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บทคัดย่อ 

 งานวจิยัเรือ่งการจดัการแหลง่ทอ่งเทีย่วทางวฒันธรรมในชมุชนตลาดพลู เขตธนบรุี ครัง้นี้ มวีตัถปุระสงค์

ของการวิจัยเพื่อศึกษาวัฒนธรรมในชุมชนตลาดพลูเพื่อสำรวจทรัพยากรทางการท่องเที่ยวศึกษาความเป็นไปได้

ในการจดัการแหลง่ทอ่งเทีย่ว เพือ่จดัเสน้ทางทอ่งเทีย่วทางวฒันธรรมแบบครึง่วนัและเตม็วนั และเพือ่จดัทำแผนที่

เส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดพลู และได้พบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

การจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยชุมชน

 ผู้วิจัยใช้เครื่องมือ 4 ชิ้น ได้แก่ แบบตรวจสอบทรัพยากรท่องเที่ยว และแบบสอบถาม การทำ Focus

Group การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยคณะผู้วิจัย ได้รวบรวมข้อมูลการสำรวจทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่นของ

ชุมชนย่านตลาดพลู นำมาเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว คณะผู้วิจัยพบว่าตลาดพลูเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวแบบ

ครึ่งวันมากที่สุด เส้นทางท่องเที่ยวที่ทดลองทั้งสองเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางแบบเดินทางเดียว โดยยึดหลักใน

เรื่องของในเชิงประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมในเชิงวัฒนธรรมผู้วิจัยได้จัดทำแผนที่สำหรับการท่องเที่ยวโดย

การกำหนดจุดการท่องเที่ยวที่น่าสนใจลงไปในแผนที่เพื่อง่ายต่อการเลือกที่จะเดินทางท่องเที่ยวในตลาดพลู ซึ่ง

การท่องเที่ยวในรูปแบบนี้เป็นแนวความคิดในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบเดินเท้า (Walking Street) ซึ่งในการ

จัดการแหล่งท่องเที่ยวให้สมบูรณ์ได้นั้นจำเป็นจะต้องมีการร่วมมือกันของทุกฝ่ายจึงจะสามารถประสบความ

สำเร็จได้ อีกทั้งยังต้องแก้ปัญหาในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวโดยส่งเสริมให้เกิดความน่าสนใจ เช่นการใช้สื่อในการ

ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป

คำสำคัญ : แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
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ABSTRACT

 This research titled, TheManagement of Cultural Attraction in the Taladphlu Community of

Thonburi District, has the following aims : To survey the cultural attraction in Taladphlu study the

feasibilityofinordertoorganizieafulldayorhalfdaytouratthementionedarea.Inaddition,tomake

aroutemapoftourismmanagementofthedifferenttouristdestinationsofthearea.

 The researchwas carried out by using a resources audit form, a questionnaires, focus groups

meetingandin-depthinterviews.TheresultsoftheevaluationofthetouristattractionsoftheTaladphlu

communitywerelinkedwithalltouristattractionroutes,Moreover,thehalf-daytuorwasbestsuitable

forTaladphlu.Tworoutesofhalf-daytourwereconducted.Oneroutewasahistoricaltour,theother

wastheculture-architecturaltour.

 Theroutemapshadclearlandmarkofthemostinterestingandattractiveplaceswhichcouldhelp

touristsfindtheirwaysaroundwitheaseandcomfort.Thistypeofroutemapswasconductedwiththe

walkingstreetconcept.

 In order tomake this tours and co-operation successful, all thewithin the community needed

Problemshave tobe solvedandalso,these touristdestinationshave tobepromoted throughbrochures,

leaflets,advertisementandothermaterials
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บทนำ 

 การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นที่สุดกิจกรรมหนึ่งของมนุษย์ ที่ควรได้รับการ

สนับสนุนจากหน่วยงานหลาย ๆ ฝ่าย อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกโดยมี

บทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งสามารถนำรายได้กลับเข้าสู่ประเทศได้อย่างรวดเร็ว

 ถึงแม้ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวจะมีความสำคัญอย่างยิ่งแต่การขยายตัวทางการท่องเที่ยวกลับไม่พัฒนา

เทา่ทีค่วร เนือ่งจากปญัหาการพฒันาการทอ่งเทีย่วทีม่อียูต่ัง้แตใ่นอดตี อาทิ ปญัหาเสน้ทางการคมนาคมสิง่แวดลอ้ม

การจัดการการท่องเที่ยว การปรับภูมิทัศน์ ระบบสาธารณูปโภค ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว และความ

ปลอดภัยรวมถึงด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คนบริเวณแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนมิติทางจิตวิญญาณ จึงส่งผลให้

การจัดการแหล่งท่องเที่ยวในอดีตนั้นก่อให้เกิดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบและต้นทุน

ทางการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวมีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยหลังจาก

รัฐบาลได้กำหนดให้การท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-2524) เป็นต้นมา รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นจนกลายเป็นรายได้ที่สำคัญ

มีผลให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยขาดการเอาใจใส่ ดูแลสิ่งแวดล้อมจึงทำให้ต้องเริ่มปรับ

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(Sustainabletourism)

 ปจัจบุนัการทอ่งเทีย่วของประเทศไทยจำเปน็ตอ้งมุง่เนน้ไปในเรือ่งของการจดัการการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื

