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ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย :  นางสาว นันทนา ลัดพลี 
 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : งบประมาณรายได้ 20,000 บาท 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญน ามาซึ่งเงินตราต่างประเทศ การสร้างงานและการ
กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังมีส่วน ส าคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของ
การคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการค้าและการลงทุน เมื่อประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวมี
บทบาทส าคัญ ในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ สามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟ้ืนตัวได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าภาคผลิต
และบริการอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีแนวโน้มการแข่งขันรุนแรงขึ้นตามล าดับมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความอ่อนไหวง่ายจาก ปัจจัยลบทั้งภายใน และภายนอกประเทศโดยไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554) เนื่องจากกิจกรรมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 3 ส่วนคือ 1) กิจกรรมทางการท่องเที่ยวเป็นสินค้าส่งออกรูปแบบการ
บริการ (Hospitality Export) สร้างรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศแก่ประเทศ เป็นอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับรายได้
จากการส่งสินค้าออก 2) กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นตัวสร้างงาน (Jobs Requirement) และ รายได้ (Income) ให้
มีการกระจายออกสู่ภูมิภาคต่างๆ เมื่อมีการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในภูมิภาค 3) กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นให้เกิดการผลิตสินค้าและการบริการ โดยน าเอาทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
เหมาะสม 

การท่องเที่ยวได้เข้ามามีบทบาทส าคัญที่สุดต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจนั่นคือ 
การท่องเที่ยวสามารถท ารายได้ในรูปของเงินตราต่างประเทศน าเข้าสู่ประเทศ ดังนั้นประเทศต่างๆทั่ว โลกต่าง
วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างศักยภาพทางด้านการท่อง (นารี เทพสุภรณ์กุล, 2550) ในมิติของ



นักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีถิ่นพ านักในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว
กลุ่มใหญ่ที่สุด ที่มีการเดินทางท่องเที่ยวไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ การเรียนรู้และท าความเข้าใจพฤติกรรม
และทัศนคติในช่วงที่ผ่านๆ มาท าให้ทราบถึง แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและพฤติกรรม ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิด
การพัฒนารูปแบบกระแส การเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ ในอนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
มุมมองต่อ แหล่งท่องเที่ยว ด้วยการพิจารณาองค์ประกอบอ่ืนๆ ของแหล่งท่องเที่ยว นอกเหนือไปจากภาพที่เห็น 
แนวโน้มทางการเปลี่ยนแปลงทางด้านแนวคิด ทัศนคติซึ่งมีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นพลวัตรอย่างต่อเนื่อง ย่อม
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อความต้องการและพฤติกรรมทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะในกรณีแนวโน้มการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางความคิดต่อคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวในมิติอ่ืนๆ นอกจากการ
สัมผัสด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่นที่ผ่านๆ มาในอีกมิติหนึ่ง ที่อาจส่งผลต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ 
โดยเฉพาะสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดจากความขัดแย้งทางสังคมและการเมือง ย่อมส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก การเตรียมความพร้อม เพ่ือใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมืออันส าคัญในการฟ้ืนฟู
สภาวะของประเทศให้กลับมาเป็นปกติได้โดยเร็ว จึงเป็นประเด็นที่ต้องนามาศึกษาและพิจารณาเป็นล าดั บต้นๆ 
ดังนั้น การศึกษาเพ่ือเข้าใจพฤติกรรมในเชิงจิตวิทยา โดยเฉพาะการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติต่อการท่องเที่ยว 
แรงจูงใจ หรือแรงผลักดันพ้ืนฐานทั้งทางกายภาพ (Functional Drive) และแรงจูงใจทางอารมณ์ (Emotional 
Drive) ซึ่งจะส่งผลให้เข้าใจความต้องการของกลุ่มตลาดเป้ าหมายได้อย่างลึกซึ้ง จึงเป็นเรื่องที่จ าเป็นเร่งด่วน 
นอกจากนั้น ในมิติของแหล่งท่องเที่ยวของไทย ที่หลายแห่งมีมูลค่าเพ่ิมแฝงอยู่ในตัวตนอย่างล้นหลาม รอคอยการ
พลิกผันเพ่ือเรียนรู้และเข้าใจความเป็นมาจากนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ เช่น ด้านของประวัติศาสตร์ความเป็นมา 
(Historical Value) ด้านคุณค่าทางวัฒนธรรม (Cultural Value) ด้านธรรมชาติและการอนุรักษ์ (Natural & 
Ecological Value) ด้านผสมผสานทันสมัย (Modern Fusion) เช่น การผสมผสาน การท่องเที่ยวกับดนตรี ด้าน
การศิลปะประยุกต์ (Design & Boutique) เป็นต้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง เพ่ือ
ผ่อนคลายความตึงเครียด จากกิจการงานประจ า โดยปกติการท่องเที่ยวหมายถึง การเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่
หนึ่ง โดยไม่ค านึงถึงระยะทางว่าจะใกล้หรือไกลแค่ไหน ซึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งเพ่ือการ
พักผ่อน การสันทนาการ หรือแม้กระทั่งการศึกษาหาความรู้ในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น 

