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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัต่อไปน้ี 1) เพื่อจดัท าเส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเท่ียวของ
จงัหวดัเพชรบุรีใน 3 ระยะทาง คือ ระยะใกล ้ระยะกลาง และระยะไกล 2) เพื่อประเมินศกัยภาพของเส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเท่ียว
ของจงัหวดัเพชรบุรีท่ีจดัท าข้ึน และ 3) เพื่อประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเท่ียวของจงัหวดั
เพชรบุรีท่ีจดัท าข้ึน การคดัเลือกแหล่งท่องเท่ียวเพื่อเช่ือมโยงและจดัท าเป็นเส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเท่ียวคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัพิจารณาจาก
ประเด็นต่อไปน้ี 1) ทรัพยากรการท่องเท่ียว 2) ส่ิงอ านวยความสะดวก และ 3) ผลิตภณัฑห์รือสินคา้ชุมชนท่ีมีจ าหน่ายระหว่างเส้นทางและ 
จุดแวะพกั กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวจงัหวดัเพชรบุรีโดยการป่ันจกัรยานตามเส้นทางจกัรยานท่ีจดัท าข้ึน จ านวน
ทั้ งหมด 107 คน ใช้การสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ 
ประกอบการสัมภาษณ์ ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัดว้ยค่า IOC และค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.825 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวจิยัพบวา่ 

1. เส้นทางจกัรยานเพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวในพื้นท่ีจงัหวดัเพชรบุรีใน 3 ระยะทาง คือ ระยะใกล ้ระยะกลาง และระยะไกล ท่ี
จดัท าข้ึนมีดงัน้ี 
 1.1 เส้นทางระยะใกล ้ไดแ้ก่ เส้นทางไหวพ้ระ เป็นเส้นทางท่ีเหมาะกบัการป่ันจกัรยานเป็นครอบครัว เส้นทางน้ีมีสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมเป็นจุดแวะพกั คือ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว วดัข่อย วดัสระบวั วดัพระนอน  
วดัมหาธาตุ และวดัพลบัพลาชยั จากนั้นวนกลบัมาท่ีอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รวมระยะทางของเส้นทางไหวพ้ระเท่ากบั 3.40 กิโลเมตร  

1.2 เส้นทางระยะกลาง ไดแ้ก่ เส้นทางเลียบเลาะชายทะเล เป็นเส้นทางท่ีเหมาะกบัการป่ันจกัรยานเพื่อออกก าลงักายหรือ
ท่องเท่ียว  เส้นทางน้ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสามารถเป็นจุดแวะพกั คือ วดัใหญ่สุวรรณาราม นาเกลือทะเล จุดชมวิวถนนเลียบทะเลบางแกว้ 
โครงการศึกษาวิจยัและพฒันาส่ิงแวดลอ้มแหลมผกัเบ้ียอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ และหาดเจา้ส าราญ จากนั้นวนกลบัมาท่ีตวัเมืองเพชรบุรี 
รวมระยะทางของเส้นทางเลียบเลาะชายทะเล เท่ากบั 50.7 กิโลเมตร  
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 1.3 เส้นทางระยะไกล ได้แก่ เส้นทางบา้นพ่อ เป็นเส้นทางท่ีเหมาะกบัการป่ันจกัรยานเพื่อออกก าลงักายหรือท่องเท่ียว 
เส้นทางน้ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสามารถเป็นจุดแวะพกั คือ โครงการชั่งหัวมนัตามพระราชด าริ เข่ือนแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน เส้นทางน้ีสามารถพกัคา้งคืนหรือวนกลบัมาท่ีตวัเมืองเพชรบุรี รวมระยะทางของเส้นทางบา้นพอ่ เท่ากบั 142 กิโลเมตร  

2. ผลการศึกษาศกัยภาพของเส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบุรีทั้งสามเส้นทาง พบว่า ทุกเส้นทางมี
ศกัยภาพอยูใ่นระดบัมาก โดยเส้นทางระยะกลาง หรือเส้นทางเลียบเลาะชายทะเล มีศกัยภาพโดยรวมสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47  รองลงมา
คือ เส้นทางระยะใกล้ หรือเส้นทางไหวพ้ระ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30  และเส้นทางระยะไกล หรือเส้นทางบา้นพ่อ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28  
ตามล าดบั 

3. ผลการศึกษาศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบุรีทั้งสามเส้นทาง พบวา่ 
ทุกเส้นทางมีศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก โดยศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางระยะไกล หรือเส้นทางบา้นพ่อ มี
ศกัยภาพโดยรวมสูงท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 รองลงมาคือ ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางระยะกลาง หรือเส้นทางเลียบเลาะ
ชายทะเล  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 และศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางระยะใกล ้หรือเส้นทางไหวพ้ระ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69  ตามล าดบั 

ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั คือ จากผลการประเมินศกัยภาพของเส้นทางท่องเท่ียว และแหล่งท่องเท่ียวทุกเส้นทาง พบวา่ ประเด็นท่ี
มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียว และความปลอดภยัในการเดินทาง ดงันั้น ผูบ้ริหารระดบันโยบาย  ผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมถึงทอ้งถ่ินและชุมชนซ่ึงเป็นเจา้ของพื้นท่ี ควรมีมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจดัการเร่ืองความปลอดภยัให้
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหน้กัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการมาเท่ียวจงัหวดัเพชรบุรีต่อไป 
 

ค าส าคญั : เส้นทางท่องเท่ียว เส้นทางจกัรยาน และจงัหวดัเพชรบุรี 
 

Abstract  
This survey research was aimed: 1) to create the bicycle routes for tourism of Phetchaburi Province in 3 distances; namely nearest, 

medium and longest distance; by associating the tourist attractions with the sources of products of the communities along the bicycle routes 
2) to assess the potential of bicycle route for tourism in Phetchaburi province, and 3) to assess the potential of tourist attractions along 
bicycle routes for tourism in Phetchaburi province. The researcher considered the selection of tourist attractions to link and create a bicycle 
route for tourism as following: 1) tourism resources, 2) amenities, and 3) community merchandise available between routes and stops. The 
research sample consisted of 107 tourists who visited Phetchaburi province by cycling along the established bicycle paths with using 
accidental sampling. Data were collected by using a 5-level estimation questionnaire to accompany the interview and testing the quality of 
research instruments with IOC values and alpha coefficients. The confidence value was 0.825. The statistics used in the data analysis were 
frequency, percentage, mean and standard deviation.  