เพือ่ชว่ยสรา้งงานและรายไดใ้หก้บัชมุชนทอ้งถิน่รวมทัง้สง่เสรมิวฒันธรรมทอ้งถิน่ซึง่เปน็ยทุธศาสตร์ที่สำคัญใน

การพัฒนาประเทศ จากการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เสนอแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว
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ปี 2547 - 2551 โดยกำหนดวสิยัทศันก์ารดำเนนิงานมุง่สง่เสรมิและพฒันาอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วของไทยให้

เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเชียภายในปี 2551 ในขณะเดียวกันมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นจุดหมาย

ปลายทางที่มีคุณภาพเพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุด คือ แหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อนำรายได้เข้าสู่

ประเทศควบคู่กับการฟื้นฟู พัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้สืบทอดต่อเนื่อง อย่างยั่งยืนเพื่อเป็น

ประโยชนต์อ่การสรา้งงานสรา้งอาชพีรวมถงึเปน็แหลง่นนัทนาการทีช่ว่ยพฒันาชวีติ(ททท.2545:1)รวมทัง้ความ

เปน็อยูข่องประชาชนใหม้คีณุภาพดยีิง่ขึน้ ปจัจบุนัการทอ่งเทีย่วจดัเปน็วาระแหง่ชาติ (National agenda) คณะผู้วิจัย

จงึศกึษาและนำเสนอแนวทางการจดัการการทอ่งเทีย่วทางวฒันธรรมในกรงุเทพมหานคร เพือ่ผลกัดนัใหเ้กดิการทอ่งเทีย่ว

ในเมอืงการกระจายรายไดเ้ขา้สูช่มุชนทำใหส้ามารถพฒันาทนุทางสงัคมใหด้ยีิง่ขึน้สามารถพลิกฟื้นวัฒนธรรมและ

ร่องรอยความเจริญในอดีตเพื่อปลูกฝังและปลูกจิตสำนึกความหวงแหนทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ชุมชนของ

ตนเองอาศัยอยู่นำไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม

  กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย มีระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความ

สะดวกครบครนั มแีหลง่ทอ่งเทีย่วประเทศทีห่ลากหลายทัง้ทางประวตัศิาสตร์ และวฒันธรรม ซึง่ไดร้บัความนยิม

ทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างกรุงเทพมหานครมีนโยบายด้านเศรษฐกิจการส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยยุทธศาสตร์ที่เป็นนโยบายด้านสถาปัตยกรรม มุ่งประเด็นการสร้างกลไกความรู้ความ

เข้าใจและความตระหนักให้ประชาชนและเยาวชนให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อให้เกิดความภูมิใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทยรวมทั้งผลักดันให้กรุงเทพฯเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม

กล่าวคือการอนุรักษ์อาคารเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้ลูกหลาน และนักท่องเที่ยวได้ชม จากการศึกษา

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแนวใหม่ของกรุงเทพฯพบว่ากรุงเทพมหานคร ใช้ระบบการบริหารตามหลัก

ธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ ใช้หลักการมีส่วนร่วม สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพือ่

การสรา้งสรรคง์านพฒันาคณุภาพชวีติแกป้ญัหาตามความตอ้งการของชาวกรงุเทพฯโดยบรหิารงานอย่างโปร่งใส

สามารถตรวจสอบได้

 ในการศกึษาครัง้นีค้ณะผูว้จิยัไดเ้ลอืกชมุชนตลาดพลูเขตธนบรุีกรงุเทพมหานครเปน็พืน้ทีท่ีจ่ะทำการศกึษา

เนือ่งจากในชมุชนตลาดพลมูแีหลง่ทอ่งเทีย่วทางวฒันธรรมและประวตัศิาสตรท์ีเ่กา่แก่ มปีระวตัคิวามเปน็มาทีย่าวนาน

ตลาดพลไูดช้ือ่เปน็ศนูยก์ลางการคา้ขายหมากพลขูองกรงุเทพมหานครตัง้แตส่มยัตน้รตันโกสนิทร์ เดมิตลาดขายหมาก

พลูตั้งเรียงรายขายอยู่บริเวณริมฝั่งคลองบางหลวง ตั้งแต่วัดราชคฤห์ไปจรดวัดอินทาราม ลึกเข้าไปด้านหลังวัด

(ปัจจุบันคือด้านหน้าวัดซึ่งติดกับถนนเทอดไท) ในอดีตเป็นพื้นที่สวนพลูสวนหมากของชาวจนีแหลง่ใหญท่ีส่ดุ

ในกรงุเทพมหานครซึง่นกัทอ่งเทีย่วสามารถเดนิเทีย่วลดัเลาะ ไปตามถนนเลยีบ แมน่ำ้ขา้งวดั  จะเหน็อาคารพาณชิย์

บ้านเรือนที่อยู่อาศัยแบบจีนที่มีลวดลายปูนปั้น กับลายไม้ฉลุประดับหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้าง แต่น่าเสียดายที่

ประชาชนในทอ้งถิน่ยงัขาดความรูแ้ละการจดัการทางการทอ่งเทีย่ว นอกจากนีย้งัมแีหลง่ทอ่งเทีย่วทางวัฒนธรรม

