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ABSTRACT 

This investigation used qualitative research.  
Its objective was to study potential for being a 
tourist destination of Tha Nam Samsen, Dusit 
district, Bangkok metropolis.  In-depth interview 
and focus group discussion techniques were 
employed to collect data from the representatives 
of stakeholder groups: Tha Nam Samsen 
community, Dusit district office, Crown Property 
Bureau, and Bangkok Metropolitan Council. A set of 
interview questions was used as research 
instrument.  The data were, then, analyzed by 
content analysis method.  The findings were 
presented in description and interpretation. 

The results of this study are found that Tha 
Nam Samsen, the age-old community, expanded 
from the east of phranakorn district to samsen area 
which was more prospering because of being a 
harbor for transfering goods.  But now, becoming a 
trade boom and important harbor had declined. It 
was found that potential study in each aspect of 
being a tourist destination is as follows: 
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In lifestyle aspect, community residents still 
reside in their home, which are old architecture 
and in more ruined structures because of none 
renovating and improving those accommodation 
but still the same of old houses.  They are both 
hipped house and row house with accordion door 
styles. Most lifestyle using of some residents are 
trading, and someone has stayed in sedentary 
lifestyle. 

In folk wisdom aspect, food is the residents’ 
folk wisdom which are authenticity in unique 
savour.  Some foods are hard to find , such as: (1) 
Hainan noodles, (2) Garlic chives, (3) Khanom Nga 
Thod Chin De, and (4) Bokkia. 

Within community area aspect, there is Wat 
Prasart Boonyawat which is constructed in the third 
reign.  Luang Poo Tuad is the sanctity that Tha 
Nam Samsen residents give respect and be well-
known to the others too. 

There are external factors that affect 
potential development for being a tourist 
destination.  They is a new 3-star hotel, The Siam 
hotel, that is an advantage of community and a 
choice of tourists to making decision in selecting 
accommodation looking for folkways. At the same 
time, some houses in community manage their 
houses for homestay services.  But there are low 
frequencies of using these services by tourists. 
Nevertheless, houses for homestays or hotels are 
not significant factors for developing this area for 
being tourist destination because there are other 
accommodations nearby this community, such as 
temporary living places in Khao San road. 

 

ศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนท่าน ้าสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
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In the future, furthermore, Tha Nam Samsen 
community have been, proposed predetermined 
budget already, constructed harbor. There are 
many problems now, they are, (1) coordinating 
with Chao Phraya express boat company limited 
concerning new harbor adjacent problem that 
cause difficult of moorings in process, managing 
ferryboat for crossing over a river, budgeting from 
Bangkok metropolis, may suffer a loss. The 
problem of constructing harbor still exists. 

 
Keywords : Potentialfor Being Tourist Destination, 
Tourist Destination, Tha Nam Samsen Community 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  มีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนท่าน้ า
สามเสน  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  โดยเก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการจัดประชุมกลุ่มย่อย ( Focus 
Group Discussion) จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ ผู้แทนจาก
ชุมชน ส านักงานเขตดุสิต ส านักทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัย คือ แนวค าถามในการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วย วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา น าเสนอข้อค้นพบแบบ การ
พรรณนาและการแปลความหมาย 

ผลการศึกษาศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
ชุมชนท่าน้ าสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในแต่ละด้าน
พบว่า   
 ด้านวิถีชีวิต พบว่า ชาวบ้านในชุมชนบางส่วนยังคง
อาศัยในบ้านซึ่งมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบเดิม  ซึ่งมีท้ัง
เรือนปั้นหยา และห้องแถวแบบบานเฟี้ยม แต่อยู่ในสภาพที่
ค่อนข้างทรุดโทรม ชาวบ้านบางส่วนใช้ค้าขาย บางส่วนใช้อยู่
อาศัยเพียงอย่างเดียว 
 ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า มีอาหารซึ่งมีรสชาติที่
เป็นเอกลักษณ์ และบางชนิดหารับประทานได้ยาก คือ  (1) 
ขนมจีนไหหล า (2) ขนมกุยช่าย (3) ขนมงาทอดจินเด  (4) 
ขนมโบ๊กเกี๊ยะ  

ด้านทรัพยากรท่องเที่ยวภายในพ้ืนท่ี ประกอบด้วย  
วัดประสาทบุญญาวาส ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 มีหลวง
ปู่ทวด เป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่เคารพนับถือของชาวชุมชนท่าน้ า
สามเสนและบุคคลทั่วไป 

ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว พบว่า  มีโรงแรมเดอะสยาม ที่เพ่ิงเปิดให้บริการ 
และมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่น ถนนข้าวสาร ซึ่งเป็น
โอกาสในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในชุมชนได้ รวมถึง
การที่คนในชุมชนบางส่วนได้ปรับที่อยู่อาศัยเป็น  
โฮมสเตย์เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย
นอกจากน้ี อาจมีการสร้างท่าเรือบริเวณท่าน้ าชุมชนสามเสน
ในอนาคต ซึ่งอาจจะเป็นการรองรับการเดินทางให้
สะดวกสบายมากขึ้น  