ด้วยเหตุนี้ท าให้อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ โดยที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
จังหวัด หรือชุมชนนั้นๆ ที่ท าให้เกิดจ้างแรงงาน และการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ แหล่ง
ท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดความเจริญในด้านต่างๆ และมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่ ประทับใจกับนักท่องเที่ยว
มากขึ้น 

จังหวัดนครปฐม ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความส าคัญ ทางด้านศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม จังหวัดนครปฐมเป็นเส้นทางลงสู่ภาคใต้ จึงมีความเหมาะสมที่จังหวัดนครปฐม จะดึงนักท่องเที่ยวให้หัน
มาท่องเที่ยวและใช้จ่ายในจังหวัดมากขึ้น ด้วยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้เป็นที่รู้จัก และได้รับความสนใจ



จากนักท่องเที่ยวมากข้ึน และรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าท่าจีนซึ่งเป็น
พ้ืนที่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง โดยอยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 13 องศา 45 ลิปดา 10 พิลิปดา เส้นลองจิจูดที่ 100 
องศา 4 ลิปดา 28 พิลิปดา มีพ้ืนที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร่ เท่ากับ ร้อยละ 0.42 ของ
ประเทศ และมีพ้ืนที่เป็นอันดับที่ 62 ของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางถนน เพชรเกษม 56 
กิโลเมตร หรือตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) 51 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟ 62 
กิโลเมตร เป็นอู่อารยธรรมส าคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์กล่าวว่า เมืองนครปฐมแต่เดิมนั้นตั้งอยู่ริมทะเล เป็นเมืองเก่าแก่ มีความเจริญรุ่งเรืองมานับตั้งแต่
สมัยสุวรรณภูมิ และเป็นราชธานีส าคัญในสมัยทวารวดี ในยุคนั้น นครปฐมเป็นแหล่งเผยแพร่อารยธรรมจาก
ประเทศอินเดีย ซึ่งรวมทั้งพุทธศาสนา นครปฐมจึงเป็นศูนย์กลางของความเจริญ มีชนชาติต่าง ๆ อพยพเข้ามาตั้ง
ถิ่นฐานอยู่เป็นจ านวนมาก ต่อมาได้เกิดความแห้งแล้งขึ้นในเมืองนครปฐม เพราะกระแสน้ าที่ไหลผ่านตัวเมือง
เปลี่ยนเส้นทาง ประชาชนจึงอพยพไปตั้งหลักแหล่งอยู่ริมน้ า และสร้างเมืองใหม่ขึ้นชื่อ “เมืองนครไชยศรี” หรือ 
“ศรีวิชัย” นครปฐมจึงกลายเป็นเมืองร้างมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ขณะที่ทรงยังผนวชได้ธุดงค์ไปพบพระปฐมเจดีย์ และทรงเห็นว่าเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ไม่มีที่ใดเทียบเท่า 
ครั้นเมื่อได้ครองราชย์ จึงโปรดฯ ให้ก่อเจดีย์แบบลังกาครอบองค์เดิมไว้ โดยให้ชื่อว่า “พระปฐมเจดีย์” ทรง
ปฏิสังขรณ์สิ่งต่างๆ ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ให้มีสภาพดี และ โปรดฯ ให้ขุดคลองเจดีย์บูชา เพ่ือให้การเสด็จมา
นมัสการสะดวกขึ้น ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เริ่มก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ผ่าน
เมือง นครปฐม ซึ่งขณะนั้นยังเป็นป่ารก พระองค์จึงโปรดฯ ให้ย้ายเมืองจากต าบลท่านา อ าเภอนครชัยศรี มาตั้งที่
บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์เหมือนเช่นครั้งสมัยโบราณครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรด
ฯ ให้สร้างพระราชวังสนามจันทร์ เป็นที่เสด็จแปรพระราชฐานและฝึกซ้อมรบแบบเสือป่า โดยโปรดฯ ให้ตัดถนน
เพ่ิมขึ้นอีกหลายสาย รวมทั้ง สร้างสะพานเจริญศรัทธาข้ามคลองเจดีย์บูชาเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟกับองค์พ ระ
ปฐมเจดีย์ ตลอดจนสร้าง พระร่วงโรจนฤทธ์ทางด้านทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์และบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์
ให้สมบูรณ์สวยงามดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน และได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อจากเมือง “นครไชยศรี” เป็น “นครปฐม" 
นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ส าคัญที่หนึ่งในจังหวัดนครปฐม คือ “การล่องเรือชมสวน เลียบคลอง
มหาสวัสดิ์” ใน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยว Dream Destinations 2015 กาลครั้งนั้น
...ความฝันผลิบาน ที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้รวบรวมเอาเส้นทางสายดอกไม้จากทั่วประเทศ
มาให้เดินทางไปเที่ยวชมกันได้ทุกเดือน ตลอดทั้งปี โดยนาบัวคลองมหาสวัสดิ์นั้นเป็นเส้นทางสายดอกไม้
ประจ าเดือนมิถุนายน แต่แท้จริงแล้วนาบัวที่นี่มีดอกบัวให้ชมตลอดปี เพราะเป็นนาบัวที่ปลูกเพ่ือตัดดอกขาย 
(ส านักข่าวผู้จัดการออนไลน์, 2558) ส าหรับคลองมหาสวัสดิ์นั้น เป็นคลองประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ขุดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2403 เพ่ือเป็นเส้นทางในการเดินทางไปนมัสการ
องค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งนับเป็นคลองที่กว้างที่สุดในสมัยนั้น คือกว้าง 14 ม. และมีความยาวจากคลองบางกอกน้อย 
บริเวณวัดชัยพฤกษ์มาลา ไปจนถึงแม่น้ าท่าจีนที่ ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม รวม 27 กม. คลองสายนี้
เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของชาวชุมชนมาเป็นเวลาร้อยกว่าปี โดยวิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองส่วนใหญ่



ประกอบอาชีพการเกษตร ท านา ท าสวนผัก-ผลไม้ ซึ่งถือว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีแนวโน้มที่จะมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต ส่วนประวัติของ “คลองมหาสวัสดิ์” นั้น หรือบางทีชาวบ้านเรียกกันว่า คลองขุด 
เพราะเรียกได้ว่าเป็นคลองประวัติศาสตร์ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและน่าสนใจไม่น้อย พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านได้พระราชทานนามให้ว่า “มหาสวัสดี” ชาวบ้านในชุมชนได้เริ่มต้นรวมตัวกัน ช่วยพัฒนา
เรื่องการท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปี 2540 จึงไม่น่าแปลกใจที่มีการบริหารจัดการต่างๆ ค่อนข้างดี แม้จะมีหยุดชะงักไป
บ้างในช่วงน้ าท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 ที่ท าให้บ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาเสียหายครั้งใหญ่ แต่ตอนนี้ชีวิตของคนใน
ชุมชนก็ฟ้ืนกลับมา เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน 