มากมายที่ถูกละเลยซึ่งมีคนจำนวนมากไม่รู้จักของดีฝั่งธนบุรีและความสำคัญของชุมชนในย่านนี้ อีกทั้งยังไม่มี

การจัดการในเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวแบบการเดินเท้า (Walking Street) โดยขาดการประชาสัมพันธ์การ

ท่องเที่ยว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณนี้เท่าที่ควร ดงัสภาพปญัหาทีก่ลา่ว

มาแล้วนั้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชนตลาดพลู เขตธนบุรี

กรงุเทพมหานครเพือ่ใหช้มุชนไดค้น้พบแนวทางในการจดัการและพฒันาการทอ่งเทีย่วตอ่ไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยชุมชนตลาดพลู เพื่อสำรวจ

ทรพัยากรทางการทอ่งเทีย่ว เพือ่จดัเสน้ทางทอ่งเทีย่วแบบครึง่วนัและเตม็วนั เพือ่จดัทำแผนทีเ่สน้ทางการทอ่งเทีย่ว

ทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดพลูและเพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคพร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยชุมชน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 ชุมชนตลาดพลูสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวด้วยตนเอง ผลการวิจัยสามารถนำไปปรับใช้เป็น

แนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆได้

แผนที่แสดงเส้นทางท่องเที่ยวภายในชุมชนตลาดพลู

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้เลือกวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพผสมผสานกับการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อให้ได้ข้อมูล

ทีค่รอบคลมุเนือ้หาอยา่งสมบรูณเ์พือ่นำไปเปน็แนวทางในการจดัการแหลง่ทอ่งเทีย่วทางวฒันธรรมโดยแบง่ประเภท

เครื่องมือได้ดังนี้เครื่องมือเชิงคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยการทำFocusGroupแบบสัมภาษณ์เชิงลึก

แบบสังเกตการณ์เครื่องมือเชิงปริมาณได้แก่ แบบสอบถามสร้างขึ้นโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง ตามปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย รวมทั้งขอบเขตของการวิจัยและการนิยามปฏิบัติการ โดย

การใช้คำถามปลายปิด(Close-endedquestion)และคำถามปลายเปิด(Open-endedquestion)โดยใช้ประชากร

กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจำนวน 200 คน คณะผู้วิจัยได้นำเครื่องมือแต่ละชนิด ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากภาคสนามนำมาวเิคราะหแ์ละประมวลผลดงันี ้การทำFocusGroupจดักระทำ2ครัง้โดยมจีำนวนผูเ้ขา้รว่ม

ในแต่ละครั้ง 15 คน เพื่อวางแผนการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวแบบเต็มวันและแบบครึ่งวันตามลำดับ ข้อมูลจาก

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ทำการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) โดยสัมภาษณ์ผู้อำนวยการเขต ข้าราชการ

ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยว พระสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้นำทางด้านศาสนา ผู้นำชุมชน เพื่อวาง

กรอบนโยบายการท่องเที่ยวร่วมกัน ข้อมูลจากแบบสังเกตการณ์ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและบันทึกของ
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คณะผู้วิจัยโดยตรง การวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสังเกตการณ์ที่มีเค้าโครงกำหนดไว้ล่วงหน้า (Structed observation)

ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้เป็นแนวทางเพื่อการสังเกตการณ์เกี่ยวกับสภาพของแหล่งท่องเที่ยวทุกๆด้านไม่ว่า

จะเป็นลักษณะทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ศิลป

วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดี และคุณค่าทางการเรียนรู้และการศึกษา การบริหารและการจดัการ

รวมทัง้สงัเกตการณก์ารมสีว่นรว่มของประชาชนในการพฒันาการทอ่งเทีย่ว แบบตรวจสอบทรพัยากรทางการทอ่งเทีย่ว

(Resource audit) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทางสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Oxford Brookes ของประเทศอังกฤษจัดกระทำขึ้นมาเพื่อตรวจ

สอบทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยผู้วิจัยได้มีการปรับปรุงเครื่องมือให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ แล้วได้นำมาสรปุ

ตามประเดน็เนือ้หาจากการสงัเกตในภาพรวม ซึง่ในการหาความเปน็ไปไดใ้นการจดัการแหลง่ทอ่งเทีย่วนัน้ ใช้การ

ประเมินด้วย10ความต้องการพื้นฐาน(10NeedsBasic)ได้แก่ป้ายบอกทางสิ่งบ่งชี้จุดท่องเที่ยวศูนย์ข้อมูล

นกัทอ่งเทีย่ว สขุา รา้นอาหารและรา้นเครือ่งดืม่ รา้นขายของทีร่ะลกึ การสือ่ความหมาย การกำหนดเสน้ทางเดนิ

มมีคัคเุทศกท์อ้งถิน่และปา้ยขอ้มลูโบราณสถานหากมตีัง้แต่8ขอ้ถอืวา่มศีกัยภาพสงูมี5ขอ้เปน็ศกัยภาพปานกลาง

และมีน้อยกว่า5ข้อเป็นศักยภาพต่ำตามลำดับ

การสรุปและอภิปรายผลจากการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชนตลาดพลู

เขตธนบุรี ซึ่งจะเป็นแนวทางให้กับเขต เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนในการจัดการ และการพัฒนา

การท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดหลักพื้นฐานการพัฒนาโดยชุมชนมีส่วนร่วมใน

