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บทที่ 2  
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การวิจัยเรื่อง การสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบนเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยนําเสนอเปน
หัวขอดังตอไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการการทองเที่ยว 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
4. บริบทเขตธนบุร ี
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
6. กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 
1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการจัดการการทองเท่ียว 
 ความหมายของการจัดการการทองเท่ียว 

บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548) ใหความหมายของการจัดการการทองเที่ยววา หมายถึง การวางแผน
การทองเที่ยวและดําเนินการใหเปนไปตามแผนโดยมีการจัดองคการ บริหารงานบุคคล การอํานวยการและ
ควบคุมอยางเหมาะสม เพื่อใหเปนไปตามแผนที่ไดวางไว ทั้งมีการประเมินผลแผนการทองเที่ยวดวย 

อารีย นัยพินิจ และฐิรชญา มณีเนตร (2551) ใหความหมายของการจัดการทองเที่ยว หมายถึง 
การดําเนินงานเกี่ยวกับการทองเที่ยวในดานการวางแผน การจัดการผูรับผิดชอบ การควบคุม การจัดสรร
งบประมาณ การประเมินผลและรายงานผลเกี่ยวกับการทองเที่ยว  

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2543) ไดกลาวถึงการจัดการการทองเที่ยวที่ควรจะดําเนินการใน
ความรับผิดชอบของหนวยงานที่ดูแลสถานที่ทองเที่ยวน้ันวามีอยู 5 ภารกิจหลัก ดังน้ี 

1. การโฆษณาและประชาสัมพันธหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการแหลงทองเที่ยวควรมี
บทบาทในการเผยแพรประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใหสาธารณะไดรับรูและทราบมากที่สุด 

2. การสํารวจขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรการทองเที่ยว เปนการสํารวจหาขอมูลในแหลงทองเที่ยวที่มี
อยูในพื้นที่ เพื่อเปนการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ 

3. การปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยว เปนการจัดทําแผนงานโครงการเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
แหลงทองเที่ยวใหเปนที่ประทับใจของนักทองเที่ยว 

4. การบริหารแหลงทองเที่ยว เปนการกําหนดแนวทางในการบริหารและจัดการแหลงทองเที่ยวใน
พื้นที่อยางเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุด 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

8 
 

5. การรักษาความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว เปนการวางระบบในการดูแลรักษาระบบความ
ปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยวที่เขามาในพื้นที่รับผิดชอบ 

จากเน้ือหาขางตน สรุปไดวา การจัดการทองเที่ยว หมายถึง การกระทําอยางมีเปาหมายที่
สอดคลองกับหลักการทฤษฎี และแนวคิดที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงสภาพที่แทจริงรวมทั้งขอจํากัดตางๆ ทาง
สังคมและสภาพแวดลอม การกําหนดแนวทางมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ดีตองคํานึงถึงกรอบความคิดที่
กําหนดไวมิฉะน้ันการจัดการการทองเที่ยวจะดําเนินการไปอยางไรทิศทางและประสบความลมเหลว ดังน้ัน 
การจัดการการทองเที่ยวจึงมีความจําเปนตองมีการวางแผนนโยบายที่ชัดเจนสอดคลองกันในทุกระดับทั้ง
ระดับแนวนอนซึ่งประกอบดวยหนวยงานตางๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว และระดับแนวต้ัง 
คือ องคกรเอกชน ชุมชนทองถ่ิน ที่มีบทบาทสําคัญเปนตัวแทนของพื้นที่ เพื่อจะไดสงเสริมและสรางแนวทาง 
การจัดการการทองเที่ยวที่เปนการทองเที่ยวที่ย่ังยืนตอไป (โครงการศึกษาวิจัยการจัดการมนุษยกับ
สิ่งแวดลอม, 2541: 6) 

องคประกอบของการจัดการการทองเท่ียว 
การจัดการการทองเที่ยวที่ผานมา พบวา มีปญหา อุปสรรค และขอจํากัดหลายประการที่ทําใหไม

สามารถทําใหการบริหารจัดการทองเที่ยวดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งปญหาในดานพื้นที่ ซึ่งมีขีด
ความสามารถที่จะรองรับไดในบางชวงปญหาชุมชนทองถ่ิน การไดหรือเสีย ผลประโยชนของคนในพื้นที่ 
การกระจายผลประโยชนที่ไมเหมาะสมทําใหเกิดความขัดแยง ความรวมมือในการจัดการปญหาของ
ผูประกอบการ ซึ่งมีธุรกิจที่เกี่ยวของหลายประเภท ทั้งธุรกิจ บานพัก รานอาหาร นําเที่ยว ขนสง ปญหา
ดานการประสานงานของหนวยงานตางๆ องคกร ชุมชนทั้งภายในและภายนอกตองมีเปาหมายรวมกันเพื่อ
การจัดการการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

ดังน้ันองคประกอบตางๆของการจัดการการทองเที่ยวตองมีความสัมพันธกันเปนระบบ เพราะตาง
ก็มีประโยชนซึ่งกันและกัน แตละภาคสวนตองมีเปาหมายเพื่อใหการทองเที่ยวสามารถดําเนินการไปไดอยาง
ตอเน่ือง โดยสรางความพึงพอใจใหนักทองเที่ยวใหเกิดความประทับใจอยากเดินทางมาคางแรมนานและมา
อีกหลายครั้งและบอกตอๆกันไป โดยทั่วไปการทองเที่ยวนอกจากจะข้ึนอยูกับความสวยงามสมบูรณของ
พื้นที่แลว ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวของอีกหลายประเภททั้งดานการขนสง การประชาสัมพันธ โรงแรมที่พัก   
การจัดการธุรกิจนําเที่ยว สินคาของที่ระลึก ซึ่งตองมีความสัมพันธกันดังน้ี 
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ภาพท่ี 2.1 ความสัมพันธในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (รําไพพรรณ แกวสุริยะ, 2547) 
 