เส้นทางท่องเที่ยวนี้ มีจุดเริ่มต้นของการล่องเรือชมคลอง จะอยู่ที่บริเวณวัดสุวรรณาราม โดยเรือน าเที่ยว
เป็นเรือของชาวบ้าน ซึ่งคนขับเรือก็มักจะเป็นไกด์ท้องถิ่นไปด้วยในตัว คอยอธิบายเรื่องราวและให้ข้ อมูลเกี่ยวกับ
ชุมชนได้เป็นอย่างดี เรือล าหนึ่งสามารถนั่งได้สูงสุด 6 คน ระยะเวลาการล่องเรือไม่ได้จ ากัดเวลา ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละ
จุดเราจะใช้เวลาเดินหรือหยุดถ่ายรูปกันมากน้อยแค่ไหน เฉลี่ยอยู่ที่ราวๆ 2-3 ชั่วโมง หลังจาก ขึ้นเรือที่ท่าวัด
สุวรรณาราม จุดแรกที่นิยมไปแวะคือ “นาบัว” ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ซึ่งปลูกดอกบัวพันธุ์ “สัตตบุศย์” เป็น
พันธุ์ที่คนนิยมซื้อไปบูชาพระ หากไปช่วงเช้า เราจะได้การเก็บบัว ซึ่งเจ้าของนาจะหิ้วตะกร้าเหล็ก ลอยเรือล าเล็ก
ค่อยๆ เดินเก็บบัว ซึ่งระดับน้ าสูงแค่อกหรือเอว เราสามารถเลือกนั่งชมอยู่บนศาลาริมน้ า หรือจะลงเรือพายล าเล็ก 
ลงไปชมบัวใกล้ๆ ก็ได้เช่นกัน อาจจะสงสัยไม่ค่อยเห็นดอกบัวบาน ส่วนใหญ่จะเป็นบัวตูม ก็เนื่องจากว่า บัวนี้ตัด
เก็บไปขายส าหรับบูชาพระ จึงจะเก็บกันตอนที่ยังตูมเพ่ือให้ขายได้ จะมีน้อยมากที่จะทิ้งไว้จนดอกบัวบานเพราะนั่น
หมายถึงว่าบัวจะใช้ไม่ได้แล้ว หากไปเที่ยวในช่วงก่อนหรือหลังวันพระใหญ่ ก็อาจจะแทบไม่ได้เห็นบัวเลยก็ได้ 
เพราะช่วงนั้นจะถูกตัดไปขายจนเกือบหมด หลังจากชมนาบัว แล้วกิจกรรมต่อไปก็คือลงเรือไปต่อกันที่ “กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์” ณ บ้านศาลาดิน ที่นี่จะได้เรียนรู้การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรของชุมชนหลาย
อย่างที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น ไข่เค็มเสริมไอโอดีน ข้าวตังที่ท าจากข้าวกล้อง กล้วยตากพลังแสงอาทิตย์ ซึ่งเขามีโรง
อบกล้วยที่สะอาดและปราศจากแมลงวัน รวมถึงมุมจ าหน่ายสินค้าโอท็อปและสินค้าการเกษตรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
กล้วยตาก มะม่วงกวน ข้าวไรซ์เบอร์รี หรือข้าวตัง ให้เราเลือกซ้ือเป็นของฝากกลับบ้านกันด้วย บริเวณใกล้เคียงกัน 
จะมีร้านขายเครื่องดื่ม ที่มีชื่อว่า ร้าน “จนตรอก ชงชา กะ กาต้ม” ซึ่งขายชา-กาแฟ และเครื่องดื่มแนวชงแบบ
โบราณๆ จุดเด่นอยู่ที่ความเก่าแก่ของร้านและขนาดของเครื่องดื่มที่ท ามาให้เ ราแบบจัดเต็มในราคาประหยัด 
รสชาติอร่อยกลมกล่อม หลังจากพักหาซื้อของฝากและเติมความสดชื่นกันแล้ว ก็ลงเรือต่อไปยังจุดที่ 3 คือ “สวน
กล้วยไม้” ระหว่างทางนอกจากบ้านเรือนริมน้ าแล้ว ยังสังเกตเห็นนกนานาชนิดและแมงปอบินโฉบไปมาริมตลิ่ง 
และมีนกปากห่างที่มาคอยกินปลา กินหอย ซึ่งถ้าอยู่ในนาก็จะคอยกินหอยเชอรี่ ที่มากัดกินต้นข้าว เป็นการช่วย
ชาวนาได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าแถวนี้ยังคงความอุดมสมบูรณ์และเป็นธรรมชาติอยู่มาก เมื่อมาถึงสวน
กล้วยไม้ และต้องเดินจากท่าจอดเรือไปเพียง 200 เมตร จะได้ชมแปลงปลูกกล้วยไม้สวยๆ หลากสีสัน โดยส่วน
ใหญ่เป็น กล้วยไม้ตระกูลหวาย ซึ่งมีทั้งสีเหลือง ม่วง แดง ชูช่อสีสันสวยงาม นอกจากนั้นยังมีพันธุ์อ่ืนๆ ที่เขา
ทดลองปลูกให้ชมด้วย ทางเจ้าของสวนจะอธิบายเรื่องวิธีการปลูก ดูแลรักษาและพันธุ์กล้วยไม้ที่ปลูกในสวน และ
หากสนใจอยากจะซื้อพันธุ์ไม้กลับบ้านก็มีจ าหน่ายในราคาไม่แพงเช่นกัน จากสวนกล้วยไม้เรามาถึง จุดสุดท้ายของ