 
ค้าส้าคัญ : ชุมชนท่าน้ าสามเสน, แหล่งท่องเที่ยว, ชุมชน 
ท่าน้ าสามเสน 
 

บทน้า 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้กลายมาเป็น

อุตสาหกรรมที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของ
โลกไปแล้ว เป็นที่ยอมรับกันว่าเกือบจะทุกประเทศในโลกนี้ 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ได้เจริญเติบโตจนกลายมาเป็นสินค้า
หลักในระบบการค้าระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ว และใน
หลายประเทศอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ความส าคัญอยู่ในระดับท่ี 1-3 ของ 10 อันดับแรก     ใน
อุตสาหกรรมส าคัญของประเทศนั้นๆ อีกด้วย 1 ข้อเท็จจริง
ดังกล่าวสอดคล้องกับความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทยในรอบทศวรรษท่ีผ่านมารายได้จาก
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอยู่ในล าดับ 1หรือ 2 มาโดยตลอด 
เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการส่งสินค้าออกอื่นๆ ดังนั้น
ความส าเร็จที่จะน าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
ไปสู่ความมีคุณภาพและความเป็นเลิศได้ ย่อมขึ้นอยู่กับพลัง
ขับเคลื่อนที่เข้มแข็ง มีโครงข่ายและระบบงานท่ีดีและมี
คุณภาพ จึงจะสามารถสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับ
ประเทศชาติและประชาชนได้  ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515-2519) และ
ต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
นอกจากน้ันยังได้มีการจัดตั้งกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการ
ท่องเที่ยวโดยตรง โดยมีภารกิจส าคัญในการบริหาร
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ ให้เป็น
รูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นการพัฒนาการท่องเที่ยวจะต้องมี
การศึกษา และวางแผนเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ไป
พร้อมๆ กับการอนุรักษ์คุณค่าของสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่หรือ
เสื่อมสภาพน้อยท่ีสุด ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
และยาวนานตรงกับแนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งเป็น
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การท่องเที่ยวท่ีปกป้องพื้นที่ต่างๆ ทางธรรมชาติ และเป็น
วิถีทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจด้วยการ
อนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านี้ (โครงการสานสัมพันธ์เพื่อการ
ท่องเที่ยวท่ียั่งยืน. 2547 :ออนไลน์) 

รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวท่ีมีประสิทธิภาพ 
และก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ควรเป็นรูปแบบท่ีเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะชุมชนได้มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการวางแผน และก าหนด
ทิศทางการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตน ถ้าเป็นความ
ปรารถนาของชุมชน โดยยึดถือสมมุติฐานว่าชุมชนจะได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนา การท่องเที่ยวอาจช่วยเร่งเร้าให้
มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมขึ้น รวมถึงการรักษาดูแล
ทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่นด้วย (Dahles, 2000) 

การให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวต้องเริ่มจากการศึกษาค้นหาปัญหาทางการ
ท่องเที่ยวและสาเหตุแห่งปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น 
รวมตลอดถึงความต้องการของชุมชนท้องถิ่นด้วย ใน
ขณะเดียวกันก็ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมถ้าหากชุมชนมีส่วนร่วมหรือมี
อ านาจเพียงพอในการร่วมควบคุมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ก็
จะช่วยให้เกิดการพัฒนาคนได้ด้วย อีกท้ังสามารถจัดสรร
ผลประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และเกิดการกระจายรายได้สู่
ชุมชนมากขึ้น ฉะนั้นการเข้ามามีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนของชุมชนต้องให้มีส่วนร่วมทุกข้ันตอนเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นอันเป็นการกระจายรายได้การยกระดับ
คุณภาพชีวิต ได้รับผลตอบแทนมาบ ารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว 
และการควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งมีกิจกรรม
ท่องเที่ยวหลายรูปแบบท่ีชุมชนท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมได้ 
เช่น การให้ข้อมูลท้องถิ่นที่ถูกต้อง การให้บริการที่พัก อาหาร 
การขายสินค้าของที่ระลึก การให้บริการมัคคุเทศก์ การ
รับจ้างในธุรกิจท่องเที่ยว การอนุรักษ์ระดับท้องถิ่น การ
ควบคุมดูแลรักษาแห่งท่องเที่ยว การพัฒนายกระดับความ
เป็นอยู่ของชุมชน การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เป็นต้น  

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย ได้แก่ ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างทางเลือกให้กับระบบการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่
แตกต่างจากเดิม โดยเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมในรูปแบบของ “การท่องเที่ยวโดยชุมชน ” โดยมุ่งพัฒนา
ให้ “คนในชุมชน” เป็นหัวใจส าคัญของการจัดการท่องเที่ยว 
และไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
เท่านั้น แต่ได้เน้นถึงการสร้างศักยภาพของคนในท้องถิ่น 
ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ โดยใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดการท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อน าไปสู่การดูแลรักษา และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีความสมดุลกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมรวมทั้งการเกื้อกูลต่อ
เศรษฐกิจของชุมชนในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
ท่าน้ าสามเสนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร             

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. การรวบรวมข้อมูล โดย (1) ใช้แบบสัมภาษณ์ เพื่อ
ใช้ในการค้นหาข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับรายละเอียด ศักยภาพ
ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ในชุมชนท่าน้ าสามเสน จุดแข็ง 
จุดอ่อน และอุปสรรคในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในชุมชน
ท่าน้ าสามเสน (2) จัดประชุมกลุ่มย่อย ( Focus Group 
Discussion) โดยเชิญผู้แทนจาก ชุมชน ส านักงานเขตดุสิต 
ส านักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  และสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว ในชุมชนท่าน้ าสามเสนเขตดุสิ ต 
กรุงเทพมหานคร  

2. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ กรุงเทพมหานคร เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แนว
ค าถามในการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
(Descriptive Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
จากสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาศักยภาพ

ชุมชนท่าน้ าสามเสนในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
สามารถสรุปข้อมูลการสัมภาษณ์ เชื่อมโยงกับรูปแบบ
มาตรฐานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ของ
กรมการท่องเที่ยว ได้ผลดังนี้ 

1. ศักยภาพในการดึงดูดการท่องเท่ียว 
1.1 ทรัพยากรและคุณค่าทางการท่องเท่ียว 
 1.1.1 ความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม ประเพณีที่สืบค้นได้  ชุมชนท่าน้ าสามเสน เป็น
ชุมชนเก่าในอดีต เกิดขึ้นจากการขยายอาณาเขตพระนคร
ออกไปทางฝั่งทิศตะวันออกของเมืองไปถึงยังบริเวณย่านสาม
เสน มีคลองสายหนึ่งซึ่งถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของย่านนี้ คือ
คลองสามเสน  และจากปากคลองดังกล่าวไม่ไกลนักก็เป็น
ที่ตั้งของชุมชนท่าน้ าสามเสนนั่นเอง โดยมีวัดที่อยู่ต้นคลอง 
คือ วัดประสาทบุญญาวาส ซึ่งปัจจุบันยังคงมีการใช้เป็นศา
สนสถานท่ีส าคัญของชุมชนแห่งนี้ ทั้งนี้ชุมชนท่าน้ าสามเสน
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มิได้มีเพียงแต่ชายไทยเท่าน้ัน แต่ยังมีชาวจีนไหหล าและชาว
อิสลามเข้ามาอาศัยอยู่ด้วย ในอดีต มีความเจริญรุ่งเรื่องเป็น
อย่างมาก เนื่องจากเป็นท่าเรือส่งสินค้าต่างๆมากมาย อาทิ 
ขนส่งทราย หรือมีการค้าขายจ าพวก ผลิตภัณฑ์เรือกสวนไร่
นาจากต่างถ่ิน น ามาขายที่แห่งนี้ อาทิ อยุธยา อ่างทอง 
สิงห์บุรี เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันสิ่งเหล่านี้หมดไป เนื่องจากมีการ
สร้างประตูระบายน้ าบ าบัดน าเสียของ กรุงเทพมหานคร จึง
ท าให้การสัญจรทางเรือหายไป และเกิดมลภาวะทางน้ าขึ้น 

 
 1.1.2 ความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิต  

ภูมิปัญญา และองค์ความรู้  ด้านวิถีชีวิต ชาวบ้านในชุมชน
บางส่วนยังคงอาศัยในบ้าน ซึ่งมีลักษณะทางสถาปัตยกรรม
แบบเดิม แต่อยู่ในสภาพที่เสียหายค่อนข้างมาก เนื่องจากยัง
ไม่มีการซ่อมแซมหรือปรับปรุง แต่ลักษณะโครงสร้างท าให้
เห็นอย่างชัดเจนว่ายังคงรูปแบบอาคาร ซึ่งมีทั้งแบบเรือน
ปั้นหยา และห้องแถวแบบบานเฟี้ยมอยู่ตลอดแนว การใช้
ชีวิตส่วนใหญ่มีการค้าขายบ้าง บางหลังก็อยู่อาศัยตามปกติ 
เนื่องจากคนรุ่นลูกรุ่นหลายมักท่ีจะออกไปท ามาหากินข้าง
นอก มากกว่าท่ีจะท าธุรกิจภายใน ส่วนทางด้านภูมิปัญญา 
พบว่า ทางด้านอาหาร ที่ยังคงมีให้เห็นอยู่บ้านของพื้นที่แห่งนี้ 
กล่าวคือ  (1) ขนมจีนไหหล า ซึ่งคนท าเป็นผู้ที่มีเชื้อสายจีน
ไหหล าอย่างแท้จริง ซึ่งมีการพัฒนาอาหารดังกล่าวมาค้าขาย
เพื่อสืบทอดให้มีต่อไป อีกท้ังยังเกี่ยวข้องกับชุมชนในด้าน
ประวัติศาสตร์ เนื่องจากชุมชนแห่งนี้มีชาวจีนไหหล าเข้ามา
อาศัยอยู่จริงในอดีต (2) ขนมกุยช่าย ซึ่งมีเอกลักษณ์ในด้าน
รูปลักษณ์และรสชาติ โดยมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ เน้นตรง
ไส้ผักท่ีค่อนข้างเยอะ ต่างจากท่ีอื่นๆ ที่มีการท าแป้งหนาๆ ไม่
อร่อย โดยในชุมชนแห่งนี้ ผู้ทีท าขนมชิดนี้ยังคงมีชีวิตอยู่แต่
อายุมากขึ้น จึงไม่สามารถท าไหว เพราต้องตื่นแต่ตี 4 มา
เริ่มท าขนม จนกระทั่งเวลาเที่ยง จึงน าเอาออกมาขาย แต่ใช้
เวลาขายเพียงช่ัวโมงเดียวก็หมด ถึงกระนั้น ทางผู้ท าก็ไม่
สามารถท่ีจะท าไหว   เพราะขั้นตอนการท าค่อนข้างใช้ก าลัง
และเวลามาก จึงหันมาขายโจ๊กตอนเช้าแทน (3) ขนมงาทอด
จินเด คล้ายกับซาลาเปาทอด โรยงาและข้างในมีไส้เป็นถั่ว
เหลือง ซึ่งขนมนี้มีการท าข้ึนในชุมชนท่าน้ าสามเสน แต่ไม่ได้
ขายทุกวัน เนื่องจากจะขายเพียงเฉพาะช่วงเทศกาลงานศาล
เจ้า  ซึ่งตรงกับในช่วงเดือนลอยกระทงนั่นเอง (4) ขนมโบ๊ก
เกี๊ยะ ท าจากแป้ง กดเป็นเส้นเหลือง-ขาว กินกับน้ าเชื่อม ซึ่ง
ถือเป็นภูมิปัญญาหนึ่งของชุมชนแห่งนี้ แต่ก็เป็นขนมที่จะท า
ขายในช่วงเทศกาลงานศาลเจ้าเช่นเดียวกับขนมงาทอดจินเด 