การวางแผนและการจัดการแหล่งท่องที่ยวของท้องถิ่นดังนี้

 1. จากการประเมนิการศกึษาขอ้มลูผลการสำรวจ ทรพัยากรการทอ่งเทีย่วทอ้งถิน่ของชมุชนยา่นตลาดพล ู

ผู้วิจัยพบทรัพยากรทางการท่องเที่ยวดังต่อไปนี้ วัดอินทารามวรวิหาร สันติสถานของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

ศาลาภิรมย์ภักดี๑๓๑(ศาลาท่าเรือเมล์ขาวโบราณ)บ้านโบราณชุดประตูตะเกียบตลาดเก่าวัดกลางเป็นตลาดค้า

พลเูกา่แกท่ีส่ดุในกรงุเทพฯ(วดัจนัทาราม)รา้นขายยาแผนไทยอายุ100กวา่ปีชือ่อนิทรโอสถวดัราชคฤหว์รวหิาร

สิ่งที่น่าสนใจ มีพระพุทธรูปปางถวายพระเพลิง พระปรางค์บรรจุอัฐิพระยาพิชัย และยังมีเขามอภายในมี

พระพุทธบาทจำลอง โรงเจเซี่ยงเข่งตี๊วมีอายุ 100 กว่าปี สถานีรถไฟตลาดพลู แหล่งรวมร้านอาหารขึ้นชื่อ

ได้แก่ ร้านหมี่กรอบ ร. 5 ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อย ร้านข้าวหมูแดง หมูกรอบ ร้านขนมหวานตลาดพลู กุยช่าย

หน้าโรงเจ ร้านขายน้ำใบบัวบก และงานวัดประจำทุกปีวัดอินทารามวรวิหารจัดขึ้น จากการประเมินศักยภาพ

ทางการท่องเที่ยวด้วยแบบสังเกตการณ์

 2. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนตลาดพลู เขตธนบุรี โดยใช้

การประเมนิดว้ย 10 ความตอ้งการพืน้ฐาน (10Needs Basic) ไดแ้ก่ ปา้ยบอกทางสิง่บง่ชีจ้ดุทอ่งเทีย่ว ศนูยข์อ้มลู

นกัทอ่งเทีย่ว สขุา รา้นอาหารและรา้นเครือ่งดืม่ รา้นขายของทีร่ะลกึ การสือ่ความหมาย การกำหนดเสน้ทางเดนิ

มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และป้ายข้อมูลโบราณสถานหากมีตั้งแต่ 8 ข้อถือเป็นศักยภาพสูง มี 5 ข้อ เป็นศักยภาพ

ปานกลางมีน้อยกว่า5ข้อเป็นศักยภาพต่ำดังนี้

  2.1 วัดอินทารามมีคุณภาพระดับสูง

  2.2 ศาลาภิรมย์ภักดี๑๓๑และบ้านโบราณชุดประตูตะเกียบมีคุณภาพระดับปานกลาง

  2.3 ร้านขายยาอินทรโอสถมีคุณภาพระดับต่ำ
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  2.4 วัดราชคฤห์มีคุณภาพระดับสูง

  2.5 โรงเจเซี่ยงเข่งตี๊วศาลเจ้าโอวเจี่ยหยี่อาเนี้ยเก็งมีคุณภาพระดับปานกลาง

  2.6 วัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมารามมีคุณภาพระดับสูง

  2.7 สถานีรถไฟตลาดพลูมีคุณภาพระดับปานกลาง

 3. การจัด Focus Group คณะผู้วิจัยพบว่าตลาดพลูเหมาะสำหรับการจัดเส้นทางท่องเที่ยวแบบเต็มวัน

และแบบครึ่งวัน ซึ่งสามารถจัดการท่องเที่ยวแบบWalking Street ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ทดลองเส้นทางโดยแบ่ง

เนื้อหาตามความหนาแน่นของสถานที่ท่องเที่ยว ทดลองกำหนดเวลาในการเดินทางในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ง

แบบครึ่งวันจะเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวมากที่สุด ในการทดสอบเส้นทางครั้งนี้ชุมชนยังมีส่วนร่วมน้อยมาก

ในด้านความรู้ทางการท่องเที่ยวและด้านการจัดการแบบมีส่วนร่วมเนื่องจากมีความเป็นสังคมเมือง นอกจากนี้

การท่องเที่ยวย่านเก่าตลาดพลูไม่เพียงแค่เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเท่านั้นแต่คณะผู้วิจัยยังค้นพบเสน่ห์ของ

การท่องเที่ยวอีกรูปแบบจากการเข้าสัมภาษณ์และพูดคุยกับชุมชนการท่องเที่ยวที่ค้นพบคือการท่องเที่ยวเชิงมิติ

ทางจติวญิญาณ (Spiritual tourism) ซึง่การทอ่งเทีย่วรปูแบบนีต้อ้งอาศยัความเชือ่และแรงศรทัธาเปน็องคป์ระกอบ

ให้คนเกิดการเดินทางแสวงหา คณะผู้วิจัยเห็นว่ามันสามารถผสมกลมกลืนได้เป็นอย่างดีกับการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม

 4. ข้อมูลผลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าประชาชนหลากหลายสาขาอาชีพต้องการให้มีการพัฒนา

และการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แต่ในชุมชนนั้นยังขาดความเชื่อมโยงในเรื่องขององค์กรที่ให้การ

สนับสนุนในหลาย ๆ เรื่อง และปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งคือคนในชุมชนมองไม่เห็นถึงจุดขายทางการท่องเที่ยว

ซึ่งหลาย ๆ ท่านได้ให้แง่คิดในการทำจุดเชื่อมต่อทางการท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกัน

ในสว่นของการสง่เสรมิดา้นการทอ่งเทีย่วในยา่นตลาดพลไูดเ้คยทดลองจดัทำขึน้มาแลว้แตก่ลบัไมป่ระสบความสำเรจ็

ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเขตสันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะเลือกกลุ่มตัวอย่างผิด จึงทำให้การทดลองทำเส้นทางไม่ประสบ

ความสำเรจ็ ซึง่หากตอ้งการใหป้ระสบความสำเรจ็คงตอ้งหาแนวทางใหมใ่นเรือ่งของศกัยภาพของแหลง่ทอ่งเทีย่ว

อีกครั้ง

 5. ข้อมูลผลจากการทำ Focus Group พบว่าในการทดลองทำเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ผลจากการทดลองนั้นแบบครึ่งวันจะประสบความสำเร็จมากกว่าแบบเต็มวัน

  5.1 รายละเอียดเส้นทางการท่องเที่ยวนั้นแบ่งเป็นแบบเต็มวันดังนี้  

   -วัดอินทาราม ด้านหน้าพระอุโบสถวัดอินทรารามมีอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสิน

บริเวณเจดีย์ทอง2องค์ซึ่งเป็นที่บรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินและพระมเหสี

   -ศาลาภิรมย์ภักดี๑๓๑

   -โบราณประตูตะเกียบตลาดวัดกลาง

   -ร้านขายยาอินทรโอสถ

   -วดัราชคฤหว์รวหิารพระอโุบสถหลงัเกา่ พระปรางคบ์รรจอุฐัพิระยาพชิยัดาบหกั วหิารพระปาง

ถวายพระเพลิงเขามอ

   -รับประทานอาหารกลางวันบริเวณสถานีรถไฟตลาดพลู เส้นทางท่องเที่ยวต่อไปคือการเดิน

เลียบทางรถไฟไปที่โรงเจเซี่ยงเข่งตี๊ว

   -ศาลเจ้าโอวเจี่ยหยี่อาเนี้ยเก็ง(ศาลเจ้าพ่อเซียนโก้ว)
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   -วัดโพธิ์นิมิตรสถิตมหาสีมาราม เข้าแวะชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่แปลกแตกต่างบอกเล่า

เรื่องราวงานประเพณีมากกว่าชาดก

  5.2รายละเอียดเส้นทางการท่องเที่ยวนั้นแบ่งเป็นแบบครึ่งวันดังนี้

   -วัดโพธิ์นิมิตรสถิตมหาสีมารามเป็นจุดเริ่มต้นโดยเข้าแวะชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง

   -จากนั้นไปวัดอินทาราม ชมบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถวัดอินทรารามมีอนุสาวรีย์ของ

สมเด็จพระเจ้าตากสิน จากนั้นเดินท่องเที่ยวต่อบริเวณเจดีย์ทอง 2 องค์ซึ่งเป็นที่บรรจุพระอัฐิของสมเด็จ

พระเจ้าตากสินและพระมเหสี

   -ออกเดินต่อสู่ศาลาภิรมย์ภักดี๑๓๑

   -แวะชมบ้านโบราณประตูตะเกียบเดินทางต่อโดยผ่านตลาดวัดกลาง

   -แวะพักเหนื่อยบริเวณหน้าร้านขายยาอินทรโอสถเที่ยวชมความเก่แก่ของร้านยาโบราณ

   -จดุทอ่งเทีย่วตอ่ไปคอืวดัราชคฤหว์รวหิารซึง่มสีถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่า่สนใจเชน่พระอโุบสถ

หลังเก่าพระปรางค์บรรจุอัฐิพระยาพิชัยดาบหักวิหารพระปางถวายพระเพลิงและเขามอ

   -จากนั้นแวะพักรับประทานอาหารกลางวันบริเวณสถานีรถไฟตลาดพลูที่มีอาหารให้เลือก

มากมายหรืออาจเลือกรับประทานอาหารที่ร้านหมี่กรอบร.5หรือจะเป็นครัวบางหลวงแวะซื้อของฝากเป็นขนม

หวานแบบไทยๆ

 เส้นทางท่องเที่ยวที่ทดลองทั้งสองเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางแบบเดินทางเดียว โดยยึดหลักในเรื่องของใน

เชิงประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมในเชิงวัฒนธรรม และคณะผู้วิจัยได้ทำแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวใน

ชุมชนตลาดพลู

 6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปพบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในย่านตลาดพลูที่ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีร้อยละ 63 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 21 - 30 ปี มีร้อยละ 40.5 อายุ

เฉลีย่31.23ปีโดยมอีายตุำ่สดุ13ปีสว่นอายสุงูสดุ70ปีการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายมรีอ้ยละ34.5

สถานภาพสมรสมรีอ้ยละ48.5อาชพีรบัจา้งมรีอ้ยละ46รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืน5,001-10,000บาทมรีอ้ยละ48

ไม่มีการทำอาชีพเสริมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว มีร้อยละ 80 ระยะเวลาที่อาศัยในย่านตลาดพลู อยู่ระหว่าง

3-10ปีมีร้อยละ48.5ระยะเวลาที่อาศัยเฉลี่ย16.35ปีโดยอาศัยต่ำสุด3ปีอาศัยนานที่สุด60ปี

 7. ผลการวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พบว่า ประชาชนมีความรู้อยู่ในระดับ

ปานกลางมีร้อยละ62.5โดยมีค่าเฉลี่ยความรู้เท่ากับ7.27

 8. ผลการศกึษาความตอ้งการมสีว่นรว่มในการจดัรปูแบบเสน้ทางทอ่งเทีย่วทางวฒันธรรมในชมุชนตลาดพลู

พบว่า ประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในการจัดเส้นทางท่องเที่ยวแบบเต็มวันในระดับมาก ร้อยละ 45.5 และ

จัดการท่องเที่ยวแบบครึ่งวันในระดับมากร้อยละ46.5

 9. ผลการศกึษาความตอ้งการของประชาชนเกีย่วกบัการมสีว่นรว่มในการจดัการแหลง่ทอ่งเทีย่วทางวฒันธรรม

พบว่าประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้านต่างๆคือ

  9.1 ด้านการสำรวจและหาสาเหตุของปัญหา ประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในการร่วมสังเกต

แหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายภายในชุมชนในระดับมากมีร้อยละ49

  9.2 ด้านการวางแผนและดำเนินการ ประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในการร่วมกำหนดแผนเพื่อ

พฒันาการทอ่งเทีย่วทางวฒันธรรมในชมุชนรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทยและสำนกังานเขต ในระดบัมาก

กระแสวัฒนธรรม22   



มรีอ้ยละ48เนือ่งจากประชาชนในทอ้งถิน่มลีกัษณะความเปน็อยู่วถิชีวีติแบบดัง้เดมิและสว่นใหญม่รีายไดเ้ฉลีย่ตำ่

จึงมีความต้องการที่จะหารายได้เสริมนอกเหนือจากอาชีพหลัก ต้องการรวมกลุ่มเพื่อจัดการการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ (ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ 2527:2) กล่าวว่า การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความ

สามารถของตนในการจัดการควบคุมการใช้ และกระจายทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีพทาง

เศรษฐกิจ และสังคม ทำให้ประชาชนได้พัฒนาการรับรู้ และภูมิปัญญาซึ่งแสดงออกในรูปการตัดสินใจในการ

กำหนดชีวิตของตน

  9.3 ด้านการจัดการประชาชนต้องการความร่วมมือกันภายในชุมชนและสนับสนุนให้ภาครัฐจัด

กิจกรรมทางการท่องเที่ยวภายในชุมชน ในระดับมาก มีร้อยละ 41.5 ซึ่งตรงกับแนวคิดของ (พจนา สวนศรี

2546:20-22)ว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนจนนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ต้องเริ่มต้นจากชุมชนท้องถิ่น

  9.4 ด้านมิติทางจิตวิญญาณ ประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึกแก่ท้องถิ่น

ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับมากที่สุดมีร้อยละ42.5

  9.5 ด้านบุคลากร ประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งคณะกรรมการท้องถิ่นตรวจสอบ

พฤติกรรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวในระดับมากมีร้อยละ43จากเหตุผลนี้สอดคล้องกับ

ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์(Maslow)ในลำดับขั้นที่สามในเรื่องความต้องการความปลอดภัย (Safety

Needs andSecurity)คือต้องการความมั่นคงต้องการการป้องกันอันตรายจากการทุจริตในรูปแบบต่างๆ เช่น

การเอารัดเอาเปรียบ

  9.6 ดา้นกจิกรรม ประชาชนตอ้งการมสีว่นรว่มในการจดัเสน้ทางทอ่งเทีย่วแบบครึง่วนัและเตม็วนั

ในระดบัสงูมรีอ้ยละ43สอดคลอ้งกบัมติดิา้นสงัคมและวฒันธรรมของพจนาสวนศรี (2546 :20-22)กลา่วคอื

เพื่อเพิ่มความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งการรู้เท่าทันต่อวัฒนธรรมแบบเมือง

ที่เติบโตอย่างไร้รากฐาน

  9.7 ดา้นการตดิตามและประเมนิผลประชาชนตอ้งการมสีว่นรว่มในการรบัทราบการดำเนนิกจิกรรม

ของชุมชนติดตามและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนในระดับมากมีร้อยละ34

 10. ผลการวิเคราะห์ถึงปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน

ชุมชนตลาดพลู พบว่า ชุมชนมีปัญหาเรื่อขยะมูลฝอย และอยากให้ภาครัฐเข้ามาดูแลด้านการท่องเที่ยวมากกว่า

ในปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคที่คณะผู้วิจัยพบในแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนตลาดพลูพบว่า ทุก ๆ บริเวณของ

ตวัแหลง่ทอ่งเทีย่วคอ่นขา้งสกปรกขาดการดแูลรกัษาซึง่จดุนีก้รงุเทพมหานครควรลงมาดแูลมกีารฝา่ฝนืกฎตา่งๆ