เส้นทางล่องคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งเรือจะย้อนกลับมาใกล้ๆ ท่าเทียบเรือวัดสุวรรณาราม เพ่ือมาแวะเที่ยวชม “สวน
เกษตรผสมผสาน” บนเนื้อที่กว่า 40 ไร่ ซึ่งจัดสรรเป็นที่นา และสวนผลไม้ที่ปลูกผสมผสานกันหลายชนิด อาทิ 
มะพร้าว มะม่วง ขนุน ส้มโอ ของขึ้นชื่อของนครปฐม แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า สวนในแถบนี้ได้รับผลกระทบจากน้ า
ท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 ผลไม้รวมถึงส้มโอ ก็ยืนต้นตายไปจ านวนมาก และต้องเริ่มต้นปลูกกันใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาอีก
ระยะหนึ่งถึงจะกลับมาผลิตผลได้ดังเดิม สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่าง คือ การนั่งรถอีแต๋น เที่ยวชมสวน มีลีลาการขับที่เร้า
ใจเฉพาะตัว และจะพาลัดเลาะไปตามสวนที่ร่มรื่น จนถึงนาข้าวเขียวขจีที่สวยงาม แต่ล่องเรือชมสวน เลียบคลอง
มหาสวัสดิ์ ก็ยังมีสิ่งที่ต้องมีการปรับปรุงโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลนักท่องเที่ยว มีจุดประชาสัมพันธ์และ
ให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ควรมีการพัฒนาเพ่ือให้สามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างทันท่วงที 
เนื่องจากว่า ถ้าหากนักท่องเที่ยวเกิดประสบเหตุการณ์บางอย่าง การแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วสร้างให้เกิดความ
ประทับใจ และไม่มีการสูญเสียใดๆ เกิดขึ้นได้ ในส่วนของปัญหาทางด้านบริการ ควรมีการอบรมประชาชนใน
ชุมชนและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ดูแลนักท่องเที่ยวเป็นเรื่องส าคัญ ในเรื่องของกิริยามารยาท เพ่ือสร้างความ
ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ในส่วนของเรื่องการคมนาคม ล่องเรือชมสวน เลียบคลองมหาสวัสดิ์ยังถือ
ว่าเป็นรองอยู่ เนื่องจากว่า การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนี้ยังมีความล าบาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้
เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว จะเกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง หรือแม้กระทั้งการน ารถยนต์ส่วนตัวเพ่ือไป
ท่องเที่ยว ที่อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบาย ในการหาที่จอดรถที่ไม่เพียงพอกับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว ซึ่ง
ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ อาจจะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความไม่พอใจ และอาจจะท าให้ไม่อยากที่จะมาท่องเที่ยวที่
ล่องเรือชมสวน เลียบคลองมหาสวัสดิ์ ก็เป็นไปได้ 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของล่องเรือ
ชมสวน เลียบคลองมหาสวัสดิ์ เพ่ือน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนา ล่องเรือชมสวน เลียบคลองมหา
สวัสดิ์ ที่สามารถท าให้ นาบัวสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาจ านวนมากขึ้น จนท า
ให้เพ่ิม รายได้ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง และน าความเจริญมาสู่ทางชุมชนต่อไป 

 