 
 

1.2 ทรัพยากรท่องเที่ยวภายในพื นที่และบริเวณ
ใกล้เคียง 

 1.2.1 ภายในพื นที่ ชุมชน  (1) วัดประสาท
บุญญาวาส ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เดิมชื่อวัดคลอง   
สามเสน หรือชาวบ้านเรียกวัดขวิด เพราะมีต้นมะขวิดอยู่
ภายในวัด แต่เมื่อปี 2498 เกิดเพลิงไหม้   ท้ังวัด คงเหลือ
เพียงศาลาการเปรียญหลังเก่าไว้ แต่ไม่ได้ใช้กลัวจะพังทลาย 
พร้อมท้ังธรรมาสน์เก่าแก่ด้วยเช่นกัน ช่ือเสียงอีกอย่างหนึ่งที่
โด่งดังของวัดแห่งนี้ คือ หลวงปู่ทวด เกจิอาจารย์ดังจากทาง
ใต้ ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นจุดหนึ่งท่ีเชื่อว่าหลวงปู่ทวดได้เข้ามาปัก
กลดอยู่ ขณะที่ท่านจะไปเล่าเรียนที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งปัจจุบัน ใน กรุงเทพมหานคร หากนึก
ถึงสิ่งสักการะที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวด คนส่วนใหญ่จะนึก
ถึงวัดแห่งนี้เป็นล าดับต้น  (2) อาคารเก่าภายในชุมชน ท้ัง
อาคารเรือนปั้นหยา และอาคารแถวแบบ บานเฟี้ยม ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ในสภาพท่ีทรุดโทรมค่อนข้างมาก ซึ่งหากมีการ
พัฒนา อาจจะสามารถเป็นสิ่งท่ีดึงดูดคนเจ้ามาเยี่ยมชมได้ 

 1.2.2 บริเวณใกล้เคียง (1) วัดราชผาติกา
ราม สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยโปรดให้พระปิ่นเกล้า
เจ้าอยู่หัว สร้างแทนวัดเดิมที่ช่ือว่า “วัดส้มเกลี้ยง” และมีการ
ปฏิสังขรณ์เรื่อยจนกระทั่งรัชกาลที่ 5 สิ่งส าคัญภายในวัด คือ 
พระอุโบสถจีนผสมญวน พระประธาน นามหลวงพ่อสุก 
ศิลปะเชียงแสน พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อดีตเจ้า
อาวาสแห่งนี้ และ จิตรกรรมฝาผนัง เรื่องพระมหาชนก  (2) 
บ้านพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ (นพ ไกรฤกษ์) ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้
พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ เป็นอาคารแบบตะวันตก        
สมัยวิคตอเรีย ซึ่งต่อมาตกทอดเป็นสมบัติของตระกูล ไกร
ฤกษ์ และปัจจุบันขายทอดไปยังเอกชน ปัจจุบันมิได้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวแต่อย่างใด เพียงแต่อยู่ในบริเวณที่สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน (3) คฤหาสน์ของพระสรรพการหิรัญ
กิจเป็นตึกอาคารแบบตะวันตกหลังเดียวท่ีเหลืออยู่ในวชิระ
พยาบาล ซึ่งเป็นตึกของพระสรรพการหิรัญกิจ ซึ่งตั้งใจจะ
เปิดพื้นที่ตรงนี้เป็นสวนสาธารณะตามอย่างตะวันตก เรียกว่า 
บ้านหิมพานต์ หรือป๊ากสามเสน จนกระทั่ง สมัยรัชกาลที่ 6 
ท่านทรงซื้อท่ีดิน 27 ไร่พร้อมท้ังคฤหาสน์แห่งน้ีให้กับการ
สร้างวชิระพยาบาลขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มในการที่จะเปิด
เป็นพิพิธภัณฑ์ แต่ท้ังนี้อาคารหลังนี้ก็ยังมิได้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแต่อย่างใด  (4) วัดโบสถ์สามเสน วัดเก่าแก่ตั้งแต่
สมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งภายในอุโบสถหรือวิหารในปัจจุบัน
มีภาพจิตรกรรมเขียนอยู่ ปัจจุบันอยู่ในสภาพท่ีทรุดโทรม 
เนื่องจากปัญหาความชื้น แต่ทางกรมศิลปากรได้เข้ามาดูแล
แล้ว ในส่วนพระพุทธรูป ซึ่งเป็นพระประธานท่ีส าคัญ  
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ช่ือหลวงพ่อสุขเกษม เป็นพระพุทธรูปที่เช่ือว่า พระเจ้า
แผ่นดินทรงโปรดให้สร้างและลอยแพมา หากวัดใดไม่มีพระ
ประธานก็ให้น าขึ้นประดิษฐานวัดแห่งน้ัน จนกระทั่งมาขึ้นท่ี
วัดโบสถ์สามเสนแห่งนี้  (5) หลวงพ่อสามเสน ประดิษฐานท่ี
หน้าโรงพักสามเสน เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิของที่น่ี 
เนื่องจากเป็นที่มาของช่ือย่านสามเสน ซึ่งเกิดจากต านานที่
เชื่อกันว่าเจ้าชายแปลงกายมาเป็นพระพุทธรูปลอยน้ า 
จนกระทั่งใช้คนฉุดถึงสามแสนคนจึงสามารถน าขึ้นมาได้ และ
สุดท้ายก็ปรากฏเพียงช่ัวครู่ก็หายไป ดังนั้นเดิมจึงเรียกว่า 
สามแสน และเพี้ยนมาเป็น สามเสนในปัจจุบัน ยังปรากฏอยู่
ในกลอนสุนทรภู่อีกด้วย 