จากภาพดังกลาวจะเห็นไดวา องคประกอบของการจัดการการบริการการทองเที่ยวมีความสัมพันธ 
ตอกัน คือ 

1. ขาวสารและการบริการขอมูลตาง ๆ ที่นักทองเที่ยวควรรู กอนเดินทางควรจัดการใหพรอม   
แจงราคาคาบริการใหชัดเจน อาจทําเปนแผนปลิว เอกสารพับ แคตตาล็อค (ตามแตงบประมาณดําเนินการ) 
เผยแพรใหกวางขวาง ตลอดจนการตอบรับขอมูลทางโทรศัพทที่สอบถามตองชัดเจน ในการตอบโทรสาร
และ E-mail ตองชัดเจนและรวดเร็ว 

2. การขนสง การสื่อสาร และการบริการ การเดินทางเขาสูหมูบานน้ัน หากมีรถโดยสาร รถประจําทาง
บริการ ควรแจงกําหนดการเดินทางและคาบริการเปนราคาเดียวกันชัดเจนหากเปนสถานที่ทองเที่ยวจะตอง
คํานึงถึงที่จอดรถสะดวก คาบริการจอดรถมีหรือไม ตองชัดเจน การสื่อสาร หมายถึง ระบบโทรศัพท ระบบ
การสั่งจอง ควรทันสมัยตามกระแสโลก (E-Mail, E-Commerce, E-Tourist) รวมถึงการบริการจัดสงทาง
พัสดุในระบบตางๆ ดวย 

3. การนําชมสถานที่ ควรมีมัคคุเทศกที่รอบรูนําชม อาจเปนมัคคุเทศกทองถ่ินหรือนักสื่อ
ความหมาย ซึ่งตองสามารถใชภาษาการสื่อสารไดเปนอยางดี 

4. ที่พักและบริการทองถ่ินใดมีที่พัก อาจเปนโรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส หรือโฮมสเตยตองสะอาด
ไดรับมาตรฐานการบริการสากล และมีการบริการที่ดี 

การจัดการการทองเที่ยว 

นักทองเที่ยว 

การตลาดและการ
ประชาสัมพันธ 

ทรัพยากรการทองเที่ยว 

แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ 
แหลงทองเที่ยววัฒนธรรม 

สิ่งอํานวยความสะดวก
ทางการทองเที่ยว 

ผลกระทบที่ไดรับ (บวก/ลบ) 

1. ขาวสารและระบบบริการ 
2. การขนสงและการสื่อสาร 
3. บริษัทนําเที่ยวและมัคคุเทศก 
4. ที่พักและบริการ 
5. รานอาหารและบริการ 
6. สินคาของที่ระลึกและบริการ 
7. กิจกรรมบันเทิงตาง  ๆ
8. ความปลอดภัย 
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5. รานอาหารและบริการตองสะอาด คํานึงถึงสุขอนามัย รวมทั้งคุณภาพชีวิตของนักทองเที่ยว 
ราคาชัดเจน ควรมีการจัดระบบรักษาสิ่งแวดลอม มีระบบการตักไขมัน การจัดการขยะการบําบัดนํ้าเสีย 
เปนตน 

6. สินคาที่ระลึก การจัดทําสินคาของที่ระลึก จองคํานึงถึงความมีเอกลักษณทองถ่ิน อาจปรับปรุง
รูปแบบสีสันตามรสนิยมของตลาด ควรเปนผลิตภัณฑที่สะอาด (Green and Clean Product) มีการ
จัดระบบการจัดการรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมพื้นบาน มีการแจงราคาชัดเจน ควรสรางมาตรฐาน
สินคาใหไดระดับสากล สินคาของที่ระลึกบางช้ินควรมีเอกสารกํากับไวดวย เชน ผาทอ เครื่องแกะสลักไม 
เครื่องประดับ เครื่องเงิน เพื่อนักทองเที่ยวจะไดใชเปนคูมือในการเก็บรักษาของน้ันไวไดยาวนาน 

7. กิจกรรมบันเทิงตางๆ หากเปนกิจกรรมในหมูบาน ควรคงไวซึ่งเอกลักษณและวัฒนธรรมด้ังเดิม 
เชน การละเลนพื้นบาน การแสดงนาฏศิลปพื้นบาน นอกจากน้ันควรมีการจัดการใหนักทองเที่ยวมีสวนรวม
ในกิจกรรมน้ันๆ เพื่อความบันเทิงและการเรียนรูวัฒนธรรมทองถ่ิน ซึ่งนับเปนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ทองถ่ินซึ่งกันและกัน 

8. การรักษาความปลอดภัย จะตองมีการจัดการอยางมีระบบ คํานึงถึงหลักความเปนเจาของบาน 
ที่ดี ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว ทั้งน้ี ตองรอบรูดวยวาหากนักทองเที่ยวไดรับ
อุบัติเหตุ อุบัติภัยแลว ควรมีการแจงการติดตอเพื่อการบริการใหพรอมอยางไร ที่ไหน เชน การปฐม
พยาบาล การรักษาพยาบาล เปนตน 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน 
 ความหมายของการทองเท่ียวโดยชุมชน 

การทองเที่ยวชุมชน (Community Tourism) เปนรูปแบบของการทองเที่ยวที่เนนผลประโยชน
ของชุมชนมีคํากลาวเกี่ยวกับความสําคัญของการทองเที่ยวชุมชนไววา 

