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การส ง เสริ ม การจั ด การท อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนบนเส น ทางท อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมในเขตธนบุ รี
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาบริบทของชุมชนเพื่อสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบน
เสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร และ 2) พัฒนาเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยทํา เปนแผนที่และคูมือเสนทางทองเที่ยว ดําเนินการวิจัยโดยการประชุม
สนทนากลุม การสํารวจพื้นที่ การสัมภาษณ การจัดกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชน การประเมิน
ความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมศึก ษาเส นทางทองเที่ยวโดยชุมชน และการประชุมอภิปรายสรุปการจัด
กิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชน ประชากรที่ใชศึกษา ไดแก ประธานแขวง ประธานชุมชน สมาชิก
ชุมชนในเขตธนบุรี ผูแทนจากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ คณาจารยและนักวิจัย
ผลการวิจัย พบวาหลายชุมชนในเขตธนบุรีมีทรัพยากรทองเที่ยวทั้งประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี
พิธีกรรม ความเชื่อและวิถีชีวิตแตกตางกันไป แตมีชุมชนกุฎีจีน แขวงวัดกัลยาณที่ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ
ทองเที่ยว พรอมทั้งมีทรัพยากรที่สามารถจัดเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไดแก วัด โบสถ มัสยิด พิพิธภัณฑ
ชุมชน บานโบราณ รานอาหารโปรตุเกส และรานขนมฝรั่งกุฎีจีน ความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมศึกษาเสนทาง
ทองเที่ยวโดยชุม ชนกุฎีจีน พบวา ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากโดยรวมทุกดาน โดยดา น
มัคคุเทศก/วิทยากร เปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดพูดคุย ซักถามมีคาเฉลี่ยมากที่สุด (คาเฉลี่ย=4.35) รองลงมา
คือ บุคลิกภาพ และความเปนเอกลักษณของสินคา/ของที่ระลึก (คาเฉลี่ยเทากัน=4.30) การประชุมอภิปราย
สรุปการจัดกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชน พบวาชุมชนกุฎีจีนมีตนทุนดานทรัพยากรทองเที่ยวที่เปน
แหลง ทองเที่ย วทางวัฒ นธรรมมากมายที่ ส ามารถเชื่อ มโยงกับ ชุมชนใกลเคียง รวมทั้ง มีบุค ลากรทางการ
ทองเที่ยวที่มีศักยภาพในการดํา เนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ และสิ่งสําคัญ คือ ชุมชนมีสวนรวมในการ
จัดการทอ งเที่ยว การพัฒ นาเสนทางทองเที่ย วเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี พบวา ชุมชนกุฎีจีนจะเนนการ
ทองเที่ยวทั้งยานกะดีจีนเนื่องจากเปนเครือขายความรวมมือทีส่ งเสริมกัน นอกจากนีน้ ักทองเที่ยวสวนใหญเปน
ชาวตางชาติจึงไดจัดทําแผนที่ทองเที่ยวยานกะดีจีน แผนพับคูมือทองเที่ยวยานกะดีจีน และปายแนะนําสถานที่
สําคัญในชุมชนเปน 2 ภาษาเพื่อประชาสัมพันธใหแกนักทองเที่ยวตางชาติ
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The Objectives of the Promotion of Community Based Tourism Management on the
Route Cultural Tourism in Thonburi District, Bangkok were to (1) study the context of the
community for promotion of community based tourism management on the route cultural
tourism in Thonburi District, Bangkok and (2) develop the route cultural tourism in Thonburi,
Bangkok by producing route guide map and tourist route handbook. The research operation
was managed by focus group discussion, locality survey, interview, tourism route study activity
by the community and discussion group meeting for conclusion of the tourism route study
activity by the community.
The research results revealed that many communities in Thonburi possessed different
tourism resources in history, culture, tradition, rite belief and ways of life. Only Kudeejeen
Community, Wat Kalaya District, the community participated in tourism management. This
community possessed resources capable to provide cultural tourism route, such as, monastery,
church, mosque, community museum, ancient house, Portuguese restaurant and Kudeejeen
baked cookie shop. The management on the route cultural tourism by Kudeejeen community
found that the participants were highly satisfied/appropriative as a whole on all aspects. On the
guides/lecturers thus provided opportunity for tourists to talk and ask questions at the highest
average ( x = 4.35). Next were character and identity of the goods/souvenirs ( x = 4.30). The
meeting to discuss and conclude the route cultural tourism activity study by the community
found that Kudeejeen community possessed numerous cultural tourism resource capitals that
could connect to nearby communities. The community also had high potential tourism people
that could drive various activities. The significant aspect was the community participating in
tourism management. The route cultural tourism development aspect in Thonburi found that
Kudeejeen community focused whole Kadeejeen district because of the cooperative network
that supported each others. Since most tourists were foreigners, there should be Kadeejeen
tourism map, Kadeejeen tourism handbook or guidebook and sign boards introducing important
places in 2 languages, Thai and English for foreign tourists information.
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