The results found that ; 
1. Bicycle routes to support tourism in Phetchaburi Province in 3 distances, namely, near, medium and long distances, which 

have been prepared as follows: 
 1.1 The nearest route had the suitable tourist attractions as the stopovers which were the National Park in honor of His 

Majesty King Mongkut, Wat Khoi, Wat Sra Bua, Wat Phra Non, Wat Mahathat and Wat Phlapphlachai and then returned to Chaloem 
Phrakiat Park. The total distance of the route to pay respect to the Buddha image was 3.40 kilometers. The distance of this route was 3.40 
kilometers. 

 1.2 The medium route was the coastal route which was an ideal route for cycling for exercise or sightseeing. This route had 
tourist attractions that could be the stopovers which were Wat Yai Suwannaram, Na Kluea Talay, the viewpoint on Bang Kaew Road, Laem 
Phak Bia Environment Research and Development Project under the Royal Initiative and Chao Samran Beach and then returned to Muang 
district, Phetchaburi province. The distance of this route was 50.7 kilometers. 
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 1.3 The longest route was called The Chang Hua Man Royal project (Royal agricultural project of the late King Bhumibol, 
offering organic farm tours & a restaurant). This was a route suitable for cycling for exercise or travel. This route had tourist attractions that 
could be the stopovers which were Chang Hua Mun Royal Initiative Project, and Kaeng Krachan National Park which could stay overnight 
and then returned to Muang district, Phetchaburi province. The distance of this route was 142 kilometers. 

2. The results of studying the potential of bicycle lanes for tourism in Phetchaburi Province were found that every route had a 
high level of potential. The medium route or coastal route had the highest overall potential with an average of 4.47, followed by the nearest 
route or the path to worship with an average of 4.30 and the longest route or The Chang Hua Man Royal project (Royal agricultural project 
of the late King Bhumibol, offering organic farm tours & a restaurant) path with an average of 4.28, respectively. 

3. The results of studying the potential of tourist attractions along the 3 bike routes for tourism in Phetchaburi province were 
found that every route had the potential of a tourist attraction at a high level. The potential of the longest route or The Chang Hua Man 
Royal project (Royal agricultural project of the late King Bhumibol, offering organic farm tours & a restaurant) path had the highest overall 
potential with an average of 4.20, followed by the potential of tourist attractions along the medium route or a path along the seashore with 
an average of 3.94 and the potential of attraction along the nearest route or the path to worship with an average of 3.69, respectively. 

The research recommendation was from the results of the assessment of the potential of tourism routes and tourist attractions in 
every route. It was found that the issue with the least average was safety in tourist attractions and travel safety. Therefore, policy-level 
executives, all parties involved including local and community which owned the area should be measures or guidelines for managing safety 
in a comprehensive and most effective manner to make confidence for tourists who want to visit Phetchaburi. 

 

Keywords : Bicycle Routes, Tourist Attractions and Phetchaburi Province 
 
 

บทน า   
  การท่องเท่ียวถือไดว้่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีท ารายไดไ้ห้กบัประเทศไทยของเราเป็นอยา่งมาก จะเห็นไดช้ดัจากเศรษฐกิจ
ของประเทศท่ีมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและคาดวา่จะสูงข้ึนไปเร่ือย ๆ ทั้งน้ี เพราะประเทศไทยมีทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวท่ีหลากหลายจึงเหมาะสมอยา่งยิ่งท่ีจะเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวในแถบภูมิภาคเอเชีย ทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็นส่ิง
ดึงดูดใจท่ีก่อใหเ้กิดการเดินทางท่องเท่ียว  ซ่ึงนอกจากจะเป็นทั้งวตัถุดิบและเป็นส่วนหน่ึงของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ยงัเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีจะ "ขาย" ให้แก่นักท่องเท่ียว อาจจะกล่าวไดว้่าเป็น "สินคา้" ท่ีมีคุณลกัษณะพิเศษท่ีสามารถดึงดูดให้ "ลูกคา้" หรือ
นักท่องเท่ียวเดินทางมา "ซ้ือ" กนัถึงท่ีตั้งอยู่ของสินคา้ ซ่ึงทรัพยากรการท่องเท่ียวจะสามารถแบ่งแยกย่อยเป็นประเภทต่าง ๆ  
ไดห้ลายรูปแบบ แต่ในท่ีน้ีขอแบ่งประเภทของทรัพยากรการท่องเท่ียวเพ่ือไห้เกิดความเขา้ใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว  
ตามองคป์ระกอบของการท่องเท่ียวดงัน้ี [1] 

1. ส่ิงดึงดูดใจ (attraction) ส่ิงดึงดูดใจเกิดจากสถานท่ี (site) และเหตุการณ์ (event) สถานท่ีอาจเกิดจากธรรมชาติสร้างข้ึน
หรือมนุษยส์ร้างข้ึน แต่เหตุการณ์ท่ีน่าประทบัใจเกิดจากธรรมชาติมนุษยส์ร้างเพียงอยา่งเดียว 

2. ส่ิงอ  านวยความสะดวก (amenities) ความสะดวกสบายท าให้นักท่องเท่ียวหรือคนเดินทางเขา้ไปถึงสถานท่ีไดร้วดเร็ว 
ปลอดภยั และสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน ดงันั้นการก่อสร้างปัจจยัพ้ืนฐาน ในการผลิต (infrastructure) เช่น ระบบขนส่ง ระบบการส่ือสาร 
ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา จึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ในแหล่งท่องเท่ียว นอกจากน้ีส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร 
ร้านขายของท่ีระลึก โรงพยาบาล ฯลฯ ตลอดจนระบบการก าจดัของเสียกเ็ป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งพฒันาควบคู่กนัไปกบัแหล่งท่องเท่ียว 