“การทองเที่ยวเปรียบเสมือนสูตรสําเร็จ (Tailor-made) สําหรับทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศที่
กําลังพัฒนาหรือยากจน ประเทศเหลาน้ีหลายๆ ประเทศเนนการทองเที่ยวใหอยูในแผนพัฒนาของประเทศ
ตน เหตุผลสําคัญคือมีกลุมตลาดที่นาสนใจที่พรอมที่จะเดินทางทองเที่ยว สิ่งดึงดูดทางการทองเที่ยวและ
แหลงทองเที่ยวที่ประเทศน้ันๆ มีอยูแลวโดยไมตองลงทุน หลายๆประเทศมีลักษณะอากาศที่ดึงดูด          
มีทิวทัศนที่แปลกตาและมีสมบัติทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร นอกจากน้ีที่ดินและแรงงานก็ไมแพง 
นอกจากดานรายไดทางกสิกรรมแลว การทองเที่ยวจึงถือเปนแหลงรายไดที่นาสนใจในดานของการนํา
เงินตราตางประเทศเขามาและยังเปดโอกาสใหมในการจางงาน รวมทั้งความตองการผลิตภัณฑของ
ทองถ่ิน” จากคํากลาวขางตนจะเห็นไดวาการทองเที่ยวชุมชนมีความสําคัญสําหรับทุกประเทศที่กําลัง
พัฒนา และยังเปนแหลงสรางรายไดใหกับชุมชน ดังน้ันความหมายของชุมชนมีหลากหลายแนวคิดดังน้ี 
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พิมพระวี โรจนรุงสัตย (2553) กลาววาความหมายของการทองเที่ยวชุมชนตองทราบถึงหัวใจของ
การทองเที่ยวชุมชนกอนวาหากจะดําเนินการจัดการทองเที่ยวชุมชนที่สมบูรณน้ัน ตองใหชุมชนมีสวนรวม
ในทุกกระบวนการของการพัฒนาการทองเที่ยว  

เทิดชาย ชวยบํารุง (2550: 110) ไดใหความหมายของการทองเที่ยวโดยชุมชนวาการทองเที่ยวโดย
ชุมชน หมายถึง การทองเที่ยวที่เปนการสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และ
สถานที่ใหดํารงอยู โดยผนวกการทองเที่ยวไวเปนสวนหน่ึงของระบบนิเวศในชุมชน หรืออาจกลาวไดวาการ
ทองเที่ยวชุมชนเปนการทองเที่ ยวที่ ไมกอให เกิดมลพิษตอสิ่ งแวดลอมไมรบกวนหรือทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และสถานที ่

มิ่งสรรพ ขาวสอาด (2548: 90) กลาววา การทองเที่ยวโดยชุมชน คือ การทองเที่ยวที่มีชุมชนเปน
องคประกอบสําคัญ ทั้งในดานการดําเนินการ การบริหารจัดการ การตัดสินใจ และการจัดการผลประโยชน 
โดยอาศัยปจจัยเกื้อหนุนจากสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมที่ชุมชนจัดข้ึน 

วีระพล ทองมา และประเจต อํานาจ (2547) ใหความหมายของการทองเที่ยวชุมชนวา “เปนเรื่อง
ของการเรียนรูรวมกันของคนในชุมชนทองถ่ินและผูมาเยือน ในการที่จะดูแลรักษาทรัพยากรดานตางๆ ของ
ชุมชนที่มีอยูแลว ตลอดจนเปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนใหเกิดความย่ังยืน อันเกิดจากการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในชุมชน เพื่อประโยชนแกชุมชน”  

สรุปวา การทองเที่ยวชุมชนเปนกลไกสนับสนุนชุมชนในกระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวมดูแล
รักษาสภาพแวดลอม หรือธรรมชาติที่เปนแหลงทองเที่ยวจะตองชวยกันอนุรักษฟนฟู สืบทอด เพื่อพัฒนาสิ่ง
เปนประโยชนและรายไดของชุมชนอยางย่ังยืน 

ลักษณะสําคัญของการทองเท่ียวโดยชุมชน 
เทิดชาย ชวยบํารุง (2550: 110) กลาววา ลักษณะการทองเที่ยวโดยชุมชนน้ันเปนกิจกรรมการ

ทองเที่ยวขนาดเล็กที่ใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของผูคนในทองถ่ินในฐานะเจาของชุมชนมีการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมวัฒนธรรมและสถานที่ในพื้นที่สิ่งปลูกสรางตองยึดถือสอดคลองกับทองถ่ินเปนพื้นฐาน และการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนน้ันตองทําใหสิ่งสามัญธรรมดาเปนสิ่งที่พิเศษสําหรับนักทองเที่ยว 

สินธุ สโรบล (2547: 17) กลาวถึง ลักษณะของการทองเที่ยวโดยชุมชนวา การนําเอาทรัพยากร
การทองเที่ยวในทองถ่ินมาใชน้ันจะตองพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใหมีความรูความสามารถและมี
บทบาทสําคัญในการดําเนินงาน ต้ังแตการตัดสินใจการวางแผนและมุงเนนใหเกิดความย่ังยืนสูคนรุน
ลูกหลานและเกิดประโยชนตอทองถ่ิน โดยคํานึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเปนสําคัญ 

พจนา สวนศรี (2546: 24) กลาววา สิ่งสําคัญของการทองเที่ยวโดยชุมชน คือ ผลจากการ
ดําเนินการทองเที่ยวกอใหเกิดผลประโยชนตามมาทั้งทางตรงและทางออมน่ัน คือ ทางตรงกอใหเกิดการ
สรางงานสรางรายไดกับคนในชุมชน ในทางออมกอใหเกิดการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืนคงเอกลักษณ
และวัฒนธรรมของทองถ่ิน และกอใหเกิดการพัฒนาสาธารณประโยชนของชุมชน 
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คุณสมบัติสําคัญการทองเท่ียวโดยชุมชน   
เดวิค เฟนเนลล (Fennell, 1999; อางถึงใน พิมพระวี โรจนรุงสัตย, 2553) ไดเสนอคุณสมบัติที่

