดน้ำบางคล้า ล่องเรือ ชมเกาะลัด เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศ
คลองเขื่อน สวนปาล์มฟาร์มนก คุ้มวิมานดิน ศาลเจ้าแม่ทับทิม ท่าสะอ้าน ตลาดริมน้ำท่าสะอ้าน และป่าชายเลนบน
เกาะธรรมชาติท่าข้ามเกาะนก (ล่องเรือชมโลมา)
นอกจากนี้ จากการอภิปรายกลุ่ม สามารถสรุปเป็นหลักการออกแบบโครงข่ายโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว
ต้องพิ จารณาจาก8 ประเด็น ดังนี้ ความโดดเด่นของสถานที่ ท่ องเที่ ยว (Well-known) การรักษาอัตลักษณ์ ของ
สถานที่ท่องเที่ยว (Identity preservation) ความพร้อมของเครือข่ายการท่องเที่ยว (Tourism network) ความ
สะดวกสบายในการเดิ น ทาง (Convenience) การมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งชุ ม ชมที่ เ ชื่ อ มโยงด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
(Community engagement) ระยะเวลาในการเดิน ทางระหว่า งสถานที่ ท่ อ งเที่ ยว (Distance) ความพร้อ มของ
องค์ประกอบโลจิสติสก์สำหรับการท่องเที่ยว (Availability of tourism logistics components) และการรักษา
มาตรฐานระดับคุณภาพการท่องเที่ยว (Standard keeping) ซึ่งหลักการออกแบบโครงข่ายฯ ทั้ง 8 ประเด็นนี้ ผู้วิจัย
กำหนดชื่อว่า WIN-4CS Principles ดังภาพที่ 2
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WIN-4CS Principles
ภาพที่ 2 หลักการออกแบบโครงข่ายโลจิสติกส์สำหรับการท่องเทีย่ ว
ในการกำหนดโครงข่ายโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว ดำเนินการด้วยการเลือกโครงข่ายการท่องเที่ยวที่มี
ความโดดเด่นในรูปแบบต่าง ๆ เป็นจุดเริ่มต้นของโครงข่ายฯ เช่ น รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ รูปแบบ
การท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม หรือรูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ ในวิจัยนี้ผู้วิจัยได้กำหนดจุดเริ่มต้อง
ของโครงข่ายโลจิสติกส์สำหรับการท่ องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรมเป็นหลัก และพิจารณา
ออกแบบโครงข่ายโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวตามหลักการที่กำหนด ดังนี้
1. ความโดดเด่นของแต่ละโครงข่ายการท่องเที่ยวที่อยู่ในโครงข่ายโลจิสติกส์สำหรับการท่อ งเที่ยวเดียวกัน
ต้องมีความหลากหลาย
2. อัตลักษณ์ต้องมีแบบจำเพาะที่นักท่องเที่ยวจดจำได้อย่างตรึงตรา และมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับโครงข่าย
การท่องเที่ยวอื่น ๆ
3. ความร่วมมือระหว่างกลุ่มคนหรือองค์กรในเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรม
การท่องเที่ยวอย่างราบรื่น
4. ถนนหนทางในการเดินทางระหว่างโครงข่ายการท่ องเที่ ยวมีความสะดวกสบาย มีการจัดการเส้น ทาง
จราจร ทางเดินเท้า ที่ง่ายต่อการสัญจร ปลอดภัยในการเดินทางตลอดโครงข่ายการท่องเที่ยว
5. การเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในโครงข่ายการท่องเที่ยว เพื่อให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชน
6. ระยะเวลาในการเดินทางระหว่างโครงข่ายการท่องเที่ยว ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบโครงข่ายโลจิ
สติกส์การท่องเที่ยว เช่น แบบวันเดียว หรื อแบบช่วงเวลาสั้น (แบบสองวัน) เพราะนักท่องเที่ยวในแต่ละคน แต่ ละ
กลุ่มใช้โครงข่ายการท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างกัน
7. ประสิทธิภาพในการจัดการองค์ประกอบโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว แต่ละโครงข่ายการท่องเที่ยว ซึ่ง
เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ
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8. การรักษาและการดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพของโครงข่ายการท่องเที่ยว โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน อย่างต่อเนื่อง
ผลการออกแบบโครงข่ายโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำบางปะกง ได้จำนวน 6 โครงข่าย และ
แบ่งเป็นโครงข่ายโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวแบบวันเดียว จำนวน 3 โครงข่าย และแบบช่วงเวลาสั้น จำนวน
3 โครงข่าย นอกจากนี้ผลการประเมินคุณภาพของโครงข่ายฯ โดยผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่า โครงข่ายโลจิสติกส์สำหรับ
การท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำบางปะกงทั้ง 6 โครงข่าย มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริง
แบบวันเดียว (One day trip) มี 3 เส้นทาง ได้แก่
แบบวั น เดี ย ว เส้ น ทางที่ 1 เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ และวั ฒ นธรรม ภายใต้ ชื่ อ ไหว้ พ ระ
ขอพร เทพเจ้าประทาน บันดาลสุขร่ำรวย ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวจำนวน 8 สถานที่ เริ่มที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร
ต่อด้วยพิพิธภัณ ฑ์จวนผู้ว่า ตามถนนเทพคุณ ากร ถนนศรีโสธร ถนนมรุพงษ์ ออกจากพิพิธ ภัณ ฑ์จวนผู้ว่าต่อด้วย
วัดอุภัยภาติการาม (วัดซำปอกง) มุ่งหน้าทางเหนือตามถนนมรุพงษ์ เข้าสู่ถนนชุมพล ถนนบางน้ำเปรี้ยว-ฉะเชิงเทรา
ออกจากวัดอุภัยภาติการาม (วัดซำปอกง) ไปตลาดบ้านใหม่ 100 ปี ตามถนนบางน้ำเปรี้ยว-ฉะเชิงเทรา ถนนศุภกิจ
ต่อด้วยวัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) ตามถนนหมายเลข 3200 ต่อด้วยเทวสถานอุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน
ตามถนนหมายเลข 3200 ถนนตลาดสวนปาล์ม ถนนคุ้มกร่าง ออกจากเทวสถานอุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อนไป
ตลาดน้ำบางคล้า ตามถนนคุ้มกร่าง ถนนบางตลาดสวนปาล์ม ถนนวนะภูติ ถนนวัฒนปรีดา ถนนระเบียบกิจอนุสรณ์
ซอยเทศบาลพัฒนา 1 ออกจากตลาดน้ำบางคล้า ไปสิ้นสุดวัดสมานรัตนาราม ใช้เส้นทางซอยเทศบาลพั ฒนา 1
ถนนระเบียบกิจอนุสรณ์ ถนนวัฒนปรีดา ถนนวนะภูติ ถนนบางตลาดสวนปาล์ม ดังแผนที่เส้นทางพร้อมรายละเอียด
ใน Link map:shorturl.at/jmuA9
แบบวันเดียว เส้นทางที่ 2 เส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติ ภายใต้ชื่อ ไหว้พระ
ขอพร ลูบถุงเงิน ชมตลาดเก่า ชื่นใจธรรมชาตินกนานาพันธุ์ ล่องเรือสบายใจ ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวจำนวน 9 สถานที่
เริ่มที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร ต่อด้วยพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่า ตามถนนเทพคุณากร ถนนศรีโสธร ถนนมรุพงษ์ ต่อด้วย
วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) ตามถนนมรุพงษ์ ถนนชุมพล ถนนบางน้ำเปรี้ยว-ฉะเชิงเทรา ต่อด้วยตลาดบ้านใหม่
100 ปี ตามถนนหมายเลข 3200 ไปต่อด้วยคุ้มวิมานดิน ตามถนนหมายเลข 3200 ถนนบ้านหัวลำพู 1 เดินทางออก
จากคุ้ มวิมานดิน ต่อ ด้ว ยสวนปาล์ มฟาร์มนก ใช้เส้ น ทางถนนบ้ านหั วลำพู 1 ถนนบางตลาดสวนปาล์ ม ต่อ ด้ว ย
เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน ใช้เส้นทางถนนบางตลาดสวนปาล์ม ถนนคุ้มกร่าง ไปต่อด้วยตลาดน้ำบางคล้า
ตามถนนคุ้มกร่าง ถนนบางตลาดสวนปาล์ม ถนนวัฒนปรีดา ถนนระเบียบกิจอนุสรณ์ ถนนซอยเทศบาลพัฒนา 1
เดินทางออกจากตลาดน้ำบางคล้าไปสิ้นสุดโดยการล่องเรือชมเกาะลัด ตามซอยเทศบาลพัฒนา 1 ถนนระเบียบกิจ
