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งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาย่านสามเสน 

กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินมาตรฐานคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในย่าน
สามเสน กรุงเทพมหานคร และพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ย่านสามเสน กรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ดูแลสถานที่ท่องเที่ยว จากสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง 9 แห่ง ใน
ย่านสามเสน กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยว โดยวิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การเก็บรวบรวมข้อมูลได้จากแบบประเมินมาตรฐาน
คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแบบสัมภาษณ์ โดยแบ่งประเด็นการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว ด้านศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยว และด้านการ
บริหารจัดการ 

ผลการศึกษาพบว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่มีระดับคะแนนจากการประเมินสูงสุด คือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม
เชิงสะพานซังฮี้ ซ่ึงอยู่ในมาตรฐานระดับดีมาก ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานอยู่ในระดับดี ได้แก่ วัด
เทวราชกุญชรวรวิหาร วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร วัดโบสถ์สามเสน และวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์  ส่วน
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานระดับปานกลาง ได้แก่ วัดราชผาติการามวรวิหาร บ้านอาจารย์ฝรั่ง (ศิลป์ พีระ
ศรี) บ้านพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ และวัดคอนเซ็ปชัญ ตามล าดับ นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้เสนอเส้นทาง
ท่องเที่ยวในย่านสามเสน กรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่อ “กาลครั้งหนึ่ง ณ สามเสน (Once Upon a time in 
Samsen)” ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบเที่ยววันเดียว (One Day Trip)

ค าส าคัญ: เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ย่านสามเสน กรุงเทพมหานคร  

จากสภาพภูมิประเทศที่มีความแตกต่าง วัฒนธรรมที่มีความหลากหากแต่สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างลงตัว รวมกับสถาปัตยกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนหลากหลายชาติพันธ์และ
ธรรมชาติที่งดงามแปลกตา ท าให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้น ๆ 
ของโลก ในด้านการท่องเที่ยว สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจ านวนมหาศาลให้เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศ จนท าให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้าง
รายได้ให้กับประเทศไทย ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการกระจายรายได้ไปยังภาคส่วนต่าง ๆ อันน าไปสู่
การจ้างงาน ท าให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย นอกจากนี้
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังเป็นอุตสาหกรรมสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ 
ทั้งด้านธรรมชาติ ด้านวัฒนธรรมและด้านวิถีชีวิตของคนในประเทศ จึงนับได้ว่าเป็นอุตสาหกรรม
ที่น าเสนอความเป็นไทยแก่สายตาชาวโลก

นอกจากนี้ ยังปฏิเสธไม่ได้ว่ารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในรูปแบบที่
สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่
น าเสนอวิถีชีวิตของคนในประเทศผ่านรูปแบบสถาปัตยกรรม งานจิตรกรรม ประเพณี แรง
ศรัทธาและความเชื่อ ที่หลอมรวมจนกลายเป็นรากเหง้าที่สืบสานต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และเป็น
สิ่งที่ตราตรึงใจนักท่องเที่ยวอย่างไม่รู้ลืม ประกอบกับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่มีการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น จึงนับได้ว่ารูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นเป็นรูปแบบที่มีความส าคัญ ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและสังคม ที่ควร
ค่าแก่การเป็นที่สนใจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย มีที่ตั้งอยู่ ณ จุดศูนย์กลางของ
ประเทศ เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางการปกครอง มีการสิ่งอ านวยความสะดวกและระบบขนส่ง
สาธารณะที่เข้าถึงได้ง่าย เป็นเมืองที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต อัน
เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจนกลายเป็น
จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยครองอันดับ 1 จากการรายงานสถิติของ 
Mastercard’s Global Destination Cities Index ซึ่งจัดอันดับ 200 เมืองที่มีผู้คนเดินทางมา
ท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก ประจ าปี 2018 โดยครองอันดับนี้ถึง 4 ปีติดต่อกัน (ผู้จัดการออนไลน์, 
2562) และมีอัตราจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี กลายเป็นจุดหมาย
ปลายทางที่ทั้งคนในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านสามเสน แต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ทุ่งนาและล าคลองมี
ชื่อเรียกว่า ‘ทุ่งสามเสน’ ติดริมแม่เจ้าพระยา มีปรากฏตั้งแต่อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัย
ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปัจจุบันอยู่ในการปกครองของเขตดุสิต จากการเข้ามาของชาว
โปรตุเกส ชาวญวน ชาวเขมร และชาวจีน จึงท าให้เป็นย่านที่มีความหลากหลายทางศาสนา เชื้อ
ชาติ ความเชื่อ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม หากแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปีติสุข ย่านสามเสนมี
สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ กระจายอยู่ในชุมชน แต่ละแห่งล้วนเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นตาม
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทั้งโบสถ์ที่มาจากแรงศรัทธาของชาวคริสตัง วัดหลวงและ
วัดราษฎร์ จากความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ศาลเจ้าตามความเชื่อของชาวจีนไหหล า และ
บ้านที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเดินทางไปต่างประเทศของราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งสามารถ
เดินทางถึงกันได้ อีกทั้งแต่ละแห่งยังมีความการเชื่อมโยงถึงกันผ่านเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 
ท าให้เป็นย่านท่องเที่ยวที่มีความส าคัญและทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของ
กรุงเทพมหานคร