สําคัญของการทองเที่ยวดังกลาววา จะตองประกอบไปดวย 5 ประการไดแก 
1. ตองเปนการทองเที่ยวที่มีผลกําไรตอบแทนมายังครอบครัวของสมาชิกในชุมชน ในฐานะการ

เปดใหเปนที่พักอาศัยของนักทองเที่ยวในชุมชนน้ันๆ โดยไมตองผานนายหนาใดๆ อันจัดเปนการสราง
รายไดทางตรงแกคนในชุมชน อยางไรก็ดี แตละครอบครัวเจาของที่พักเองก็ควรไดรับการฝกอบรม และ
เตรียมความพรอมเพื่อใหพรอมรับนักทองเที่ยวเขามาพักอาศัยกับครอบครัวของตนเอง 

2. ตองเปนการทองเที่ยวที่ชุมชนไดรับประโยชนโดยรวมอยางแทจริง ไมวาจะเปนการสราง
สาธารณูปโภค และการยกระดับความเปนอยูที่มุงสราง “เพื่อสมาชิกในชุมชน” แตมิใช “เพื่อนักทองเที่ยว”  

3. ตองเปนการทองเที่ยวที่ไมกอใหเกิดความตึงเครียดดานสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนอัน
เน่ืองมาจากความพยายามนําความทันสมัยแบบตะวันตก เชน โคคาโคลา แม็คโดนัล มาริอ็อท ฯลฯ เขามา
สูชุมชนเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว พรอมกับดึงสํานึกรวมของคนในชุมชนออกไปดวยการกลืน
สมาชิกในชุมชนใหอยูกับความทันสมัยดังกลาว อันจะนํามาซึ่งปญหาทางสังคมและวัฒนธรรมที่จะเกิดข้ึน
ตามมาอีกเปนจํานวนมาก 

4. ตองเปนการทองเที่ยวที่สรางจิตสํานึกในการเคารพและรักษาสิ่งแวดลอม สังคม ตลอดจน
วัฒนธรรมในชุมชนใหเกิดข้ึนกับนักทองเที่ยว ดังน้ันแมวาการทองเที่ยวบางประเภทที่พยายามติดฉลากวา
เปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ หากแตไมมีกิจกรรมในลักษณะของการสรางจิตสํานึกดังกลาว ก็มิอาจกลาวได
วาการทองเที่ยวน้ันเปนการทองเที่ยวชุมชนโดยแท 

5. ทายที่สุดตองเปนการทองเที่ยวกอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางประเทศทั้งในระดับนานาชาติ 
นานาภูมิภาค ที่ลวนอยูภายใตนานาวัฒนธรรมโดยนัยน้ีการทองเที่ยวชุมชนตองเปนการทองเที่ยวที่สอนให
นักทองเที่ยวเคารพในความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนในสังคม และไมมองวาใคร 
“เจริญกวา” และใคร “ดอยกวา” ดังเชนเหตุผลของนักทองเที่ยวบางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตเดินทางไปประเทศเพื่อนบาน ก็เพราะตองการไปดู “ความลาหลัง (กวาตนเอง) เมื่อ 30 ปที่แลว” 
น่ันเอง  

องคประกอบของการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน  
การทองเที่ยวโดยชุมชนเปนการที่ ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวโดยตรงให

ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทองถ่ิน นําเอาทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติ 
วัฒนธรรมและประวัติศาสตรมาใชเปนฐานในการจัดการทองเที่ยวภายใตกรอบแนวคิดการจัดการอยาง
ย่ังยืน และมีการผสานการพัฒนาธุรกิจทองเที่ยวเขากับการพัฒนาดานสังคมและการคุมครองดาน
สิ่งแวดลอม ทั้งคํานึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติในพื้นที่อยางย่ังยืนซึ่งมีองคประกอบอยู 4 
ดานคือ (พจนา สงวนศรี, 2546) 
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1. ดานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และมี
วิถีการผลิตที่พึ่งพาและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน มีวัฒนธรรมประเพณีที่เปนเอกลักษณเฉพาะถ่ิน 

2. ดานองคกรชุมชน ชุมชนมีระบบสังคมที่เขาใจกัน มีปราชญ หรือผูมีความรู และทักษะในเรื่อง
ตางๆ หลากหลาย ชุมชนรูสึกเปนเจาของและเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา 

3. ดานการจัดการ มีกฎกติกาในการจัดการสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และการทองเที่ยว มีองคกร
หรือกลไกในการทํางานเพื่อจัดการทองเที่ยว และสามารถเช่ือมโยงการทองเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
โดยรวมได มีการกระจายผลประโยชนที่เปนธรรม มีกองทุนที่เอื้อประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชน 

4. ดานการเรียนรู ลักษณะของกิจกรรมการทองเที่ยวสามารถสรางการรับรู และความเขาใจในวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกตาง มีระบบจัดการใหเกิดกระบวนการเรียนรูระหวางชาวบานกับผูมาเยือน สราง
จิตสํานึกเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ทั้งในสวนของชาวบานและผูมาเยือน 

จากหลักการและองคประกอบการทองเที่ยวชุมชน เปนเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการทองเที่ยว
ชุมชนใหมีประสิทธิภาพ คงความย่ังยืนความเปนเอกลักษณ ความเปนวิถีชีวิตในสิ่งแวดลอมที่เปนธรรมชาติ
ของชุมชนใหมีศักยภาพ ทั้งดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการเรียนรู และดานการจัดการตอไป  

ผลกระทบจากการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน  
กิจกรรมทางการทองเที่ยวไดสงผลกระทบโดยตรงกับชุมชนทองถ่ินทั้งทางบวกและทางลบ          

ซึ่งบุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2546) ไดจําแนกผลกระทบของการทองเที่ยวที่มีตอชุมชนทองถ่ินไวเปน 4 ดาน คือ     
1. ผลกระทบของการทองเที่ยวตอชุมชนทองถ่ินดานเศรษฐกิจ อาจพิจารณาไดเปนทั้งทางบวกและ

ทางลบ ซึ่งผลกระทบในทางบวก ไดแก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจของชุมชน การสรางงาน 
การเพิ่มรายได การกระตุนการผลิต และการแกปญหาดุลการชําระเงินระหวางประเทศ สวนผลกระทบ 
ไดแก ปญหารายไดไมตอเน่ือง เพราะฤดูกาลของการทองเที่ยว คุณภาพแรงงานไมเหมาะสมกับระบบการ
ผลิตผลิตภัณฑ ราคา และการบริการ อาจมีการแยงชิงผลประโยชนในชุมชน ทําใหเกิดปญหาดานทุนอื่นๆ 
เชน แรงงาน ที่ดิน เงิน การใชวัตถุดิบจากตางประเทศ เปนตน  

2. ผลกระทบของการทองเที่ยวตอชุมชนทองถ่ินดานสังคม อาจพิจารณาไดเปนทั้งทางบวกและ
ทางลบ ซึ่งผลกระทบในทางบวก ไดแก การเปลี่ยนแบบแผนการประกอบอาชีพชวยยกมาตรฐานการ  
ครองชีพ สรางความสามัคคี ปองกันการอพยพยายถ่ิน เสริมสรางการศึกษา สรางความเขาใจอันดีระหวาง
นักทองเที่ยวและชุมชนทองถ่ิน สวนผลกระทบในแงลบ ไดแก เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและคานิยม
ทองถ่ิน ปญหาการหลอกหลวงนักทองเที่ยว มีการอพยพยายถ่ินของชุมชนอื่นเขามา ปญหาอาชญากรรม 
ปญหาการขัดแยงระหวางนักทองเที่ยวกับชุมชนทองถ่ิน  

3. ผลกระทบของนักทองเที่ยวตอชุมชนทองถ่ินดานวัฒนธรรม อาจพิจารณาไดเปนทั้งทางบวกและ
ทางลบ ซึ่งผลกระทบในทางบวก ไดแก การใชวัฒนธรรมของทองถ่ินเปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยว นักทองเที่ยว
มีความเขาใจที่ดีตอวัฒนธรรมทองถ่ิน เกิดความรัก ความหวงแหน ภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง เกิดความ
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รวมมือรวมใจในการชวยเหลือฟนฟูสืบทอด และอนุรักษวัฒนธรรม สวนผลกระทบในแงลบ ไดแก การเกิด
ปญหาการขัดแยงทางวัฒนธรรมระหวางนักทองเที่ยวและชุมชนทองถ่ิน การเปลี่ยนแปลงคานิยม รูปแบบ
ของวัฒนธรรมทองถ่ิน การลดคุณคาของวัฒนธรรมและศิลปวัตถุ การทําลายศิลปวัตถุของชุมชนทองถ่ิน 
การทําลายวัฒนธรรมทองถ่ินใหเปนสินคาเพื่อการทองเที่ยว เปนตน   

4. ผลกระทบของการทองเที่ยวตอชุมชนทองถ่ินดานสิ่งแวดลอม อาจพิจารณาไดเปนทั้งบวกและ
ทางลบ ซึ่งผลกระทบในทางบวก ไดแก สรางความตระหนักถึงคุณคาของสิ่งแวดลอมในชุมชนทองถ่ิน ชวย
รักษา พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูสิ่งแวดลอมของชุมชน และคนควาหาแนวทางรักษาสิ่งแวดลอมของชุมชน
ทองถ่ิน สวนผลกระทบในทางลบ ไดแก เกิดปญหาการทาลายทรัพยากรในดานตางๆ ของชุมชนทองถ่ิน 
เชน ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรทางชีวภาพ เกิดปญหามลภาวะ ปญหาการทรุดตัวของดิน 
การทําลายภูมิทัศนของชุมชนทองถ่ิน เปนตน 

 การเตรียมความพรอมของชุมชนในการจัดการการทองเท่ียว 
 การทองเที่ยวเปนเสมือนงานพัฒนาชุมชนอยางหน่ึง เปนสิ่งที่ดูเหมือนงายแตทํายาก ที่วายากน้ันก็
เพราะการทองเที่ยวเปนการพัฒนาที่ตอบสนองกระแสบริโภคนิยม การทองเที่ยวทําใหชุมชนหลุดออกจาก
ฐานการผลิตเดิมในภาคการเกษตร สูธุรกิจดานบริการ กําลังซื้อที่สูงกวาของนักทองเที่ยวจึงสามารถกําหนด 
“สินคา” และ “บริการ” ไดตามความตองการ ทําใหสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมในแหลงทองเที่ยวมัก
ถูกครอบงําจากวัฒนธรรมภายนอกที่เขามาพรอมกับนักทองเที่ยว เปนดาบสองคมและมีความเสี่ยงอยางย่ิง
ในการนําไปใชในการพัฒนา 
 อยางไรก็ตาม กอนที่จะเปดหมูบานตอนรับนักทองเที่ยว ชุมชนควรจะตอง “รูตัว” เขาใจและ
ตระหนักตอการทองเที่ยวน้ีตลอดจนการสรางภูมิคุมกัน โดยการเตรียมความพรอมชุมชน ซึ่งผูดําเนินการ
พัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนควรมีกระบวนการทํางาน พจนา สวนศร ี(2546) กลาวถึง การทองเที่ยวโดย
ชุมชน (Community Based Tourism: CBT) วาคือ การทองเที่ยวที่คํานึงถึงความย่ังยืนของสิ่งแวดลอม 
สังคม วัฒนธรรม กําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเปนเจาของมี
สิทธิในการจัดการดูแลเพื่อใหเกิดการเรียนรูแกผูมาเยือน 