1.3 ศักยภาพทางกายภาพและการจัดกิจกรรม
การท่องเท่ียว 

 1.3.1 การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  ปัจจุบัน
ยังคงมีเส้นทางเข้าออกชมชนเพียงทางเดียว คือทางเส้นถนน
สุโขทัยเท่านั้น แต่สภาพถนนหนทางถือว่าอยู่ในสภาพท่ีดี 
อาจเกี่ยวเนื่องด้วยจากการที่อยู่ในพ้ืนท่ีเขตพระราชฐาน ใน
ส่วนของการเดินทางมาชุมชนแห่งนี้ มาได้ทางรถทางเดียว
เท่านั้น ซึ่งนอกเหนือจากรถส่วนตัวแล้ว หากเดินทางด้วยรถ
ประจ าทางก็สามารถเดินทางได้ แต่ต้องลงบริเวณหน้า
โรงพยาบาลวชิระเท่านั้น และอาจต่อรถมอเตอร์ไซ หรืออาจ
เดินเท้าเข้าสู่ชุมชน ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที หรือหาก
มาจากทางฝั่งธนบุรี ก็สามารถลงได้บริเวณวัดราชผาติการาม 
และเดินเข้าสู่ชุมชนได้และ   ใกล้กว่า ใช้เวลาประมาณ 5 
นาที เดิมที ชุมชนท่าน้ าสามเสน มีบริการท่าเรือข้ามฟาก แต่
ปัจจุบันหยุดให้บริการไปแล้ว 

 1.3.2 ความปลอดภัยด้านการท่องเท่ียว  
เนื่องด้วยพื้นท่ีของชุมชนอยู่ในเขตพระราชฐาน ดังนั้น จึงไม่
พบการลักขโมยหรือเหตุอื่นใดในพ้ืนท่ี อีกท้ังมีการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดจ านวนมาก ทั้งนี้ จากการสอบถามคนในชุมชน 
พบว่า ชาวบ้านในชุมชนจะเป็นหูเป็นตาซึ่งกันและกัน การมี
คนแปลกหน้าเข้ามาจะมีการเฝ้าระวังให้กันและกันอยู่เสมอ 

 1.3.3 ความหลากหลายของกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว  เนื่องจากในพ้ืนท่ีชุมชนท่าน้ าสามเสน ยังไม่เป็น
แหล่งท่องเที่ยว แต่พบว่ากิจกรรมภายในพ้ืนท่ีชุมชนส่วนใหญ่ 
จะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามวันส าคัญๆ ท่ีปฏิทินก าหนด
เท่านั้น เช่น วันข้ึนปีใหม่ วันสงกรานต์ วัดลอยกระทง เป็น
ต้น ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนั้นไม่
ปรากฏ ในด้านการขายของ พบว่า มีเพียงร้านค้าขายอาหาร 
ขายของช าอยู่ค่อนข้างมาก เนื่องจากคนท่ีเดินทางมาใช้
บริการส่วนใหญ่ คือ เจ้าหน้าท่ีจากองค์กรต่างๆ ทั้ง จากวังศุ
โขทัย วิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาลวชิระ และชาวบ้านใน
ชุมชนเอง หรือกิจกรรมการสักการะหลวงปู่ทวด วัดประสาท

บุญญาวาส ก็มิได้มีกิจกรรมที่พิเศษหรือเป็นประเพณีขึ้นมา
แต่อย่างไร คงเป็นเพียงการเข้ามากราบไหว้ท่ัวไปของ
ชาวบ้าน หรือศิษยานุศิษย์ของทางวัด ซึ่งมีค่อนข้างมาก 

1.4 ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเท่ียว 
 1.4.1 ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ้านวย