3. การเขา้ถึง (accessibility) การเขา้ไปถึงแหล่งท่องเท่ียวตอ้งมีระบบการขนส่ง (transportation) ซ่ึงประกอบดว้ยเส้นทาง 
(way) พาหนะ (vehicle) สถานี (terminal) และผูป้ระกอบการ (carrier) การขนส่งมีวตัถุประสงคใ์นการล าเลียงคนและส่ิงของไปยงั
จุดหมายปลายทางโดยผา่นเส้นทางหรือท่อล าเลียง 
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กิจกรรมจกัรยานเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวแบบผจญภยัประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากในหมู่นกัท่องเท่ียวท่ี
ชอบการผจญภยั ชอบความทา้ทาย เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีผูป้ระกอบกิจกรรมมีโอกาสไดส้ัมผสัธรรมชาติ ไดรั้บประสบการณ์ท่ี
สนุกสนานต่ืนเตน้ทา้ทาย ไดข้บัข่ีไปในเส้นทางท่ีห่างไกล จึงท าให้รู้สึกไดผ้จญภยั และในปัจจุบนัดว้ยจกัรยานท่ีมีโครงสร้างท่ี
แขง็แรง มีประสิทธิภาพ สมบุกสมบนัเหมาะกบัสภาพเส้นทางท่ีทุรกนัดาร ประกอบกบัมีระบบขบัเคล่ือนเพ่ือช่วยผอ่นแรงในการ
ขบัข่ีไปในเส้นทางท่ีมีความลาดชนั จึงท าใหผู้ป้ระกอบกิจกรรมสามารถไดรั้บประสบการณ์ดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี [2] นอกจากนั้น
จุดประสงคห์ลกัในการข่ีจกัรยาน คือการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีรถยนตไ์ม่สามารถเขา้ไปได ้และเพื่อสุขภาพ ซ่ึงมีหลกัฐานทาง
การแพทยย์ืนยนัวา่การข่ีจกัรยานเป็นการออกก าลงัเพ่ือเสริมสุขภาพท่ีดีประเภทหน่ึง เป็นการออกก าลงัท่ีเป็นจงัหวะ ไม่หนกัต่อ 
ไขขอ้ต่างๆ ให้ประโยชน์แก่หัวใจไดดี้ และถา้สามารถไปข่ีจกัรยานตามเขตชนบทไดก้็จะมีโอกาสไดช้มทิวทศัน์อนัสวยงามขา้ง
ทางประกอบไปดว้ย ดงันั้น การข่ีจกัรยานนั้นจึงมีประโยชน์ทั้งในดา้นของสุขภาพและดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

จงัหวดัเพชรบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและอยูไ่ม่ไกลจากกรุงเทพฯ ซ่ึงปัจจุบนัไดรั้บความ
สนใจจากนักท่องเท่ียวท่ีป่ันจกัรยานเป็นอย่างมาก แต่ยงัเป็นเส้นทางท่ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย เหมาะกบันักท่องเท่ียวท่ีป่ัน
จกัรยานเป็นบางกลุ่ม ไม่มีรูปแบบกิจกรรมท่ีแน่นอน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเห็นความส าคญัในการจดัท าเส้นทางจกัรยานเพ่ือสนบัสนุน
การท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและเหมาะกบักลุ่มท่ีป่ันจกัยานในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรี โดยแบ่งกลุ่มผูป่ั้นจกัรยานออกเป็น 3 ระดบั คือ 
ระยะใกล ้ ระยะกลาง และระยะไกล  
 

วตัถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือจดัท าเส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบุรี ใน 3 ระยะทาง คือ ระยะใกล ้ระยะกลาง และระยะไกล  
2. เพ่ือประเมินศกัยภาพของเส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบุรีท่ีจดัท าข้ึน 
3. เพ่ือประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบุรีท่ีจดัท าข้ึน  

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ มีวธีิด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
1. ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง   
ประชากรในการวิจยั คือ นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวจงัหวดัเพชรบุรีโดยการป่ันจกัรยาน ซ่ึงจ านวนนกัท่องเท่ียวของจงัหวดั

เพชรบุรีประจ าเดือนมกราคม - ธันวาคม ปี 2562  มีจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวจงัหวดัเพชรบุรี จ านวนทั้งส้ิน 4,179,954 คน  
แต่ไม่มีขอ้มูลจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีมาป่ันจกัรยานโดยเฉพาะ  ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเลือกกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัโดยใชก้ารสุ่มแบบ
บงัเอิญ (accidental sampling) จากนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวจงัหวดัเพชรบุรีโดยการป่ันจกัรยานตามเส้นทางจกัรยานท่ีจดัท าข้ึนใน
ช่วงเวลาท่ีผูว้จิยัลงพ้ืนท่ีเกบ็ขอ้มูล คือ เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2562 ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งหมด 107 คน มีจ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งในแต่ละเส้นทางดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 แสดงจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระยะทางของเส้นทางจกัรยานท่ีจดัท าข้ึน 

กลุ่มตวัอย่างตามเส้นทางจักรยาน จ านวน (คน) 
เส้นทางระยะใกล ้ 24 
เส้นทางระยะกลาง 45 
เส้นทางระยะไกล 38 

รวม 107 
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 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 4 ตอน 
ประกอบดว้ย  
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
   ตอนท่ี 2 แบบประเมินศกัยภาพของเส้นทางท่องเท่ียว  
   ตอนท่ี 3 แบบประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว  
   ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 
 2.2 ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบค่าความตรงของ
เน้ือหา (validity test) โดยการหาค่า IOC (index of item objective congruence) ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.66 - 1.00 จากนั้ นน า
แบบสอบถามท่ีไดไ้ปทดลองใชก้บันกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวเพชรบุรีโดยการป่ันจกัรยาน จ านวน 30 คน และน ามาหาค่าความเช่ือมัน่ 
(reliability test) ของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.825  

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.1 ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ จากนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวจงัหวดัเพชรบุรี
โดยการป่ันจกัรยานตามเส้นทางจักรยานท่ีจดัท าข้ึนในช่วงเวลาท่ีผูว้ิจยัลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล คือ เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2562  
โดยการสุ่มแบบบังเอิญ (accidental sampling) โดยมีการแนะน าตัวผูว้ิจัย  ช้ีแจงวตัถุประสงค์การวิจัย และอธิบายการตอบ
แบบสอบถาม  โดยในการตอบแบบสอบถามการวิจยัคร้ังน้ีข้ึนอยูก่บัความสะดวกและความสมคัรใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งทุกคน 
 3.2 น าแบบสอบถามท่ีรวมรวมไดม้าวเิคราะห์ และสรุปผลการวจิยั 
 4. การวเิคราะห์ข้อมูล   
 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามประเมินศกัยภาพเส้นทางการท่องเท่ียว และแบบประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียว 
ในตอนท่ี 3 และ 4 เคร่ืองมือเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ผูว้ิจยัใชเ้กณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 
 เกณฑก์ารใหค้ะแนน ความเหมาะสม 
 4.51 - 5.00  เหมาะสมมากท่ีสุด 
 3.51 - 4.50  เหมาะสมมาก 
 2.51 - 3.50  เหมาะสมปลานกลาง 
 1.51 -  2.50  เหมาะสมนอ้ย 
 1.00  - 1.50   เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

5. สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี (frequency)  ร้อยละ (percentage) 
ส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  
ส าหรับขอ้มูลศกัยภาพเส้นทางการท่องเท่ียว และศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว 

 

ผลการวจิัย 
1. ผลการจดัท าเส้นทางจกัรยานเพ่ือสนบัสนุนการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีใน 3 ระยะทาง คือ ระยะใกล ้ระยะ

กลาง และระยะไกล มีดงัน้ี 
 1.1 เส้นทางจกัรยานเพ่ือสนบัสนุนการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีระยะใกล ้พบว่า เส้นทางท่ีเหมาะสมคือ 
เส้นทางไหวพ้ระ เป็นเส้นทางท่ีเหมาะกบัการป่ันจกัรยานเป็นครอบครัว เส้นทางน้ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมเป็นจุดแวะพกั 
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คือ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั วดัข่อย วดัสระบวั วดัพระนอน วดัมหาธาตุ และวดัพลบัพลาชยั 
จากนั้นวนกลบัมาท่ีอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รวมระยะทางของเส้นทางไหวพ้ระเท่ากบั 3.40 กิโลเมตร  
 1.2 เส้นทางจกัรยานเพ่ือสนบัสนุนการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีระยะกลาง พบวา่ เส้นทางท่ีเหมาะสมคือ   
เส้นทางเลียบเลาะชายทะเล เป็นเส้นทางท่ีเหมาะกบัการป่ันจกัรยานเพ่ือออกก าลงักายหรือท่องเท่ียว  เส้นทางน้ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
สามารถเป็นจุดแวะพกั คือ วดัใหญ่สุวรรณาราม นาเกลือทะเล จุดชมวิวถนนเลียบทะเลบางแกว้ โครงการศึกษาวิจยัและพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มแหลมผกัเบ้ียอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ และหาดเจา้ส าราญ จากนั้นวนกลบัมาท่ีตวัเมืองเพชรบุรี รวมระยะทางของ
เส้นทางเลียบเลาะชายทะเล เท่ากบั 50.7 กิโลเมตร  
 1.3 เส้นทางจกัรยานเพ่ือสนบัสนุนการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีระยะไกล พบว่า เส้นทางท่ีเหมาะสมคือ   
เส้นทางบา้นพอ่ เป็นเส้นทางท่ีเหมาะกบัการป่ันจกัรยานเพ่ือออกก าลงักายหรือท่องเท่ียว เส้นทางน้ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสามารถเป็น
จุดแวะพกั คือ โครงการชัง่หวัมนัตามพระราชด าริ เข่ือนแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เส้นทางน้ีสามารถพกัคา้งคืนหรือ
วนกลบัมาท่ีตวัเมืองเพชรบุรี รวมระยะทางของเส้นทางบา้นพอ่ เท่ากบั 142 กิโลเมตร  

 

 2. ผลการประเมินศกัยภาพของเส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบุรี แสดงดงัตารางท่ี 2  
ตารางที ่2 แสดงผลการประเมินศกัยภาพของเส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบุรี 

ประเดน็ประเมนิ 

เส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเที่ยวของจงัหวดัเพชรบุรี 

ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะไกล 

ค่าเฉลีย่ 
( ) 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ค่าเฉลีย่  
( ) 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน  
(S.D.) 

ค่าเฉลีย่  
( ) 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

1. ความสวยงามเหมาะสมของสภาพภูมิทศัน์
ตลอดเส้นทาง 

4.46 0.588 4.50 0.682 4.35 0.606 

2. การรักษาวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน 
ตลอดเส้นทาง 

4.54 0.588 4.47 0.681 4.12 0.600 

3. ความเหมาะสมของการจัดเส้นทางแหล่ง
ท่องเท่ียว 

4.29 0.690 4.53 0.681 4.29 0.470 

4. ความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียว 4.12 0.741 4.31 0.761 4.06 0.659 
5. ความสะดวกในการเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 4.26 0.752 4.57 0.626 4.35 0.606 
6. ความชดัเจนของป้ายบอกทิศทาง 4.17 0.887 4.45 0.827 4.35 0.606 
7.  มี จุดพัก เ ช่น ร้านจ าหน่ายอาหารและ
เคร่ืองด่ืมตลอดเส้นทาง  

4.21 0.779 4.43 0.817 4.41 0.618 

รวม  4.30 0.615 4.47 0.588 4.28 0.459 

ระดบั มาก  มาก  มาก  

 จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินศกัยภาพของเส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบุรีทั้งสามเส้นทาง พบวา่ 
ทุกเส้นทางมีศกัยภาพอยูใ่นระดบัมาก โดยเส้นทางระยะกลาง หรือเส้นทางเลียบเลาะชายทะเล มีศกัยภาพโดยรวมสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.47  รองลงมาคือ เส้นทางระยะใกล ้หรือเส้นทางไหวพ้ระ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30  และเส้นทางระยะไกล หรือเส้นทางบา้นพ่อ  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28  ตามล าดบั   
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 3. ผลการประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบุรี แสดง        
ดงัตารางท่ี 3  
ตารางที ่3 แสดงผลการประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบุรี 

ประเดน็ประเมนิ 

เส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเที่ยวของจงัหวดัเพชรบุรี 

ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะไกล 

ค่าเฉลีย่ 
( ) 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ค่าเฉลีย่  
( ) 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน  
(S.D.) 