ในการทํางานเพื่อเตรียมความพรอมชุมชนในการจัดการการทองเที่ยว หากมองวาองคกรที่เขาไป
ทํางานรวมกับชาวบานและองคกรชาวบาน ควรมีพันธะสัญญาในการทํางานรวมกัน สรางจุดมุงหมายใน
การทํางานรวมกัน และรวมกันทํางาน ซึ่งกระบวนการการทํางานในการเตรียมความพรอมชุมชนในการ
จัดการการทองเที่ยวมีดังน้ี 

1. ศึกษาความเปนไปกอนลงพื้นที่ เพื่อเลือกพื้นที่ทํางาน 
2. ศึกษาความเปนไปไดรวมกับชุมชน เปนการทํางานอยางมีสวนรวมกับชุมชนกอนการตัดสินใจ

ดําเนินการ 
3. กําหนดวิสัยทัศนและวัตถุประสงคของการทองเที่ยว เปนการกําหนดทิศทางงาน 
4. การวางแผน เปนการวางแผนเพื่อเตรียมความพรอมชุมชนในการบริหารจัดการ 
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5. การบริหารจัดการองคกร แนวทางการสรางองคกรในการบริหารจัดการ 
6. การจัดโปรแกรมการทองเที่ยว เปนการนําเสนอภาพกิจกรรมการทองเที่ยวของชุมชน 
7. การสื่อความหมายของการพัฒนาบุคลากรของชุมชนใหมีความสามารถในการบอกเรื่องราวของ

ชุมชนไดอยางนาสนใจ 
8. การตลาด เปนการเรียนรูและทําความเขาใจกลไกการตลาด พฤติกรรมนักทองเที่ยว และ

องคประกอบที่สําคัญในการทําตลาด ศึกษาความเปนไปไดรวมกับชุมชน 
9. การจัดการทองเที่ยวนํารอง เปนการทดสอบความพรอมของชุมชน โดยการเชิญกลุมคนที่

เกี่ยวของในการทองเที่ยวใหเขามาทองเที่ยวในชุมชน และแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อใหชุมชน
ไดปรับปรุงกอนเปดการทองเที่ยวจริง 

10. การติดตามและประเมินผล เปนการติดตามและประเมินผลทั้งในระดับกิจกรรมและภาพรวม
ในการทํางาน CBT (Community Based Tourism) ของชุมชน 

3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ความหมายการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
Swarbrooke (2000: 306) ใหความหมายวา การทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเปนการเดินทางเพื่อ

ศึกษาและเรียนรูถึงวิถีทางการดําเนินชีวิต ประวัติศาสตร ศิลปะ และเทศกาลงานประเพณีตางๆ ทั้งที่มีมา
นานแลวและที่จัดข้ึนเปนการเฉพาะ 

พิซานและแมนสเฟลด (Pizan and Mansfeld, 1999) ไดกลาววา คนเราสนใจการทองเที่ยว   
เชิงวัฒนธรรมน้ันมาจากความตองการที่จะศึกษาเรียนรูวัฒนธรรมชนชาติและการดํารงชีวิตที่แตกตางไป
จากที่อาศัยอยูเดิมเน่ืองจากคนเรามีสัญชาตญาณของความอยากรูอยากเห็นในตัวเอง 

พยอม ธรรมบุตร (2548: 1) ไดใหความหมายวา การทองเที่ยวซึ่งใหความสําคัญกับวัฒนธรรมของ
แหลงทองเที่ยวและสถานที่เปนจุดหมายปลายทางของการเดินทางทองเที่ยว นักทองเที่ยวจะสนใจวิถีชีวิต
มรดกวัฒนธรรมศิลปะอุตสาหกรรม และกิจกรรมนันทนาการของชุมชนทองถ่ินนักทองเที่ยว จะเย่ียมชม
และศึกษาแหลงประวัติศาสตรศิลปะมหกรรม งานแสดงสินคาหัตถกรรม พิพิธภัณฑทุกประเภท 
ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป ตลอดจนแหลงมรดกตางๆ 

ราณี อิสิชัยกุล (2546: 83) ไดใหความหมายของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวา หมายถึงการ
ทองเที่ยวเพื่อชมหรือสัมผัสศิลปวัฒนธรรมแขนงตางๆไดแก สถาปตยกรรมจิตรกรรม ประติมากรรม ภาษา 
วรรณกรรม หัตถกรรม นาฏศิลป และดนตร ีรวมทั้งงานเทศกาลประเพณี 

รสิกา อังกูร (2549: 80) ไดใหคําจํากดัความวา การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปญญา ทองถ่ิน
วาเปนการทองเที่ยวที่ใหความรูเกี่ยวกับวิถีชีวิตและความงดงามศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความวิจิตรอลังการ
และแตกตางจากชาติอื่นเปนรูปแบบการทองเที่ยวที่กําลังไดรับความนิยมในหมูนักทองเที่ยว 

 ชูเกียรติ นพเกตุ (2542: 29) ใหความหมายคลายคลึงกันวาหมายถึงการทองเที่ยวเพื่อศึกษา
วัฒนธรรมวา เปนการทองเที่ยวเพื่อศึกษาหาความรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินตางๆ และเปน
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การศึกษาชีวิตความเปนอยูทั้งในแงมนุษยวิทยาและสังคมวิทยา เชน ชมโบราณสถาน ศิลปะหรือการแสดง
ตางๆ เปนตน   

บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2542: 5) กลาววา การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือการเดินทางทองเที่ยวเพื่อ
ชมงานประเพณีตางๆ ในรอบปที่ชาวบานในทองถ่ินน้ันๆ จัดข้ึน ทําใหไดรับความเพลิดเพลินต่ืนตาต่ืนใจใน
สุนทรียศิลป มีความรูความเขาใจตอสภาพสังคมและวัฒนธรรมทองถ่ินบนพื้นฐานการทองเที่ยวอยางมี
ความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมโดยประชาชนใน
ทองถ่ินมีสวนรวมการจัดการทองเที่ยว รวมทั้งเปนการทองเที่ยวและเย่ียมชมสถานที่แสดงถึงความเปน
วัฒนธรรม เชน การชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ ปราสาท พระราชวัง วัด ประเพณี รวมถึงวิถีการดําเนิน
ชีวิตของบุคคลในแตละยุคสมัย  

ดังน้ันการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมหรือการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การทองเที่ยวเพื่อ
ศึกษาและเรียนรูถึงวิถีทางการดําเนินชีวิต ประวัติศาสตร ศิลปะ และเทศกาลงานประเพณีตางๆ ทั้งที่มีมา
นานแลวและที่จัดข้ึนเปนการเฉพาะหรือเปนการทองเที่ยวที่ใชวัฒนธรรม เปนวัตถุดิบหรือใชวัฒนธรรมเปน
ทรัพยากรการทองเที่ยว 

แนวคิด หลักการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ชาญวิทย เกษตรศิริ (2540: 1 - 10) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกบัการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมไววาเปนวิธี

การศึกษาประวัติศาสตรและวัฒนธรรมผานการเดินทางทองเที่ยว เปนการทองเที่ยวที่เนนการพัฒนาดาน
ภูมิปญญา สรางสรรค เคารพตอสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ศักด์ิศรีและวิถีชีวิตผูคน หรือสามารถกลาวไดอีกนัย
หน่ึงวา การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม คือ การทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูผูอื่นและยอนกลับมามองตนเองอยาง
เขาใจความเกี่ยวพันของสิ่งตางๆ ในโลกที่มีความเกี่ยวโยงพึ่งพาไมสามารถแยกออกจากกันได  

เชนทร วิพัฒนบวรวงศ (2543: 19) ใหทัศนะวาการสงเสริมชุมชนใหพัฒนาการทองเที่ยว        
เชิงวัฒนธรรม จะตองใหความสําคัญในการใหชุมชนเปนแกนกลางในการพัฒนาหรือสงเสริมในสิ่งที่เปนของ
ทองถ่ินน้ัน ที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตและสิ่งที่เปนรูปธรรม โดยดึงผูที่เปนปราชญชาวบานรวมในการ
พัฒนาการทองเที่ยวดวยเพื่อชวยในการอนุรักษการทองเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมโดยมีหนวยงานของรัฐชวย
สนับสนุน 

Howell (1993) กลาววา คนเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อที่จะเรียนรูหา
ประสบการณและความบันเทิง นักทองเที่ยวบางกลุมเห็นวา คนทองถ่ินที่มีวัฒนธรรมที่แปลกและโดดเดน
เปนเอกลักษณก็สามารถเปนสิ่งดึงดูดทางการทองเที่ยวไดเชนกัน สิ่งที่ทาใหแหลงทองเที่ยวเหลาน้ีโดดเดนก็
คือ การที่นักทองเที่ยวสามารถเพิ่มพูนประสบการณ ความรูและมุมมองทางดานวัฒนธรรมที่กวางไกล  

Pigram (1993) กลาววา สิ่งจูงใจสําคัญของการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม คือ ความเขาใจอยาง 
ถองแทในเรื่องของความแตกตางในวิถีชีวิต การแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
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Reisinger (1994) กลาววา การทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเปนการทองเที่ยวที่เนนความสนใจพิเศษ
ในการสืบคนและแสวงหาประสบการณการมีสวนรวมในวัฒนธรรมใหมๆ ไมวาจะเปนเรื่องของความงาม 
สติปญญา อารมณและจิตใจ  
 Philip Feifan Xie & Geoffrey Wal (2000) กลาววา การทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเปนการ
ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม และนําพาผูคนจากดินแดนและชาติพันธุที่แตกตางกันมาพบปะซึ่งกันและกัน  

Suger (พลอยศรี โปราณานนท. 2539 : 94 ; อางอิงมาจาก Suger. n.d. : unpaged) ช้ีใหเห็นวา
สวนประกอบทางวัฒนธรรมที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวในเชิงของการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ประกอบ
ไปดวยเรื่องราวทางประวัติศาสตรงานหัตถกรรม กิจกรรมทางประเพณี ภาษา อาหาร ศิลปะ ดนตร ีศาสนา 
สถาปตยกรรม การศึกษา ลักษณะการแตงกาย เทคโนโลยีของชุมชนทองถ่ิน และกิจกรรมยามวาง 

ชาญวิทย เกษตรศิริ. (2540). โครงการวิถีทรรศน: วิถีไทยการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมไดให
ขอสังเกตวา ลักษณะสําคัญของการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมก็คือการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูผูอื่นและ
ยอนกลับมามองตนเองอยางเขาใจ ความเกี่ยวพันของสรรพสิ่งในโลกที่ไมสามารถแยกออกจากกันได โดยได
กลาวถึงสวนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ สําหรับการทองเที่ยวแบบการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมไว
ดังตอไปน้ี  