ความสะดวกขั นพื นฐาน  ในด้านระบบไฟฟ้าและประปา 
ไม่ใช่ปัญหาของพื้นที่ชุมชนแห่งนี้ เนื่องจากมีความพร้อม
ค่อนข้างมาก ท้ังนี้ ในส่วนของห้องน้ า ปัจจุบัน หากมีการจัด
โครงการต่างๆ ในชุมชน อาทิ ถนนคนเดิน ทางชุมชนจะขอ
ความร่วมมือกับทางศูนย์เด็กเล็ก และทางห้องสมุดในการใช้
ห้องน้ าไปก่อน รวมถึงปัจจุบันมีบ้านพักช่ัวคราว ซึ่งสร้างขึ้น
ให้ชาวบ้านที่ต้องการปรับปรุงหรือซ่อมแซมบ้านตนเอง แต่ไม่
มีที่อยู่เพื่อรอเวลาการสร้างเสร็จ ดังนั้นบ้านพักช่ัวคราวนี้จะ
บ้านท่ีให้ชาวนบ้านหลังนั้นมาพักอยู่ก่อน ซึ่งในอนาคตอาจใช้
อาคารนี้ในการบริการด้านห้องน้ าด้วย ในส่วนด้านการ
ประชาสัมพันธ์หรือด้านการสื่อความหมาย พบว่า ในพื้นที่
แห่งนี้ไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือมีการชี้แจงข้อมูล อาทิ ป้าย
ข้อมูลชุมชน เป็นต้น จากการส ารวจ ไม่พบป้ายเหล่านี้ท้ังสิ้น 
จึงถือว่าเป็น จุดบอดของชุมชนแห่งนี้ท่ีจะท าให้เป็นท่ีรู้จัก 
ปัจจุบัน คงมีเพียงป้ายไวนิล ซึ่งติดหน้าทางเข้าชุมชน เพื่อ
เชิญชวนในการเข้าร่วมกิจกรรมถนนคนเดินเท่านั้น อีกท้ัง
ข้อมูลของชุมชนท่าน้ าสามเมน คงค้นหาได้จากทางเว็บไซต์ 
ซึ่งข้อมูลจะเป็นไปในทางข้อมูลพื้นฐานท่ัวไป และอีกทางหนึ่ง 
คือ เฟซบุ๊คของชุมชนท่าน้ าสามเสนเท่านั้น 

1.5 ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเท่ียวจาก
ปัจจัยภายนอก พบว่า (1) ปัจจุบันในบริเวณใกล้เคียงชุมชน
ท่าน้ าสามเสน มีโรงแรม เดอะสยาม  เปิดกิจการขึ้น ซึ่งเป็น
โรงแรมระดับสามดาวข้ึนไป ซึ่งเป็นโอกาสหนึ่งที่จะท าให้
ชุมชนมีโอกาสในการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างถาวร 
เนื่องจากโรงแรมเป็นส่วนหน่ึงขององค์ประกอบด้านการ
ท่องเที่ยว ที่ก่อให้เกิดนักท่องเที่ยวข้ึน แต่ทั้งนี้ จากการ
สอบถามชุมชน พบว่า ภายในชุมชนเองนั้น มีบ้านบางหลัง
เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาอยู่ คล้ายกับโฮมส
เตย์ภายในชุมชน แต่ความถี่การใช้บริการของนักท่องเที่ยวมี
ไม่มากนัก แต่อย่างไรก็ตาม ที่พักหรือโรงแรม ยังไม่อาจใช้
ปัจจัยหลักในการพัฒนาพ้ืนท่ีแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เนื่องจากมีโรงแรมอื่นๆที่อยู่ในรัศมีการเดินทางไม่ไกลจาก
ชุมชนแห่งนี้มากนัก อาทิ ที่พักบริเวณถนนข้าวสาร  (2) มี
แนวโน้มในการสร้างท่าเรือท่าน้ าชุมชนสามเสน ซึ่งปัจจุบันได้
ของบประมาณไปแล้ว เพียงแต่ติดในเรื่องของการประสาน
กับทางเรือด่วนเจ้าพระยา เนื่องด้วยการจอดของเรือหากมี
การเพิ่มท่าน้ าแห่งนี้ข้ึนจะท าให้การจอดเรือล าบาก ด้วยเหตุ
ที่มีท่าเรือประจ าที่อยู่ใกล้อยู่แล้ว จึงท าให้วิถีการจอดนั้น
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เป็นไปได้ยาก ในสวนของการท าเรือข้ามฟาก ติดปัญหาหาก
เกิดการท าข้ึนจริง จะไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ทาง 
กรุงเทพมหานคร จัดให้ ดังนั้นจึงมีปัญหาในการท าท่าเรืออยู่
ในปัจจุบันแต่ทั้งนี้ ในแนวคิดการสร้างท่าเรือเกิดจาการท า
สวนดุสิตโพล ผลออกมาว่าร้อยละ 90 เห็นว่าเหมาะสมกับ
การสร้างท่าเรือชุมชนท่าน้ าสามเสน 

2. การบริหารจัดการ 
 2.1 การจัดการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว 
  2.1.1 การจัดการด้านการจัดการรักษา