ค่าเฉลีย่  
( ) 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

1. เหมาะสมในการท่องเท่ียวทุกฤดูกาล 3.62 0.711 3.87 0.776 3.94 0.556 
2. ความปลอดภยัในการเดินทาง 3.75 0.608 3.80 0.714 4.00 0.791 
3. คุณภาพของถนนใชไ้ดต้ลอดปี 3.62 0.711 3.93 0.740 4.00 0.612 
4. มีสถานท่ีจอดจกัรยานเหมาะสม 3.38 0.770 3.86 0.833 3.94 0.827 
5. ความชดัเจนของป้ายบอกเส้นทาง 3.58 0.717 4.07 0.868 4.06 0.680 
6. ความสมบูรณ์ของสภาพธรรมชาติและ/หรือ
สภาพดั้งเดิม 

3.92 0.776 3.97 0.718 3.94 0.827 

7. แหล่งท่องเท่ียวแต่ละแหล่ง มีคุณค่าในการ
เขา้ชม 

3.96 0.751 3.93 0.868 4.00 0.791 

8. ความกลมกลืนกับธรรมชาติ วฒันธรรม 
หรือส่ิงแวดลอ้ม 

3.83 0.565 4.13 0.730 4.06 0.827 

9. ความพอใจในความสะอาด และปลอดภยั 
ของแต่ละแหล่งท่องเท่ียว 

3.61 0.656 3.85 0.770 4.06 0.748 

10. ใหค้วามปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น 3.67 0.637 3.93 0.740 4.13 0.806 
รวม  3.69 0.637 3.94 0.642 4.02 0.611 

ระดบั มาก  มาก  มาก  

 จากตารางท่ี 3 ผลการประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบุรี
ทั้งสามเส้นทาง พบวา่  ทุกเส้นทางมีศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก โดยศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางระยะไกล 
หรือเส้นทางบา้นพ่อ มีศกัยภาพโดยรวมสูงท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 รองลงมาคือ ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางระยะกลาง 
หรือเส้นทางเลียบเลาะชายทะเล  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 และศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางระยะใกล ้หรือเส้นทางไหวพ้ระ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 ตามล าดบั 
 

สรุปผลการวจัิย 
1. เส้นทางจกัรยานเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีใน 3 ระยะทาง คือ ระยะใกล ้ระยะกลาง และ

ระยะไกล ท่ีจดัท าข้ึนมีดงัน้ี 
 1.1 เส้นทางระยะใกล ้ไดแ้ก่ เส้นทางไหวพ้ระ เป็นเส้นทางท่ีเหมาะกบัการป่ันจกัรยานเป็นครอบครัว เส้นทางน้ีมี
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมเป็นจุดแวะพกั คือ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว วดัข่อย วดัสระบวั 
วดัพระนอน วดัมหาธาตุ และวดัพลบัพลาชยั จากนั้นวนกลบัมาท่ีอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รวมระยะทางของเส้นทางไหวพ้ระ
เท่ากบั 3.40 กิโลเมตร  
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 1.2 เส้นทางระยะกลาง ไดแ้ก่ เส้นทางเลียบเลาะชายทะเล เป็นเส้นทางท่ีเหมาะกบัการป่ันจกัรยานเพ่ือออกก าลงักาย
หรือท่องเท่ียว  เส้นทางน้ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสามารถเป็นจุดแวะพกั คือ วดัใหญ่สุวรรณาราม นาเกลือทะเล จุดชมวิวถนนเลียบ
ทะเลบางแกว้ โครงการศึกษาวิจยัและพฒันาส่ิงแวดลอ้มแหลมผกัเบ้ียอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ และหาดเจา้ส าราญ จากนั้นวน
กลบัมาท่ีตวัเมืองเพชรบุรี รวมระยะทางของเส้นทางเลียบเลาะชายทะเล เท่ากบั 50.7 กิโลเมตร  
 1.3 เส้นทางระยะไกล ไดแ้ก่ เส้นทางบา้นพ่อ เป็นเส้นทางท่ีเหมาะกบัการป่ันจักรยานเพ่ือออกก าลงักายหรือ
ท่องเท่ียว เส้นทางน้ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสามารถเป็นจุดแวะพกั คือ โครงการชัง่หวัมนัตามพระราชด าริ เข่ือนแก่งกระจาน อุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน เส้นทางน้ีสามารถพกัคา้งคืนหรือวนกลบัมาท่ีตวัเมืองเพชรบุรี รวมระยะทางของเส้นทางบา้นพอ่ เท่ากบั 142 
กิโลเมตร  

2. ผลการศึกษาศกัยภาพของเส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบุรีทั้งสามเส้นทาง พบวา่ ทุกเส้นทาง
มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัมาก โดยเส้นทางระยะกลาง หรือเส้นทางเลียบเลาะชายทะเล มีศกัยภาพโดยรวมสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.47  รองลงมาคือ เส้นทางระยะใกล ้หรือเส้นทางไหวพ้ระ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30  และเส้นทางระยะไกล หรือเส้นทางบา้นพ่อ  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28  ตามล าดบั 

3. ผลการศึกษาศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางจักรยานส าหรับการท่องเท่ียวของจังหวดัเพชรบุรีทั้ งสาม
เส้นทาง พบวา่  ทุกเส้นทางมีศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก โดยศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางระยะไกล 
หรือเส้นทางบา้นพอ่ มีศกัยภาพโดยรวมสูงท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 รองลงมาคือ ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางระยะ
กลาง หรือเส้นทางเลียบเลาะชายทะเล  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 และศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางระยะใกล ้หรือเส้นทาง
ไหวพ้ระ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69  ตามล าดบั 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
1. จากผลการจดัท าเส้นทางจกัรยานเพ่ือสนบัสนุนการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีใน 3 ระยะทาง คือ ระยะใกล ้