อนุสรณ์ ถนนวนะภูติ ดังแผนที่เส้นทางพร้อมรายละเอียดใน Link map:shorturl.at/qtHX4
แบบวันเดียว เส้นทางที่ 3 เส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติ ภายใต้ชื่อ ขอพร
พระศักดิ์สิทธิ์ ชิม อาหารตลาดเก่า เอาเงินกลับบ้าน ท่าสะอ้านชมโลมา ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวจำนวน 7 สถานที่
เริ่มที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร ต่อวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง) ตามถนนเทพคุณากร ถนนศรีโสธร ถนนมรุพงษ์
ต่อ ด้วยตลาดบ้ านใหม่ 100 ปี ตามถนนมรุ พ งษ์ ถนนสั น ติราษฏร์ ถนนชุ มพล ถนนบางน้ ำ เปรี้ ยว-ฉะเชิ งเทรา
จากตลาดบ้านใหม่ 100 ปี ต่อด้วยวัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) ใช้เส้นทางถนนหมายเลข 3200 ต่อด้วยศาลเจ้า
แม่ทับทิมท่าสะอ้าน ตามถนนหมายเลข 3200 ถนนบางน้ำเปรี้ยว- ฉะเชิงเทรา ถนนหมายเลข 3200 ถนนนรกิจ
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ถนนมหาจั กรพรรดิ์ ถนนหมายเลข 356 ถนนหมายเลข 314 ถนนเทศบาลท่ าข้าม ต่อ ด้วยป่ าชายเลนบนเกาะ
ธรรมชาติท่าข้ามเกาะนก (ล่องเรือชมโลมา) ตามถนนซอยเทศบาลท่าข้าม 2 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ถนนหมายเลข
314 ถนนเทศบาลท่าข้าม ถึงท่าเรือทิพย์สุวรรณ ออกจากท่าเรือทิพย์สุวรรณ ชมป่าชายเลนบนเกาะธรรมชาติท่าข้าม
(เกาะนก) และล่องเรือชมโลมา สิ้นสุดโดยการเที่ยวตลาดริมน้ำท่าสะอ้าน ดังแผนที่เส้นทางพร้อมรายละเอียดใน
Link map:shorturl.at/kHW06
แบบช่วงเวลาสั้น (Two days trip) มี 3 เส้นทาง ได้แก่
แบบช่วงเวลาสั้น เส้นทางที่ 1 เส้น ทางท่ องเที่ยวทางประวัติศ าสตร์ และวัฒ นธรรม ภายใต้ ชื่อ ไหว้พ ระ
ศักดิ์สิทธิ์ พินิจเมืองเก่า ขอพรร่ำรวย ชิมอาหารพื้นเพ 100 ปี ชมธรรมชาติสวนนก ปั้นดิน กินผัก สักการะเจ้าตาก
ตลาดน้ำบางคล้า ค้างคาวแม่ไก่ วัดสมานฉ่ำใจ สำเร็จทุกประการ ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวจำนวน 14 สถานที่
วันแรกเริ่มที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร ต่อด้วยพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่า ตามถนนเทพคุณากร ถนนศรีโสธร ถนนมรุพงษ์
ต่อด้วยวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง) และวัดอุภัยภาติการาม (วัดซำปอกง) โดยใช้เส้นทางถนนมรุพงษ์ ถนนสันติ
ราษฎร์ ถนนชุ มพล ถนนบางน้ ำเปรี้ยว-ฉะเชิ ง เทรา ออกจากวั ดอุ ภัย ภาติก าราม ต่อ ด้ ว ยวั ดจี น ประชาสโมสร
(วัดเล่งฮกยี่) ตามถนนบางน้ำเปรี้ยว-ฉะเชิงเทรา ถนนศุภกิจ ต่อด้วยตลาดบ้านใหม่ 100 ปี โดยใช้เส้นทางมุ่งหน้า
ทางตะวันออก ไปยังถนนหมายเลข 3200 ออกจากตลาดบ้านใหม่ 100 ปี สิ้นสุดการท่องเที่ยววันแรกที่คุ้มวิมานดิน
วันที่สองเริ่มด้วยสวนปาล์มฟาร์มนก ต่อด้วยเทวสถานอุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน จากเทวสถานอุทยาน
พระพิฆเนศคลองเขื่อน ต่อด้วยวัดปากน้ำโจ้โล้ ตามถนนคุ้มกร่าง ถนนบางตลาดสวนปาล์ม ถนนวนภูติ ต่อด้วย
อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ใช้เส้นทางถนนวรรณภูมิ ถนนวนภูติ ถนนวัฒนปรีดา
ถนนซอยพระสถูปเจดีย์ จากอนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปต่อด้วยตลาดน้ำบางคล้า
ใช้เส้นทาง ถนนวัฒนปรีดา ถนนระเบียบกิจอนุสรณ์ ถนนซอยเทศบาลพัฒนา 1 ต่อด้วยวัดโพธิ์บางคล้า ตามซอย
เทศบาลพั ฒ นา ถนนระเบี ยบกิ จอนุ ส รณ์ ถนนหมายเลข 3121 ถนนหลวงฤทธิ์ ไปต่ อ ด้ว ยวั ดสมานรั ตนาราม