สภาพและการฟ้ืนฟูพื นที่ เนื่องจากพ้ืนท่ีของชุมชนเป็นพื้นที่
ของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ดังน้ันการ
ด าเนินการซ่อมแซมเป็นสิ่งท่ีล าบาก เพราะมีกฎระเบียบ
ค่อนข้างมาก    ท าให้ชาวบ้านบางส่วนไม่กล้าที่จะด าเนินการ 
ปัจจุบัน มีโครงการบ้านมั่นคงของทางส านักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ จะมีโครงการ จัดระเบียบพื้นที่เพ่ือ
ปรับปรุงบ้านใหม่เกิดขึ้น โดยเช่ือว่าในปีหน้าน่าจะด าเนินการ
เฟสแรกเสร็จและจะด าเนินการต่อไป เพื่อปรับภาพลักษณ์ให้
ดีขึ้น แต่ทั้งนี้มีบางส่วนท่ีอยากจะท าหรือปรับปรุง แต่ติดขัด
ในเรื่องของค่าใช้จ่าย เนื่องจากการปรับปรุง เจ้าของบ้านต้อง
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งแม้ว่าทางพัฒนาชุมชนเข้ามาช่วยเหลือ 
โดยให้กู้เงินได้ 2 แสนบาท แต่เงินท่ีกู้ก็ไม่เพียงพอต่อการ
ปรับปรุงหรือสร้างบ้านใหม่อยู่ดี ถึงอย่างไรก็ตาม ในส่วนของ
ชุมชนเอง มีความต้องการและมีแนวโน้มในการฟื้นฟู หรือ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ชองชุมชนอย่างแน่นอน 

  2.1.2 การจัดการด้านการใช้ประโยชน์พื นที่ 
ปัจจุบันมีโ ตรงการน าร่องในการเปิดถนนคนเดินขึ้น เพื่อ
ประเมินดูว่ามีความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้
เกิดขึ้นอย่างถาวรหรือประจ าได้หรือไม่ โดยใช้พื้นที่ทางถนน
สะพานแดงและริมแม่น้ าเจ้าพระยา โดยได้รับความร่วมมือ
จากหลายส่วน อาทิ โรงพยาบาลวชิระพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลเกื้อการุณย์ สถานีดับเพลิงสามเสน โรงพักสามเสน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มา
ช่วยเหลือในการเปิดงานครั้งนี้ พบว่า มีความร่วมมือจาก
ชุมชนเป็นอย่างดีในด้านการขอใช้พื้นที่หน้าบ้าน และขอ
ความร่วมมือในการน ารถไปจอดยังสถานท่ีอื่นที่จัดไว้ให้ ซึ่งก็
ได้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเห็นว่า พ้ืนท่ีที่จัดสรรนั้น
เหมาะที่จะสร้างถนนคนเดินเป็นอย่างมาก 

  2.1.3 การจัดการด้านการติดตามและ
ประเมินที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเท่ียวมีการติดตามโครงการ
ต่างๆที่คิดว่าจะสร้างขึ้นอยู่ตลอดเวลา ท้ังการสร้างท่าเรือท่า
น้ าสามเสนอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเป็นโครงการที่เห็นว่า
น่าจะเป็นโอกาสหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่ยังคงมี
ปัญหาบางอย่างท่ีติดขัดอยู่ แต่ในส่วนโครงการถนนคนเดิน

นั้น พบว่า มีการด าเนินการต่อเนื่อง  จากการจัดครั้งแรกใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยจะจัดครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 
2558 ซึ่งการจัดงานครั้งที่สองนี้ จะอยู่ภายใต้การบริหารจัด
ของชุมชนอย่างแท้จริง โดยครั้งแรกนั้นได้รับความช่วยเหลือ
จากภาคีหลายฝ่าย 

 2.2 การจัดการด้านการท่องเท่ียว 
  2.2.1 การจัดการด้านการบริการและ

สาธารณูปโภคในพื นที่ ในด้านถนนหนทางต่างๆ ถือว่าอยู่ใย
สภาพดี เป็นถนนคอนกรีตและกว้างสามารถเดินรถได้อย่าง
สะดวกสบาย ส่วนด้านระบบไฟฟ้าและประปา คงมีการ
เข้าถึงอย่างสมบูรณ์ภายในพื้นที่ชุมชน ในส่วนของห้องน้ า 
ปัจจุบันขอความอนุเคราะห์จาก ศูนย์เด็กเล็กและห้องสมุด
ชุมชน ในคราวที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆเป็นเบื้องต้นก่อน 
และส่วนในด้านของสถานท่ีจอดรถ ได้รับความอนุเคราะห์
จากหลายส่วน ทั้งโรงพยาบาลวชิระพยาบาล, วิทยาลัย
พยาบาลเกื้อการุณย์ และ วัดประสาทบุญญาวาส ทั้งนี้ใน
ส่วนของสาธารณูปโภคที่ท าเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่าง
แท้จริง ยังไม่ได้มีการด าเนินการ เนื่องจากพ้ืนดังกล่าวยังไม่มี
การด าเนินการด้านการท่องเที่ยวอย่างถาวรนั่นเอง 

  2.2.2 การจัดการด้านกิจกรรมนักท่องเที่ยว
 ปัจจุบัน คงมีเพียงโครงการถนนคนเดิน ที่ก าลัง
พยายามจะพัฒนาให้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวภายใน
ชุมชนเท่านั้น โดยภายในกิจกรรมนี้ พยายามผลักดันให้
ชาวบ้านหรือชุมชนออกมาขายของ เพื่อเกิดรายได้เพิ่มขึ้น
ของตนเองเป็นหลัก 