ระยะกลาง และระยะไกล ท่ีพบวา่เส้นทางการป่ันจกัรยานทั้ง 3 เส้นทาง มีศกัยภาพของเส้นทางท่องเท่ียวโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ทุกเส้นทาง ทั้ งน้ี เน่ืองมาจากเส้นทางการท่องเท่ียวทั้ ง 3 เส้นทาง เป็นเส้นทางท่ีมีจุดท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ มีการเช่ือมโยงจุด
ท่องเท่ียวใหเ้ป็นลกัษณะวนการเดินทางจึงท าใหน้กัท่องเท่ียวไม่เกิดความเบ่ือหน่ายสามารถป่ันจกัรยานชมธรรมชาติสองขา้งทางท่ี
ไม่ซ ้ ากนั และเส้นทางท่องเท่ียวแต่ละเส้นทางก็มีความโดดเด่นเฉพาะตวั  สอดคลอ้งกบั พณกฤษ อุดมกิตติ [10] ท่ีศึกษาเร่ืองการ
จดัการเส้นทางจกัรยานเพ่ือการท่องเท่ียวย ัง่ยนืในพ้ืนท่ีเขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ เส้นทางดงักล่าวมีศกัยภาพ
ทางดา้นการท่องเท่ียวสูง เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีประวติัศาสตร์และพฒันาการมาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยาจนถึงปัจจุบนั
และมีทรัพยากรวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ทั้งทรัพยากรวฒันธรรมประเภทวดั  ตลาดน ้า ชุมชนชาวสวน และพิพิธภณัฑท่ี์มีคุณค่าทั้ง
ทางดา้นประวติัศาสตร์ศิลปะหรือเทคนิค  จิตวิญญาณ (ความเช่ือ/ความศรัทธา) และคุณค่าต่อวิถีชีวิตชุมชน เช่นเดียวกบั จิราภรณ์ 
พรหมเทพ [3] ท่ีศึกษาแนวทางการพฒันาการตลาดเส้นทางจกัรยานท่องเท่ียวริมฝ่ังโขง อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม ซ่ึงพบวา่ดา้น
พฤติกรรมการป่ันจกัรยานท่องเท่ียวส่วนใหญ่ช่ืนชอบการป่ันจกัรยานท่องเท่ียวกบักลุ่มเพ่ือน มีวตัถุประสงค์ในการเดินทางมา
ท่องเท่ียวเพ่ือการพกัผอ่น และแหล่งท่องเท่ียวท่ีดึงดูดใจมากท่ีสุด คือ พิพิธภณัฑจ์วนผูว้า่ราชการ และพบวา่นกัท่องเท่ียวใหค้วาม 
ส าคญัต่อการพฒันาการตลาดเส้นทางจกัรยานท่องเท่ียว และให้ความส าคญัดา้นบุคลากรในระดบัมาก  ควรพฒันาบุคลากรหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ให้มีนโยบายท่ีชดัเจน ไปในทิศทางเดียวกนั และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ควรพฒันาการประชาสัมพนัธ์
ผา่นส่ือต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา นิตยสาร แผน่พบั เวบ็ไซด ์และมีการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวตามเส้นทางจกัรยาน ริมฝ่ังโขง
มากยิง่ข้ึน   
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2. จากผลการประเมินศกัยภาพของเส้นทางจกัรยาน และศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางจกัรยานส าหรับการ
ท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบุรีทั้งสามเส้นทางท่ีพบวา่มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัมากทุกเส้นทาง ทั้งศกัยภาพของเส้นทางจกัรยาน และ
ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นส่วนเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกนั เม่ือพิจารณาในแต่ละเส้นทาง พบวา่  