มากมาย จุดที่ห้ามจอดรถก็มีรถจอดเต็มไปหมดทำให้บดบังทัศนียภาพอันสวยงาม อักทั้งขาดการเอาใส่ดูแลและ

ประชาสมัพนัธด์า้นการทอ่งเทีย่ว สว่นกจิกรรมการทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่นน้ไปทีเ่รือ่งของวดัมากกวา่กจิกรรมดา้นอืน่ ๆ

หากต้องการชมวัฒนธรรมด้านอื่น ๆ จะต้องมีการประสานงานกับโรงเรียนบริเวณตลาดพลูเพื่อให้จัดกิจกรรม

ให้เช่น การดูการรำกระบี่กระบองเป็นต้น นอกจากนี้การท่องเที่ยวภายในชุมชนนั้นประสบปัญหาเนื่องจาก

มลีกัษณะเปน็สงัคมเมอืงมากทำใหข้าดการประสานงานกนัในหลาย ๆ ฝา่ย เพือ่สง่เสรมิและพฒันาการทอ่งเทีย่ว

ดงันัย้ผูว้จิยัสรปุไดว้า่ชมุชน ตลาดพลมูชีือ่ดา้นอาหารดา้นขนมอยูแ่ลว้ หากตอ้งการใหก้ารทอ่งเทีย่วเปน็ทีน่า่สนใจ

ก็ควรจะต้องเชื่อมโยงเครือข่ายกับชุมชนอื่นที่มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อผนึกกำลังให้มีคนรู้จักเส้นทาง

การท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

 การจัดเส้นทางการท่องเที่ยวระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือให้เวลาเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น และควรเป็น

ช่วงเช้าเพราะอากาศยังเย็นสบายอยู่ เพราะพฤติกรรมของคนโดยทั่วไปช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่ร่างกายยังตื่นตัวอยู่
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ปญัหาทีค่ณะผูว้จิยัพบในการทดลองเสน้ทางคอืสถานทีบ่างแหง่ตอ้งมกีารตดิตอ่ลว่งหนา้ถงึจะสามารถเขา้ไปชมได้

เพราะฉะนั้นหากต้องจัดเส้นทางท่องเที่ยวแบบจริงจังต้องมีการประสานงานที่มีประสิทธิภาพกันข้อผิดพลาดและ

ความผิดหวังของนักท่องเที่ยว ข้อดีที่นี่คือสามารถเที่ยวได้ทุกฤดูกาล อาจมีอุปสรรคเดือนเมษายนมากที่สุด

เนื่องจากช่วงนั้นอากาศร้อนจัด

 นกัทอ่งเทีย่วกลุม่เปา้หมายของเสน้ทางนีต้อ้งเปน็ผูท้ีม่คีวามสนใจในเรือ่งของวฒันธรรมและประวตัศิาสตร์

นกัเรยีนนกัศกึษาบคุคลทีศ่กึษาดา้นประวตัศิาสตร์และบคุคลทีส่นใจการทีเ่ราจะสามารถจดัลำดบัประสบการณ์

ของนักท่องเที่ยวนั้น นักท่องเที่ยวเองจำเป็นต้องมีพื้นฐานในด้านของข้อมูลการท่องเที่ยวบ้างเพื่อเพิ่มความ

สนุกสนานและความเข้าใจในการเที่ยวชมซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังขาดในเรื่องนี้อยู่

 ส่วนในเรื่องการจัดการด้านสิ่งดึงดูดใจอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก วัด ตึกเก่า การบริการด้านอาหาร

ตลาดพลูยังขาดในเรื่องของงานเทศกาลประเพณีที่ยังไม่โดดเด่นและคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักเช่นงานเทกระจาด

งานไหว้เจ้าแม่กิมบ้อเป็นต้น

พระอุโบสถวัดอินทาราม

เจดีย์ทองบรรจุพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าตากสินและพระมเหสี
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การจัดเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

 ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานของภาครัฐเข้ามารับผิดชอบโดยตรงสำหรับรับผิดชอบและประสานงานกับ

เขตพื้นที่อื่น ๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการจัดการเส้นทางท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าทางการท่องเที่ยว

ผู้ที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดคือชุมชนเจ้าของพื้นที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้สถาบันการอุดมศึกษา

ควรเหน็ความสำคญัทางดา้นวชิาการและสรา้งเสรมิวสิาหกจิชมุชนโดยการสนบัสนนุใหเ้กดิงานวจิยั การจดัชว่งเวลา

การทอ่งเทีย่วควรใชเ้วลาไมเ่กนิ3ชัว่โมงโดยการจดัเสน้ทางทอ่งเทีย่วในชมุชนตลาดพลนูัน้ควรจดัเพยีงแคค่รึง่วนั

จะเหมาะสมกบักลุม่นกัทอ่งเทีย่วมากทีส่ดุ การจดักจิกรรมการทอ่งเทีย่วในชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษน์ัน้เหมาะสมดี

แตบ่างสถานทีค่วรตดิตอ่ลว่งหนา้และนดัหมายกบัเจา้ของแหลง่ทอ่งเทีย่วกอ่นเพือ่เปน็การรบัประกนัความผดิหวงั

นกัทอ่งเทีย่วจะไดส้ามารถเขา้ชมไดท้กุ ๆสถานทีท่อ่งเทีย่วทีผู่จ้ดัไดก้ำหนดเสน้ทางไว้ การจดักจิกรรมการทอ่งเทีย่ว