ใช้เส้นทางถนนระเบียบกิจอนุสรณ์ ถนนวัฒนปรีดา ถนนวนภูติ ถนนบางตลาดสวนปาล์ม ดังแผนที่เส้นทางพร้อม
รายละเอียดใน Link map:shorturl.at/yDNOT
แบบช่วงเวลาสั้น เส้นทางที่ 2 เส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติ ภายใต้ชื่อ
ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ กราบศาลหลักเมือง ขอพรไฉ่ซิ้งเอี๊ย เทพ 8 เซียนบันดาล ปูนปั้นล่ำค่า เทวสถานยิ่งใหญ่ วัดใหม่บาง
คล้า เจ้าตากรำลึก ล่องเรือชมธรรมชาติ หรรษาฉ่ำใจ ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวจำนวน 15 สถานที่
วัน แรกเริ่มที่ วัดโสธรวรารามวรวิห าร ต่อด้วยป้ อ มเมือ งฉะเชิ งเทรา ตามถนนเทพคุณ ากร ถนนศรี โสธร
ถนนมรุพงษ์ หลังสี่แยกร้านกาแฟกำแพง ต่อด้วยศาลหลักเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามถนนมรุพงษ์ ถนนจุลละนันทน์
ออกจากศาลหลักเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราไปต่อที่วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง) ตามถนนจุลละนันทน์ ถนนมรุพงษ์
ต่อด้วยวัดอุภัยภาติการาม (วัดซำปอกง) ใช้ เส้นทางถนนมรุพงษ์ ถนนสันติราษฎร์ ถนนชุมพล ถนนบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา จากวัดอุภัยภาติการาม (วัดซำปอกง) ไปต่อด้วยตลาดบ้านใหม่ 100 ปี ใช้เส้นทางถนนบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา ถนนศุภกิจ ต่อด้วยวัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) และวิหารแปดเซียน ใช้เส้นทางถนนหมายเลข 3200
ออกจากวิหารแปดเซียนต่อด้วยวัดพยัคฆอินทาราม (วัดเจดีย์) ตามถนนหมายเลข 3200 ถนนซอยองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านใหม่ และสิ้นสุดการท่องเที่ยววันแรกที่วัดสัมปทวนนอก
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วันที่สองเริ่มเทวสถานอุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน ต่อด้วยวัดปากน้ำโจ้โล้ โดยใช้เส้นทางไปยังคุ้มกร่ าง
บางตลาดสวนปาล์ม ถนนวนะภูติ ต่อด้วยวัดใหม่บางคล้า ใช้เส้นทางถนนวนะภูติถนนวัฒนปรีดา ถนนระเบียบกิจ
อนุสรณ์ ถนนหมายเลข 3121 ถนนหลวงฤทธิ์ 43 ต่อด้วยอนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ใช้เส้นทางถนนระเบี ยบกิจอนุสรณ์ ถนนวัฒนปรีดา เข้าสู่ถนนซอยพระสถูปเจดีย์ ไปต่ อด้วยล่องเรือชมเกาะลัด
ตามถนนซอยพระสถูปเจดีย์ ถนนวัฒนปรีดา ถนนวนะภูติ เทียบเรือชมเกาะลัดท่าเรือตลาดน้ำบางคล้า ดังแผนที่
เส้นทางพร้อมรายละเอียดใน Link map:shorturl.at/exJ09
แบบช่วงเวลาสั้น เส้นทางที่ 3 เส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติ ภายใต้ชื่อ
พระพิฆเนศเสวยสุข วัดสมานรวมศักด์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์เทวสถานอุทยาพระพิฆเนศ เนรมิตความสำเร็จ เบ็ดเสร็จนก
สวนปาล์ ม วั ดปากน้ ำโจ้ โล้ ขนมอร่อ ยบางคล้ า ค้ างค้ าวแม่ ไก่ กระเบื้ อ งเก่ าเต่าเก็ บ ล่อ งเรื อ ดูน ก พบปะโลมา
ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวจำนวน 10 สถานที่
วันแรกเริ่มที่วัดสมานรัตนาราม ต่อด้วยเทวสถานอุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน และสวนปาล์มฟาร์มนกใช้
เส้นถนนบางตลาดสวนปาล์ม ถนนคุ้มกร่าง จากสวนปาล์มฟาร์มนกไปต่อด้วยวัดปากน้ำโจ้โล้ ใช้เส้นทางถนนบาง
ตลาดสวนปาล์ม ถนนวนะภูมิ ต่อด้วยตลาดน้ำบางคล้า ใช้เส้นทางถนนวนะภู ติ ถนนวัฒนปรีดา ถนนระเบียบกิจ
อนุสรณ์ ถนนซอยเทศบาลพัฒนา 1 ต่อด้วยวัดใหม่บางคล้าสถานที่ 6 โดยใช้เส้นทางถนนซอยเทศบาลพัฒนา1 ถนน
ระเบียบกิจอนุสรณ์ ถนนหมายเลข 3121 ถนนหลวงฤทธิ์