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึง สนใจที่จะศึกษาในหัวข้อ “การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาย่านสามเสน กรุงเทพมหานคร” โดยเริ่มจากการศึกษาบริบทชุมชน
และแหล่งท่องเที่ยวย่านสามเสน กรุงเทพมหานคร พร้อมท าการประเมินมาตรฐานคุณภาพของ
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในย่านนี้ อันจะน าไปสู่การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวย่านสามเสน 
กรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชนอย่างย่ังยืน
ต่อไป

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการวิจัยและรายละเอียด ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1.1 ผู้ดูแลสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ ผู้ดูแลหรือเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมดูแลสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง 
8 แห่ง ในย่านสามเสน กรุงเทพมหานคร

1.2 เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ได้แก่ นักพัฒนาการท่องเที่ยว นักประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ผู้มี
ส่วนส าคัญในการบริหารจัดการ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้ก าหนดขึ้นตามประชากร ได้แก่ 1) ผู้ดูแลสถานที่ท่องเที่ยว  2) 

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
2.1 ผู้ดูแลสถานที่ท่องเที่ยว จ านวน 8 คน จากสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง 8 แห่ง ในย่านสาม

เสน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 8 คน

2.2 เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ประกอบด้วยนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการจ านวน 1 คน นัก
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจ านวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 4 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 4 คน

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 ประเภท ได้แก่ 
3.1 แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจัดท าโดย

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2552) แบ่งหัวข้อการประเมินเป็น 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว ศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยว 
และศักยภาพด้านการบริหารจัดการ 

1. ด้านศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว 
จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในเส้นทางท่องเที่ยวสายวัฒนธรรม ย่านสามเสน 

กรุงเทพมหานครพบว่า เส้นทางดังกล่าวมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความดึงดูดใจนักท่องเที่ยวในระดับสูง 
เนื่องมาจากทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในทุกแห่งมีความเป็นมาที่ยาวนาน โบราณสถานมีความเก่าแก่
และมีความส าคัญต่อคนในชุมชน สอดคล้องกับงานเขียนของโรม บุนนาค (2553 : 54-68) ที่กล่าวว่า ย่าน
สามเสนเป็นย่านที่มีผู้คนอยู่อาศัยมานานแล้ว อย่างเช่นวัดราชาธิวาส สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่ก่อน
สมัยอยุธยาเสียอีก ซึ่งสอดคล้องกับงานเขียนของปราณี กล่ าส้ม (2550) ที่กล่าวว่า คลองสามเสนถือเป็นเส้นทาง
คมนาคมส าคัญของผู้ที่อยู่อาศัยในย่านนี้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีทั้งเรือกสวนไร่นา คลองสามเสนจึงถือเป็นเสมือนเส้น
เลือดส าคัญของชุมชนแถบนี้มาแต่ครั้งโบราณ ทั้งยังเป็นที่ตั้งของวัดวาอารามเก่าแก่ นอกจากนี้สถานที่ท่องเที่ยว
ในย่านสามเสนยังสะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน 

2. ด้านศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยว 
จากการลงพื้นที่ส ารวจเส้นทางท่องเที่ยวสายวัฒนธรรม ย่านสามเสน กรุงเทพมหานคร พบว่า 

สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งภายในย่านสามเสนมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว เช่น มีระบบ
รักษาความปลอดภัยที่ดี มีป้ายบอกทางและป้ายบอกข้อมูลส ารับนักท่องเที่ยว มีระบบการขนส่ง
สาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้หลายรูปแบบ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ดี แต่ในด้านการรองรับ
นักท่องเที่ยวที่มีข้อจ ากัดทางด้านร่างกายนั้น ผู้ศึกษาพบว่าในบางแห่งยังคงมีความบกพร่องและไม่
ครบถ้วน เช่น วัดโบสถ์สามเสน และบ้านพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภเนื่องมายังอยู่ในขั้นตอนจัดสร้างและ
พัฒนาอารยะสถาปัตย์ (Friendly Design) เช่น ทางลาด ห้องน้ า และป้ายบอกทาง ท าให้ไม่สามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวได้ดีเท่าที่ควร ดังนั้นจึงควรเร่งด าเนินการให้ลุล่วงโดยเร็ว เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างเท่าเทียม สอดคล้องกับงานวิจัยของศิรินันทน์ พงษ์นิรันดร และคณะ 
(2559) ศึกษาเรื่องแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวอ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา ที่กล่าวว่า ภาครัฐควรด าเนินการจัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งมีบุคลากรคอยให้
ข้อมูลและอ านวยความสะดวกต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างประเทศ และคนพิการ

3. ด้านการบริหารจัดการ 
จากการลงพื้นที่ส ารวจเส้นทางท่องเที่ยวสายวัฒนธรรม ย่านสามเสน กรุงเทพมหานคร พบว่า                    

มีการบริหารจัดการภายในแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับดีมาก มีแผนการด าเนินงานและการปรับปรุงสถานที่
ท่องเที่ยวที่ชัดเจน ดังจะเห็นได้จากบ้านพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภและบ้านอาจารย์ฝรั่ง (ศิลป์ พีระศรี)                   
ที่ได้รับการบูรณะอย่างดีเนื่องจากอยู่ในความดูแลของส านักงานตรวจสอบภายในทหารบกซึ่งเป็นส่วนงาน
ราชการ และศาลเจ้าแม่ทับทิม เชิงสะพานซังฮี้ ที่ได้รับการดูแลและบริหารจัดการเป็นอย่างดีจากคนทั้งใน
และนอกชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของอระนุช โกศล และโชคชัย สุทธาเวศ (2557) ศึกษาเรื่องการ
จัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ประชามคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่กล่าวว่า การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว เพื่อสร้างและพัฒนา                   
กลไกลในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อให้ การด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวมีเอกภาพ มีการบูรณา
การร่วมกัน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมการบริหารจัดการ นอกจากนี้การเข้ามาของ
นักท่องเที่ยวยังก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกมากมาย เช่น การสร้างงานสร้างอาชีพ การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
เกี่ยงเนื่องกับชุมชนและโบราณสถาน และการกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยว อันน าไปสู่การยกระดับชีวิต
ของคนในชุมชน

4. เส้นทางท่องเที่ยวสายวัฒนธรรม ย่านสามเสน กรุงเทพมหานคร
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบของประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2552

การก าหนดระดับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวนั้น จะน าคะแนนที่ได้ไปเทียบระดับ
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้แสดงไว้ ดังนี้

ตารางที่ 2 คะแนนระดับมาตรฐานและสัญลักษณ์ในการก าหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2552

3.2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ย่านสามเสน 
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแบบ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แบ่งประเด็นในการสัมภาษณ์เป็น 3 ตอน 
ได้แก่ ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว ศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยว และศักยภาพในการ
บริหารจัดการ 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
แหล่งท่องเที่ยวในย่านสามเสน กรุงเทพมหานคร ทั้ง 9 แห่ง โดยแบ่งเป็น 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ศักยภาพใน
การดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว และศักยภาพในการบริหารจัดการ 

ตารางที่ 3  ค่าคะแนน ระดับมาตรฐาน และสัญลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านสามเสนกรุงเทพมหานคร
จากตารางที่ 4 พบว่า สถานที่ท่องเที่ยวที่มีระดับคะแนนจากการประเมินสูงสุด คือ ศาลเจ้า

แม่ทับทิม เชิงสะพานซังฮี้ อยู่ในมาตรฐานระดับดีมาก สัญลักษณ์ 4 ดาว รองลงมา ได้แก่ วัดเทวราชกุญชร
วรวิหาร วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร วัดโบสถ์สามเสน และวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์อยู่ ใมาตรฐานระดับดี 
สัญลักษณ์ 3 ดาว และมาตรฐานระดับปานกลาง สัญลักษณ์ 2 ดาว ได้แก่ วัดราชผาติการามวรวิหาร 
บ้านอาจารย์ฝรั่ง (ศิลป์ พีระศร)ี บ้านพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ และวัดคอนเซป็ชัญ ตามล าดับ 
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