ศกัยภาพของเส้นทางท่องเท่ียวระยะใกล ้หรือเส้นทางไหวพ้ระ มีจุดเด่นคือเป็นเส้นทางท่ีมีการรักษาวฒันธรรม วิถีชีวิต
ของชุมชน สามารถเห็นการด ารงชีวิตความเป็นอยูใ่นยา่นเมืองเพชรบุรีตลอดเส้นทาง รวมทั้งสามารถเห็นความสวยงามเหมาะสม
ของสภาพภูมิทศัน์ตลอดเส้นทาง สอดคลอ้งกบั พณกฤษ อุดมกิตติ [10] ท่ีศึกษาเร่ืองการจดัการเส้นทางจกัรยานเพ่ือการท่องเท่ียว
ย ัง่ยนืในพ้ืนท่ีเขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ พ้ืนท่ีเขตตล่ิงชนัเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีประวติัศาสตร์และพฒันาการมาอยา่ง
ต่อเน่ืองตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยาจนถึงปัจจุบนัและมีทรัพยากรวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ทั้งทรัพยากรวฒันธรรมประเภทวดั  ตลาด
น ้ า ชุมชนชาวสวน และพิพิธภณัฑ์ท่ีมีคุณค่าทั้งทางดา้นประวติัศาสตร์ศิลปะหรือเทคนิค  จิตวิญญาณ (ความ เช่ือ/ความศรัทธา) 
และคุณค่าต่อวิถีชีวิตชุมชน  จึงมีศกัยภาพทางดา้นการท่องเท่ียวสูง นอกจากนั้น เส้นทางน้ียงัสามารถส่งเสริมใหเ้ป็นการท่องเท่ียว
ชุมชนเพ่ือการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนได ้เช่นเดียวกบังานวิจยัของ สุดถนอม  ตนัเจริญ [12] ท่ีศึกษาการจดัการการท่องเท่ียว
โดยชุมชนกบัการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืของชุมชนบางขนัแตก จงัหวดัสมุทรสงคราม ท่ีพบวา่ ศกัยภาพดา้นองคก์รชุมชน
และดา้นการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนส่งผลต่อการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืมากท่ีสุด โดยเฉพาะการท่ีชุมชนมีระบบสังคม
ท่ีเขา้ใจกนั ชุมชนสามารถเช่ือมโยงการท่องเท่ียวกบัการพฒันาชุมชนโดยรวมได ้และการมีกฎกติกาในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
วฒันธรรม และการท่องเท่ียว เป็นองค์ประกอบส าคญัของการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนกบัการพฒันาการท่องเท่ียวอย่าง
ย ัง่ยืนของชุมชน และกิจกรรมการท่องเท่ียวมีผลต่อรายไดข้องชุมชน สังคม และการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนมากท่ีสุด 
เช่นเดียวกบั วรรณีศา สีฟ้า [11] ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ กรณีศึกษาน ้ าพุ
ร้อน อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงพบวา่ การส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพคือ
ควรมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพในชุมชน  แต่เส้นทางท่องเท่ียวเส้นทางไหวพ้ระเส้นทางน้ีพบวา่มี
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียว ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเส้นทางไหวพ้ระเป็นเส้นทางท่ีตอ้งเดินทางในเขต
เมือง ท่ีมีการจราจรคบัคัง่ และเส้นทางน้ีถนนค่อนขา้งแคบจึงท าให้นักท่องเท่ียวเกิดความรู้สึกกงัวลถึงความปลอดภยัในการ
เดินทาง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โชติพงษ ์บุญฤทธ์ิ และคณะ [4] ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาเส้นทางจกัรยานเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในเขตเทศบาลนครสงขลาโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ท่ีกล่าวว่า ปัญหาและพฤติกรรมการใชเ้ส้นทางจกัรยานในเขต
เทศบาลนครสงขลานั้น นักป่ันจกัรยานส่วนใหญ่มีปัญหาความไม่ปลอดภยัของเส้นทางจักรยานมากท่ีสุด รองลงมามีปัญหา
เก่ียวกบัความไม่ต่อเน่ืองของเส้นทางจกัรยาน ความไม่ชดัเจนของป้ายบอกทางเส้นทางจกัรยาน สภาพพ้ืนผวิถนนไม่เหมาะส าหรับ
การป่ันจกัรยาน มีส่ิงรบกวนบรรยากาศบา้งเลก็นอ้ย 
 ศกัยภาพของเส้นทางท่องเท่ียวระยะกลางหรือเส้นเลียบเลาะ มีจุดเด่นคือเป็นเส้นทางท่ีมีความสะดวกในการเดินทาง
เขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว และความเหมาะสมของการจดัเส้นทางแหล่งท่องเท่ียว เน่ืองจากเส้นทางน้ีเป็นการเดินทางจากในเมืองออก
นอกเมืองและเป็นเส้นทางการป่ันจกัรยานช่วงท่ีออกนอกเมืองมีการจดัท าเลนจกัรยานไวส้ าหรับนกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะ รวมทั้ง
แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ก็มีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอสามารถน าจกัรยานเขา้ถึงพ้ืนท่ีได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กาญจนา สุคณัธสิริกุล 
และคณะ [1] ท่ีศึกษาการพฒันาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงพบว่านักท่องเท่ียวมีความ
ตอ้งการในดา้นบุคลากรเป็นล าดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นการใหบ้ริการ ดา้นค่าใชจ่้าย ดา้นสถานท่ีใน
การจดังาน ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการให้บริการ เช่นเดียวกบังานวิจยัของ ณัฐวิชช์  ศรีธาดาสวสัด์ิ [6] ท่ี
ศึกษาวิจยัเร่ือง  ศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวและส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการป่ันจักรยานเพ่ือการ
ท่องเท่ียวในเขตอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผลการศึกษาพบวา่  ความคิดเห็นดา้นศกัยภาพการท่องเท่ียว โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นท่ีพกั ดา้นส่ิงดึงดูดใจ ดา้นกิจกรรม ดา้นการเขา้ถึง และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ตามล าดบั  และ
สอดคลอ้งกบั โชติพงษ์ บุญฤทธ์ิ และคณะ [4] ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาเส้นทางจกัรยานเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขต
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เทศบาลนครสงขลาโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ท่ีกล่าววา่ ปัญหาและพฤติกรรมการใชเ้ส้นทางจกัรยานในเขตเทศบาลนครสงขลา
นั้น นกัป่ันจกัรยานส่วนใหญ่มีปัญหาความไม่ปลอดภยัของเส้นทางจกัรยานมากท่ีสุด รองลงมามีปัญหาเก่ียวกบัความไม่ต่อเน่ือง
ของเส้นทางจกัรยาน ความไม่ชดัเจนของป้ายบอกทางเส้นทางจกัรยาน สภาพพ้ืนผิวถนนไม่เหมาะส าหรับการป่ันจกัรยาน มี
ส่ิงรบกวนบรรยากาศบา้งเล็กน้อย  ส าหรับศกัยภาพของเส้นทางท่องเท่ียวเส้นเลียบเลาะท่ีพบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือความ
ปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียวเน่ืองจากถึงแมว้่าเส้นทางน้ีจะมีการจดัท าเส้นทางจกัรยานไวโ้ดยเฉพาะ แต่นักท่องเท่ียวยงัคงตอ้ง
ระมดัระวงัในการป่ันจกัรยาน เน่ืองจากเส้นทางท่องเท่ียวท่ีมีรถสัญจรผ่านร่วมทางและมีอตัราการขบัข่ีท่ีเร็ว บางคร้ังมีรถจอดท่ี
เลนจกัรยานท าให้นกัท่องเท่ียวยงัรู้สึกกงัวลถึงความปลอดภยัในการเดินทาง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร และคณะ 
[9] ท่ีศึกษาการสร้างรูปแบบเส้นทางจกัรยาน และส่ิงสนบัสนุนท่ีจ าเป็นส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีใชจ้กัรยานในพ้ืนท่ีจงัหวดัจนัทบุรี  
ซ่ึงพบว่าความคาดหวงัท่ีมีต่อเส้นทางจักรยาน คือ ความปลอดภยั และความคาดหวงัต่อส่ิงอ านวยความสะดวก คือ ตอ้งการ
ช่องทางจกัรยานท่ีชดัเจน  
 ศกัยภาพของเส้นทางท่องเท่ียวระยะไกลหรือเส้นทางบา้นพ่อ มีจุดเด่นคือเป็นเส้นทางท่ีมีจุดพกั เช่น ร้านจ าหน่ายอาหาร
และเคร่ืองด่ืมตลอดเส้นทาง มีความสวยงามเหมาะสมของสภาพภูมิทศัน์ตลอดเส้นทาง มีความสะดวกในการเดินทางเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว และมีความชัดเจนของป้ายบอกทิศทาง  แต่เน่ืองจากเส้นทางน้ีเป็นเส้นทางท่ีมีระยะทางไกล ผูว้ิจัยจึงแนะน าให้
นกัท่องเท่ียวสามารถพกัคา้งคืน เน่ืองจากเป็นแหล่งท่องเท่ียวมีท่ีพกัท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ท หรือจุดกางเตน้ท์ท่ีอุทยาน
เข่ือนแก่งกระจาน ท่ีสามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้อย่างหลากหลาย  สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ณัฐวิชช์ ศรีธาดาสวสัด์ิ [6]  
ท่ีศึกษาวิจัยเร่ือง ศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวและส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการป่ันจักรยานเพ่ือการ
ท่องเท่ียวในเขตอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผลการศึกษาพบวา่  ความคิดเห็นดา้นศกัยภาพการท่องเท่ียว โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นท่ีพกั ดา้นส่ิงดึงดูดใจ ดา้นกิจกรรม ดา้นการเขา้ถึง และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ตามล าดบั ส่วนความคิด
เห็นดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นราคา  
ดา้นการส่ือสารการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นบุคคล  ส าหรับศกัยภาพของเส้นทางท่องเท่ียว
เส้นทางบา้นพ่อ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ความเหมาะสมในการท่องเท่ียวทุกฤดูกาล สถานท่ีจอดจักรยานเหมาะสม และความ
สมบูรณ์ของสภาพธรรมชาติและ/หรือสภาพดั้งเดิม  อาจเน่ืองมาจากเส้นทางมีระยะไกลท่ีไม่เหมาะกบัการป่ันจกัรยานในฤดูฝน  
ประกอบกบัระหว่างทางมีท่ีจอดแวะพกัร้านคา้ต่างๆ แต่ยงัไม่มีท่ีจอดจกัรยานท่ีเหมาะสม เช่น ช่องจอดจกัรยานหรือราวแขวน
จกัรยาน ส่วนในความสมบูรณ์ของสภาพธรรมชาติและ/หรือสภาพดั้งเดิม  อาจเน่ืองจากในปัจจุบนั เส้นทางน้ีไดมี้การพฒันาให้มี
ความเจริญเพ่ิมมากข้ึนไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ท ร้านคา้ ร้านกาแฟ เพ่ือบริการนักท่องเท่ียวจึงส่งผลถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติท่ี
น้อยลง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โชติพงษ์ บุญฤทธ์ิ และคณะ [4] ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาเส้นทางจกัรยานเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในเขตเทศบาลนครสงขลาโดยกระบวนการมีส่วนร่วม  โดยพบว่าปัญหาและพฤติกรรมการใชเ้ส้นทางจกัรยานในเขต
เทศบาลนครสงขลานั้น ปัญหาเร่ืองสภาพอากาศไม่เหมาะส าหรับการป่ันจกัรยานเป็นปัญหาท่ีอยูใ่นระดบัเลก็นอ้ยท่ีสุด และกิจกรรม
ท่ีนกัท่องเท่ียวท า ณ จุดจอดพกั คือ การพูดคุย รองลงมาคือการถ่ายรูป และการรับประทานอาหาร ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบั 
เบญญทิพย ์ทองวิไล [8] ท่ีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของเส้นทางการท่องเท่ียวอ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีพบวา่ตวัแปรดา้นความตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวก การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว แรงดึงดูดของแหล่ง
ท่องเท่ียว การท่องเท่ียวชมวิถีชีวิต และการซ้ือของฝาก เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสามารถน าไปจดัเส้นทางการท่องเท่ียวให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวได ้นอกจากน้ีสามารถส่งเสริมให้ชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ตามท่ี กิตติกรณ์ สมยศ และ
คณะ [2] ศึกษาการพฒันาเส้นทางการท่องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วมในชุมชนต าบลดู่ใต ้อ  าเภอเมืองน่าน จงัหวดัน่าน ซ่ึง
พบว่าการพฒันาเส้นทางการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมท าให้เครือข่ายด้านการท่องเท่ียวเกิดการต่ืนตวั วางแผนกิจกรรม และ
ผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวในแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียว ตลอดจนตระหนกัถึงความส าคญัของการถ่ายทอด
องคค์วามรู้สู่เยาวชนในพ้ืนท่ี รวมไปถึงนกัท่องเท่ียว มีการพฒันาศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการท่องเท่ียว เตรียมพร้อมส าหรับการ
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ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นหมู่คณะ นอกจากน้ียงัเป็นการกระจายรายได ้สร้างอาชีพ รวมทั้งยงัเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การรวมกลุ่ม 
และการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชนเพ่ิมข้ึน และวางแผนในการพฒันาผลิตภณัฑ์ของชุมชนให้มีความเช่ือมโยงกบัวฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาในทอ้งถ่ิน เพ่ือสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ดา้นการท่องเท่ียวชุมชนใหเ้กิดข้ึนไดต่้อไป  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย 