วันที่สองเริ่มที่วัดโพธิ์บางคล้า ต่อด้ วยศาลเจ้าแม่ทับทิมท่าสะอ้าน ใช้เส้นทางถนนระเบีย บกิจอนุสรณ์ ถนน
หมายเลข 3121 สี่แยกบางคล้าเข้าสู่ ถนนหมายเลข 304 ถนนสุวินทวงศ์ ถนนหมายเลข 314 ถนนเทศบาลบางคล้า
ต่อด้วยป่าชายเลนบนเกาะธรรมชาติท่าข้าม (เกาะนก) และล่องเรือชมโลมา ใช้เส้นทางถนนเทศบาลบางคล้า ถนน
หมายเลข 314 ถนนหมายเลข3 ถนนสุขุมวิทหน้าบ้าน ถนนสุขุ มวิทสายเก่า ถนนเทศบาลท่าข้าม ถึงท่าเรือทิพย์
สุวรรณ จากป่าชายเลนบนเกาะธรรมชาติท่าข้าม (เกาะนก) และล่องเรือชมโลมา (ท่าเรือทิพย์สุวรรณ) ไปต่อด้วย
ตลาดริมน้ำท่าสะอ้าน ใช้เส้นทางถนนซอยเทศบาลท่าข้าม 2 ถนนเทศบาลท่าข้ าม 3 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ถนน
สุขุมวิทหน้าบ้าน ถนนหมายเลข 3 ถนนหมายเลข 314 ถนนเทศบาลท้าสะอ้าน ดังแผนที่เส้นทางพร้อมรายละเอียด
ใน Link map:shorturl.at/jsINW
เส้นทางการท่องเที่ยวที่ผู้วิจัยออกแบบขึ้น ได้ผ่านการประเมินองค์ประกอบโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอำนวยความสะดวก การคมนาคม และความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยว ร่วมกับชุมชนและ
ผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อจัดทำเส้นทางให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยจุดเด่นของเส้นทาง
ท่องเที่ยวทั้งหมด มีความโดดเด่นในเรื่องของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
กำหนดเวลาในการเดินตามอัตราความเร็วที่ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และไม่ได้นับรวมเวลาที่นักท่องเที่ยว เข้าชม
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงข่ายโลจิสติกส์สำหรับ การท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำบางปะกง ปรากฏว่ า
ทุกโครงข่ายโลจิสติกส์ฯ มีคะแนนการประเมินตั้งแต่ 4 คะแนนขึ้นไป (คะแนนเต็ม 5) และเมื่อพิจารณาคะแนน CVI
ปรากฏว่า ทุกโครงข่ายโลจิสติกส์ฯ มีคะแนน CVI เท่ากัน 1 แสดงว่า โครงข่ายโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวลุ่ม
แม่น้ำบางปะกง ทั้งแบบวันเดียวและทั้งแบบช่วงเวลาสั้ น มีคุณภาพด้านความเหมาะสมในระดับมาก ส่วนผลการ
ประเมินความเป็นไปได้ในการนำไปใช้งานของโครงข่ายโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำบางปะกง ปรากฏว่า
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ทุกโครงข่ายโลจิสติกส์ฯ มีคะแนนการประเมินตั้งแต่ 4 คะแนนขึ้นไป (คะแนนเต็ม 5) และเมื่อพิจารณาคะแนน CVI
ปรากฏว่า ทุกโครงข่ายโลจิสติกส์ฯ มีคะแนน CVI เท่ากัน 1 แสดงว่า โครงข่ายโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวลุ่ม
แม่น้ ำบางปะกง ทั้งแบบวันเดียวและทั้งแบบช่วงเวลาสั้น มีคุ ณ ภาพด้านความเป็ นไปได้ในการนำไปใช้งาน ใน
ระดับสูง

การอภิปรายผล
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย มีลักษณะสภาพทางภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ ม มี
แม่น้ำบางปะกงไหลผ่าน มีทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน ศาสนสถาน วัฒนธรรม
ประเพณี ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากมาย เช่น ที่พักแรม ร้า นอาหาร ของฝากและของที่ระลึก การ
เดินทางคมนาคมสะดวก ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร นับได้ว่าจังหวัดฉะเชิงเทรามีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดมีมากมาย เช่น วัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดสมานรัตนาราม ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
