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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ อ.อู่ทอง 
จ.สุพรรณบุรี (เส้นทางการท่องเที่ยวฯ) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาประวัติและความสำคัญของ
แหล่งท่องเที่ยวฯ 2) เพ่ือสร้างนวัตกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวฯ 3) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจ
นักท่องเที่ยวทีม่ีต่อชุดเส้นทางการท่องเที่ยวฯ เป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน ในส่วนงานวิจัยเชิงปริมาณ
ใช้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน คือ ผู้เดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภออู่ทอง ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) แหล่งท่องเที่ยวภายในอำเภออู่ทองมี
มากมาย นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติแล้ว 
ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนใหม่อีกด้วย 2) จากการพิจารณานวัตกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวฯ จาก



ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า คู่มือเส้นทางการท่องเที่ยวฯ มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 3) ระดับความ   
พึงพอใจนักท่องเที่ยวที่มีต่อคู่มือเส้นทางการท่องเที่ยวฯ อยู่ในระดับมาก    
คำสำคัญ : การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงทรัพยากรธรรมชาติ                                 
  อู่ทอง สุพรรณบุร ี
 
 

Abstract 
 This study of the routes for historical, cultural and natural resource tourism 
in Uthong, Suphanburi, has the following objectives : (1) to study history and the 
importance of the tourist attractions in the area; (2) to create an innovative tourist 
route to the area; (3) to study the degree of tourists’ satisfaction with this tourist 
route. The study employs mixed research methodology. The quantitative part takes a 
sample of 400 people who visited the tourist attractions in Uthong district and 
employs average and standard deviation as the statistical tools. 
  The result of this study reveals: (1) that there are many tourist attractions in 
Uthong. Apart from the existing historical, cultural and natural resource tourist 
attractions in the area, new tourist attractions has appeared; (2) that the manual for 
this tourist route registers high degree of suitability, considering from the expert’s 
point of view; (3) that the degree of satisfaction of the tourists with this manual is 
high. 
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บทนำ 
 อู่ทองเป็นเมืองโบราณที่มีความสำคัญ ซึ่งมีร่องรอยของชุมชนโบราณมาครั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนถึงสมัยทวารดี (ราวพุทธศตวรรษที่ 12-16) สอดคล้องกับการบันทึกของ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง (ม.ป.ป. : 3) ได้ระบุไว้ว่า เมืองโบราณอู่ทอง เป็นเมืองโบราณเมือง
หนึ่งในวัฒนธรรมทวารดี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ยุคแรกของประเทศไทย เป็นเมืองโบราณ
ที่ได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดีย นอกจากนั้นแล้วยังเป็นเมืองศูนย์กลางด้านการค้าโบราณ ที่
เชื่อมโยงระหว่างทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยสอดคล้องกับ ศรีศักร วัลลิโภดม (2549 : 76-77) 
กล่าวว่า เมืองอู่ทองและปริมณฑลมีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากกว่าที่อ่ืนๆ เพราะตั้งอยู่ใน