 1.1 จากการจดัท าเส้นทางจกัรยานเพ่ือสนบัสนุนการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีทั้ง 3 ระยะทาง คือ ระยะใกล ้
ระยะกลาง และระยะไกล ผูว้ิจยัพบว่า จงัหวดัเพชรบุรี ยงัมีเส้นทาง และแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจและสามารถจดัเป็นเส้นทาง
จกัรยานเพ่ือสนบัสนุนการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีไดอี้กหลายเส้นทาง เน่ืองจากจงัหวดัเพชรบุรีมีพ้ืนท่ีท่ีมีประวติัศาสตร์
และพฒันาการมาอยา่งต่อเน่ืองประกอบกบัมีทรัพยากรทางศิลปวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ดงันั้น ผูบ้ริหาร และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
จึงควรมีนโยบายในการส่งเสริมสนบัสนุนการท่องเท่ียวทางจกัรยานท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดั
เพชรบุรีให้มีความเขม้แข็งและเป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัสามารถส่งเสริมให้เป็นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์หรือเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มไดด้ว้ย  
 1.2 จากผลการประเมินศกัยภาพของเส้นทางท่องเท่ียว และแหล่งท่องเท่ียวทุกเส้นทาง พบวา่ ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ีย
น้อยท่ีสุดคือ ความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียว และความปลอดภยัในการเดินทาง ดงันั้น ผูบ้ริหารระดบันโยบาย ผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมถึงทอ้งถ่ินและชุมชนซ่ึงเป็นเจา้ของพ้ืนท่ี ควรมีมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการเร่ืองความ
ปลอดภยัใหค้รอบคลุม และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหน้กัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการมาเท่ียวจงัหวดัเพชรบุรีต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
ควรท าการศึกษาวิจยัในประเด็นท่ีสามารถน าไปใชว้างแผนพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเส้นทางจกัรยานในจงัหวดั

เพชรบุรี เพ่ิมเติม เพ่ือน าไปใชก้ าหนดนโยบายและแผนส่งเสริมการท่องเท่ียวดว้ยจกัรยานไดมี้ประสิทธิภาพสูงสุด ดงัน้ี 
 2.1 ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวดว้ยการป่ันจกัรยานในจงัหวดัเพชรบุรี อาทิ สถานท่ี ส่ิงอ านวย
ความสะดวก ปัญหาอุปสรรคในการท่องเท่ียวดว้ยจกัรยาน ช่วงระยะเวลาท่ีมาท่องเท่ียว ตลอดจนความตอ้งการการสนบัสนุนดา้น
ต่าง ๆ  
 2.2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวดว้ยการป่ันจกัรยาน 
 2.3 แนวทางการส่งเสริมสนบัสนุนการท่องเท่ียวดว้ยจกัรยาน 
 2.4 แนวทางการยกระดบัคุณภาพชีวติและเศรษฐกิจในชุมชนดว้ยการท่องเท่ียวดว้ยจกัรยาน 
 2.5 การจัดท าเส้นทางท่องเท่ียวดว้ยจกัรยาน (โปรแกรมทวัร์) ประเภทต่าง ๆ ให้ครอบคลุมความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียวในแต่ละกลุ่ม  
 2.6 การพฒันามคัคุเทศกท่์องเท่ียวดว้ยจกัรยานโดยใชบุ้คลากรในพ้ืนท่ี 
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