เป็ น ที่ เคารพนั บ ถื อ ทั้ งชาวไทยและชาวต่ างประเทศ มี ต ลาดบ้ านใหม่ 100 ปี ที่ ยัง คงลั ก ษณะเป็ น บ้ านโบราณ
นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนและรับประทานอาหารแบบเดิม มีกิจกรรมชมธรรมชาติ
ต่าง ๆ เช่น ล่องเรือชมเกาะลัด ชมป่าชายเลนบนเกาะธรรมชาติท่าข้าม (เกาะนก) และล่องเรือชมโลมา เป็นต้น
สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เหล่านี้ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิ ยมของจังหวัดฉะเชิงเทรา อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวถือเป็นการสร้างงานและเพิ่มรายได้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนโดยรอบสถานที่ท่องเที่ยว ชุมชนมีส่วนร่วม
ที่สำคัญในการจัดการการท่องเที่ ยว ร่วมรับผลประโยชน์ และการติดตามตรวจสอบ สอดคล้องกับ รุ่งวิทย์ ตรีกุล ,
กมล เสวตสมบูรณ์ และธนชาติ เราประเสริฐ (2558) ที่กล่าวว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องมีการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน มีผลประโยชน์ และมีการวัดผลประเมินผลร่วมกัน จึงจะก่อให้เกิดการพัฒนาในด้ านการท่องเที่ยวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ปัจจุบันจังหวัดมีนักท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่น และชาวยุโรปเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรา
เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนจึงไม่เน้นปริมาณนักท่องเที่ยว แต่ต้องการต้อนรับนักท่องเที่ยว
คุณภาพ เนื่องจากถนนในตัวอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดฉะเชิงเทราคับแคบ โดยเฉพาะอำเภอเมือง ทำให้มีปัญหาด้าน
การจราจรช่วงเวลาเร่งด่วน ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้เพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับ ปิรันธ์ ชิณโชติ และธีระวัฒน์ จันทึก (2559) ที่กล่าวว่า การสร้าง และการเพิ่ม
มูลค่าให้แก่ทรัพยากรที่มีอยู่ให้สูงที่สุดเป็นรูปแบบการจัดการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าหรือ
บริการอย่างต่อเนื่องจนได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้ามากมาย สอดคล้องกับ Tsai and Wang (2017) ที่กล่าวว่า
ถนนที่จำหน่ายอาหารหลากหลายแบบดั้งเดิม ถือเป็นคุ ณค่าด้านประสบการณ์ (Empirical value) ที่สามารถเพิ่ม
ภาพลักษณ์ของสถานที่ได้อย่างมีนัยสำคัญ
แต่ละชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมองค์ ความรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับการบริ การการท่องเที่ยว สอดคล้องกับ
ชายชาญ ปฐมกาญจนา และนรินทร์ สังข์รักษา (2558) ที่กล่าวว่าแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหรือท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนงบประมาณในจำนวนที่มากพอ และสอดคล้อ งกับ
สายชล ปัญญชิต และภูเบศ วณิชชานนท์ (2558) ที่กล่าวว่า การส่งเสริมความรู้ให้ชุมชนสามารถใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้ ในจังหวัดฉะเชิงเทรามีร้านอาหารและอาหารหลากหลายสำหรับให้บริการ ที่พักมีหลาย
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ระดับในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ แต่ยังขาดความร่วมมือเป็นเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล สอดคล้อง
กับ อดิศักดิ์ สมแสน (2558) ที่กล่าวว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
จำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและมีส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว สำหรับเส้นทาง
เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวทางบกและทางน้ำ ยังต้องปรับปรุงแก้ไข เนื่องจากไม่มี รถยนต์สาธารณหรือเรือโดยสาร
สาธารณะที่เชื่อมโยงระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวทั้งภายในอำเภอและต่างอำเภอ ชุมชนในพื้นที่ต้องการให้มีการเพิ่ม
โครงข่ายระบบคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวให้มากขึ้น อีกทั้งควรปรับปรุงเส้นทางในการเข้าถึงสถานที่
ท่องเที่ยวของนักท่อ งเที่ยวบางแห่ง เช่น เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน พบว่าถนนทางเข้าเล็กเกินไป
รถโดยสารขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึง นักท่องเที่ยวต้องเดินทางมาทางเรือแต่ต้องไปรอบเกาะลัดก่อนทำให้ใช้เวลานาน
สอดคล้องกับ จุฑาภรณ์ หินซุย และสถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ (2557) ที่กล่าวว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยว จำเป็นต้อง
มีการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ สิ่งอำนวยความสะดวก เส้นทางคมนาคม ให้สามารถสนองต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวได้ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องควรเพิ่ม การประชาสัมพันธ์สถานที่ ท่องเที่ยวใหม่ ๆ เช่น วิหาร
แปดเซียน และพิพิธภัณ ฑ์จวนผู้ว่า เนื่ องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่โดยอาจประชาสัมพันธ์โดยให้รถโดยสาร
ประจำทางทุกชนิด เช่น รถตู้ รถบัส รถสองแถว ทำการติดสติ๊กเกอร์ภาพถ่ายของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรา
รอบคันรถ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมถึงจัดทำแผนที่เส้นทางเชื่อมโยงระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในจังหวัด
ปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความหลากหลาย เช่น สถานที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
โบราณสถาน วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน ประเพณี และธรรมชาติ จึงควรมีการจัดทำปฏิทินกิจกรรม ประเพณี ในรอบ
ปีที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่ อสะดวกในการวางแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ควร
นำเสนอข้อมูลที่สื่อความหมายสะท้อนให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ด้วยการมองและการได้ยิน อาทิ ความเชื่อมโยงเป็น
เมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญ จัดทำเส้นทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพิ่ มศูนย์จำหน่ายสินค้าที่เป็นของฝาก/ของที่ระลึกที่
เป็ น เอกลั กษณ์ ของชุ มชนบริเวณสถานที่ ท่ อ งเที่ ยวให้ มากขึ้ น เพราะสิ น ค้าดังกล่าวช่วยประชาสั มพั น ธ์ส ถานที่
ท่องเที่ยวไปด้วยในตัว ควรมีโปรแกรมทัวร์ที่มีความหลากหลายมิติ เช่น เส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวิติศาสตร์ เส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงวั ฒ นธรรม เส้ นทางท่อ งเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชน เส้นทางท่ องเที่ ยวเชิ งภู มิปั ญ ญาและอาหารพื้ นถิ่ น
สอดคล้องกับ Denstadli and Jacobsen (2011) ที่กล่าวว่า การพัฒนาเส้น ทางท่องเที่ยวควรให้เชื่อมโยงกัน เช่น
วิวสวยสองข้างทาง มีภูมิทั ศน์ที่ น่าสนใจ และมีกิ จกรรมทางวัฒ นธรรมและธรรมชาติให้ท ำ ควรมีข้อมูล แนะนำ