  2.2.3 ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ พบว่า ชุมชนดังกล่าวมีความสามัคคีและให้
ความร่วมมือในทุกๆกิจกรรมที่ทางชุมชนได้จัดขึ้น ดังนั้น 
หากมีกิจกรรมใดที่เกิดขึ้นกับทางชุมชนนั้น ทางชาวบ้านยินดี
และพร้อมท่ีด าเนินการตามอย่างเต็มที่ เห็นได้จากการเปิด
โครงการถนนคนเดิน ชาวบ้านมีส่วนร่วมในด้านความร่วมมือ
ในการจอดรถภายนอก ให้ความร่วมมือในการน าสินค้ามา
ขายของ เพื่อให้เกิดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นอย่างสมบูรณ์ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
การวิจัยครั้งนี้มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 

และการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
ชุมชนท่าน้ าสามเสน เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการศึกษาศักยภาพ
ของชุมชนในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว สอดคล้องกับ
กระบวนการของจตุพล  ชูจันทร์ (2553) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง  
“การพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพื่อการท่องเที่ยว
ยั่งยืนโดยมีการเก็บข้อมูลโดยการศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องส่วนหน่ึงและเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดย
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                                                                                     การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ ๒ 

๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล  

                                                                   

การสนทนากลุ่มประชากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพ่ือท าการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  (SWOT 
Analysis)มาใช้ในการพัฒนากลยุทธ์และมีการติดตาม
ประเมินการใช้กลยุทธ์ และสอดคล้องกับ วรวิทย์  เกิดสวัสดิ์  
(2552) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง  “ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมวัดพระพุทธบาทราช
วรมหาวิหารอ าเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี ” มีการเก็บ
ข้อมูลด้วยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะจงการ
สนทนากลุ่มการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
การจัดเวทีถอดบทเรียน 

 ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การท่องเที่ยวมีความยั่งยืน 
คือการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของคนในชุมชน และ
ภาครัฐควรมีส่วนร่วมในการผลักดัน สอดคล้องกับเอกสาร
และงานวิจัยของสุชน  อินทเสม  (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ : กรณีศึกษาต าบลปากน้ าปราณมีโดยใช้การ
วิจัยเชิงคุณภาพด้วยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบ
เจาะจงการสนทนากลุ่มการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพร้อม
ด้วยเทคนิค  AIC และการวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยค่าความถี่
ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้องอาศัย
องค์ประกอบส าคัญหลายประการ ได้แก่ความดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยว ความพร้อมในการให้บริการ และรูปแบบการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  วารัชต์ มัธยมบุรุษ (2552) ศึกษาวิจัยเรื่อง 
รูปแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวชาว
ญี่ปุ่น ท่ีพ านักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่  พบว่า การ
บริหารจัดการท่องเที่ยวพ านักระยะยาวของผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการ และรูปแบบการ
บริหารจัดการของผู้ประกอบการ ท่ีน าแนวคิดการจัดการ
ความรู้มาจากการรวมกลุ่มเครือข่ายการประชุมที่มีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้าร่วมประชุม การบริหารจัดการท่องเที่ยวพ านัก
ระยะยาวของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบ ด้วย หน่วยงาน
หลักท่ีส าคัญคือ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงาน
จังหวัดเชียงใหม่ และการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการ
ประสานงาน ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ และ
การก าหนดนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวพ านักระยะยาวใน
ระดับจังหวัดเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานของผู้ประกอบการ
และการบริการ ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น  นอกจากนี้
การศึกษาพ้ืนท่ีชุมชนท่าน้ าสามเสนยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เสาวภา  ไพทยวัฒน์  (2557) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ 

วิวัฒนาการและรูปแบบสังคมเมือง : กรณีศึกษาชุมชนท่าน้ า
สามเสน กรุงเทพมหานคร 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยเรื่องนี้ เป็นเพียงการศึกษาศักยภาพใน

การพัฒนาชุมชนท่าน้ าสามเสนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็น
การศึกษาสภาพท่ัวไปเท่าน้ัน ดังนั้น การวิจัยในอนาคต
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง หรือความเป็นไปได้ หรือ  
กลยุทธ์ในการพัฒนาชุมชนท่าน้ าสามเสนให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ในอนาคต 

 
เอกสารอ้างอิง 

จตุพล ชูจันทร์. (2553).การพัฒนากลยุทธ์ในการบริหาร
จัดการเพ่ือการท่องเท่ียวยั่งยืนโดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบส่วนร่วมใน
ต้าบลบ้านใต้ อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์
ธาน.ีกรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริวรรต สมนึก. (2552).  การพัฒนาธุรกิจการท่องเท่ียวที่มี
ชุมชนเป็นฐานเกาะภูกระแต ต้าบลโนนกลาง 
อ้าเภอภิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี. 
เชียงใหม:่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

วารัชต์ มัธยมบุรุษ. (2552).รูปแบบการบริหารจัดการ
ท่องเท่ียวส้าหรับนักท่องเท่ียวชาวญี่ปุ่นที่พ้านัก
ระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

วรวิทย์ เกิดสวัสดิ์. (2552).ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมวัดพระพุทธ
บาทราชวรมหาวิหาร อ้าเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี.วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย  ปี
ที่ 4 ฉบับท่ี 1 เลขหน้า 35-48 

เสาวภา  ไพทยวัฒน์. (2557). วิวัฒนาการและรูปแบบ
สังคมเมือง : กรณีศึกษาชุมชนท่าน ้าสามเสน. 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

 

248