ในชุมชนตลาดพลูนั้น สามารถจัดกระทำได้ทุกฤดูกาลและขึ้นอยู่กับความสะดวกของหน่วยงานที่เข้าร่วมจัด

กิจกรรมการท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่น่าจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวมากที่สุดคือ ช่วงต้นฤดูหนาวประมาณปลายเดือน

พฤษจิกายนเป็นต้นไป เนื่องจากอากาศช่วงนี้ค่อนข้างเริ่มเย็นสบาย ส่วนในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในช่วง

ฤดูร้อนนั้นดูจะมีอุปสรรคมากเนื่องจากอากาศร้อนจัด และถ้าหากจัดในช่วงฤดูฝนก็ดูจะมีอุปสรรคเช่นเดียวกัน

เนือ่งจากเสน้ทางทอ่งเทีย่วนีเ้ปน็แบบการเดนิเทีย่วชม (Walking Street) เนือ่งจากมฝีนตกชกุการเทีย่วชมจงึไมส่ะดวก

แตจ่ากทีก่ลา่วมาแลว้กส็ามารถจดัการทอ่งเทีย่วในรปูแบบอืน่เพิม่เตมิได้ เชน่ การทอ่งเทีย่วทางเรอื ซึง่สอดคลอ้งกบั

(สมภพชาตวนชิ และคณะ 2554 : 43-49) ไดก้ลา่วไวใ้นเรือ่งการจดัรายการทอ่งเทีย่วเชงิจติวญิญาณโดยเรอืหางยาว

วัดราชคฤห์มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภายในวัดและวัดอินทารามมีการจัดสภาพ

ภายในวัดที่เหมาะสมทั้งระบบสาธารณูปโภคและห้องสุขาที่มีจำนวนมากและสถานที่ทั้งสองจัดเป็นสถานที่

ที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน การจัดการท่องเที่ยวเพื่อให้ประสบความสำเร็จหน่วยงานภาครัฐต้องเข้าร่วมมือกับ

ชุมชน เพื่อจัดทำคู่มือการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ รวมถึงการจัดการ

ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อให้สถาบันทางการศึกษาเข้าร่วมงาน การฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์สำหรับเจ้าของ

สถานที่ วัดแต่ละแห่งโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและโรงเรียนในละแวกชุมชนเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับ

การท่องเที่ยวข้อมูลทางประวัติศาสตร์รูปแบบต่างๆของสถาปัตยกรรมเรื่องเล่านิทานพื้นบ้านบุคคลสำคัญ

เกร็ดความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้จะยิ่งจะเพิ่มพูนให้เส้นทางการท่องเที่ยวมีคุณค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นสถานที่ที่เป็นจุดดึงดูด

ทางการท่องเที่ยวต้องมีการเพิ่มงานเทศกาลและกิจกรรมในประจำปี เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยมีการจัด

การประชาสัมพันธ์ที่ดีมีสื่อแผนพับแผนที่จะยิ่งทำให้เส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประสบความสำเร็จ

เร็วยิ่งขึ้น รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ควรจัดเป็นเส้นทางลักษณะเส้นทางวงจรบรรจบความต่อเนื่อง

ของเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย แนวคิดการจัดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบ

เดินเท้า(WalkingStreet) เป็นวิธีการท่องเที่ยวที่อิสระที่สุดและสะดวกสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มเล็กและ

กลุ่มใหญ่ เพราะทำให้นักท่องเที่ยวได้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชน การเกาะกลุ่มของสถานที่ท่องเที่ยว บรรยากาศ

โดยรอบของแหล่งท่องเที่ยว
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หลักมหาสีมาวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมารามและภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ

ศาลาท่าเสด็จร.๕บริเวณท่าน้ำภายในวัดโพธิ์นิมิตฯ
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โรงเจเซี่ยงเข่งตั๊วซอยเทอดไท21

เจ้าแม่กิมบ้อภายในโรงเจเซี่ยงเข่งตั๊วซอยเทอดไท21
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ภาพสถานีรถไฟตลาดพลู

ภาพบริเวณชานชลาสถานีรถไฟตลาดพลู
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เขามอและพระปรางค์บรรจุอัฐิพระยาพิชัยดาบหักภายในวัดราชคฤห์วรวิหาร

พระพุทธรูปปางถวายพระเพลิงภายในวัดราชคฤห์วรวิหาร
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บ้านโบราณชุดประตูตะเกียบ

ศาลาภิรมย์ภักดี๑๓๑บริเวณริมคลองบางหลวง
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ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

 ชมุชนยา่นตลาดพลสูามารถนำผลวจิยัไปเปน็แนวทางในการพฒันาเสน้ทางการทอ่งเทีย่ว และแหลง่ทอ่งเทีย่ว

อื่นสามารถศึกษาและนำไปเป็นแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

 ในการศกึษาวจิยัในครัง้ตอ่ไป ควรศกึษารปูแบบสถาปตัยกรรมของอาคารบา้นเรอืน และยา่นประวตัศิาสตร์

ชุมชนตลาดพลูและศึกษาความเป็นไปได้ในการอนุรักษ์ย่านเก่าเมืองประวัติศาสตร์
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