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว แผนที่ท่องเที่ยว โดยข้อมูลการท่องเที่ยวจัดทำในรูป Guide Book ฉบับภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ อาจจำหน่ายหรือแจก โดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่น สอดคล้ องกับ กรรณิกา คำดี (2558) ที่กล่าวว่า
การสร้างสื่อต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย การจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมีส่วนสนับสนุนกิจกรรม
การท่องเที่ยว และ Lohmann and Duval (2011) ที่กล่าวว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกไปเที่ยวตามเส้นทางหลัก
ที่มีการแนะนำในหนังสือ แผ่นพับ หรือเว็บไซต์แนะนำการท่องเที่ยว (Rough guide) รวมถึงต้องการให้หน่วยงาน
ภาครัฐจัดอบรมเรื่องการดูแลนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะเรื่องการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวควรสร้างเรื่องราวที่
เป็นเอกลักษณ์ในพื้นถิ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น ปัจจุบันมีการจัดแสดงการรำวงย้อนยุคในตลาดบ้านใหม่ ภายใต้
บรรยากาศในสมัยเก่า สอดคล้องกับ Lawton and Weaver (2010) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบที่สำคัญในการเข้าร่วม
กิจกรรมท่ องเที่ ยว ได้แก่ รูป แบบและเนื้อ หาของกิ จกรรมกรรมภายในสถานที่ ท่ อ งเที่ ยว ควรสร้างอาสาสมั ค ร
มัคคุเทศก์น้อยภายในชุมชน เพื่อเป็นผู้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้
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เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และมีรายได้เป็นทุนการศึกษา อีกทั้งปลูกสำนึกการรักบ้านเกิดให้แก่คนรุ่นหลัง
อีกด้วย สอดคล้องกับ เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ และนราศรี ไววนิชกุล (2559) ที่กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวควรพัฒ นา
บุคคลากรให้มีทักษะทางด้านการให้บริการและด้านภาษาเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
1. ควรพั ฒ นากิ จกรรมการท่ อ งเที่ ยวของแหล่ งท่ อ งเที่ ยวต่าง ๆ ให้ มีค วามหลากหลาย บนพื้ น ฐานของ
ทรัพยากรชุมชน และวิถีชีวิตของคนในชุมชน
2. การจัดการการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ต้องสร้างประโยชน์
รายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในท้องถิ่น
3. มีการจัดสรรงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
4. ปรับปรุงเส้นทางเข้าสถานที่ท่องเที่ยว จัดทำทางเดินเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว ตลอดจน
พื้นที่จอดรถให้เพียงพอบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมทั้งจัดทำแผนที่เชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยว ระหว่างแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัด
5. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และสิ่งต่าง ๆ ให้เพียงพอ หรือสมดุลกับแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว
และความต้องการของนักท่องเที่ยว แต่อยู่ภายใต้กำลังความสามารถของจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นสำคัญ
6. การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วในภาพรวมของจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราต้ อ งตระหนั ก ถึ ง ความเสื่ อ มโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ ผลกระทบต่อชุมชน และวิถีชีวิต เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว
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