ประการแรก ตองเปลี่ยนการทองเที่ยว (Tourism) เปนการเดินทาง (Travel) ใหคนกลุมเล็กสราง  
ภูมิปญญาของกลุมไปศึกษา ไปดูตามความสนใจของตนเอง เปนการเดินทางไปรูจัก การเดินทางตองเปน
โลกสวนตัว ไปอยางเกรงใจ ไปอยางเคารพตอสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมของทองถ่ินชุมชน มีความสุขจาก
การเดินทางเปนเปาหมาย ไมใชการไปบุกรุกพิธีกรรมความเช่ือชาวบาน ไปซื้อทุกอยางที่ขวางหนา  

ประการที่สอง ตองใหการศึกษา โดยเฉพาะกับเด็กๆ ใหเรียนรูและเขาใจการทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรม เน่ืองจากในปจจุบันไมมีทางหลีกหนีนักทองเที่ยวไปได จึงควรใหการศึกษาแกเยาวชนวาจะ
เผชิญสถานการณน้ีอยางไร จะไดประโยชน เกิดการเรียนรูแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมไดอยางไร หลักสูตรการ
เรียนการสอนวิชาการทองเที่ยว ควรมีหลักสูตรที่สรางภูมิคุมกัน ไมใหมีการเสพการขายที่ไมเคารพผูอื่น 
และตองเรงสรางบุคคลากรดานการทองเที่ยวใหมีคุณภาพรูเรื่องวัฒนธรรมและประวัติศาสตร ไมใชรูเรื่อง
ภาษาอยางเดียว มัคคุเทศกตองมีความรูเปนวิทยากร ไมใชคนรับใชของนักทองเที่ยวที่ตองบริการทุกอยาง  

ประการที่สาม ตองเรียนรูที่จะเคารพวัฒนธรรมของเพื่อนบาน ของชุมชนอื่น รวมทั้งเคารพใน
วัฒนธรรม ศักด์ิศร ีและผูคนของเราเองดวย ตองมีพื้นฐานที่ศักด์ิสิทธ์ิที่ผูมาเยือนจะละเมิดมิได เพราะหาก
เราไมเคารพวัฒนธรรมของเรา นักทองเที่ยวชาติอื่นก็ไมเคารพเชนกัน 

จากแนวความคิดที่กลาวมาขางตนอาจกลาวไดวา การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม หมายถึง การ
เดินทางของผูคนหรือกลุมคนออกจากสถานที่ซึ่งเปนที่อยูอาศัยประจําไปยังทองถ่ินอื่น โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อการทองเที่ยว การแสวงหาประสบการณใหมๆ ประกอบการเรียนรู การสัมผัส การช่ืนชมกับเอกลักษณ
ความงดงามทางวัฒนธรรม คุณคาทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต ความเปนอยูของกลุมชนอื่น ความแตกตาง
ทางวัฒนธรรมของชนตางสังคม ไมวาจะเปนในดานของศิลปะ สถาปตยกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
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เรื่องราวและคุณคาทางประวัติศาสตร รูปแบบวิถีชีวิต ภาษา การแตงกาย การบริโภค ความเช่ือ ศาสนา 
จารีตประเพณี ลวนแลวแตเปนสิ่งดึงดูดใจที่สําคัญ กระตุนใหเกิดเปนการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมข้ึน 

ประเภทการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
การสัมผัสโดยตรงระหวางนักทองเที่ยวกับกลุมชาติพันธุตางๆ มีระดับที่แตกตางกันซึ่งทําใหเกิดการ

ทองเที่ยวเชิงชาติพันธุและวัฒนธรรมพื้นถ่ินอยางนอย 2 ประเภท (จริญญา เจริญสดใส. 2544) คือ  
1. ทองเที่ยวเพื่อสัมผัสชาติพันธุและวัฒนธรรมพื้นถ่ินอยางเต็มรูปแบบโดยนักทองเที่ยวไปพํานัก

อาศัยอยูกับกลุมชาติพันธุหน่ึงๆ เปนระยะเวลาหน่ึง และใชชีวิตเหมือนชนพื้นเมือง อาทิ การทองเที่ยว   
พักคางแรมแบบโฮมสเตย  

2. การทองเที่ยวเพื่อสัมผัสชาติพันธุและวัฒนธรรมพื้นถ่ินแบบมีการจัดการโดยนักทัศนาจรไปทัศน
ศึกษาเย่ียมชมกลุมชาติพันธุหน่ึงๆ ในชวงเวลาสั้นๆ ไมพักคางโดยพยายามเรียนรูเขาใจวัฒนธรรมของ    
ชนเผาน้ัน และแตไมไดลองใชชีวิตในรูปแบบเดียวกับชนพื้นเมือง 

องคประกอบท่ีเปนสิ่งดึงดูดใจของการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม  
The European Center for Traditional and Regional Cultures หรือ ECTARC (Richards. 

1995: 22) ไดกลาวไวถึงองคประกอบที่เปนสิ่งดึงดูดใจของการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 8 ประการ ไดแก  
1. โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานตางๆ  
2. สถาปตยกรรม สิ่งปลูกสราง ผังเมืองรวมถึงซากปรักหักพังของสิ่งปลูกสรางในอดีต 
3. ศิลปหัตถกรรม ประติมากรรม ประเพณี และเทศกาลตางๆ  
4. ความนาสนใจในเรื่องของดนตร ีไมวาจะเปนดนตรีคลาสสิค ดนตรีพื้นบานหรือดนตรีรวมสมัย  
5. การแสดง ละคร ภาพยนตร มหรสพตางๆ  
6. ภาษาและวรรณกรรม  
7. ประเพณีและความเช่ือที่เกี่ยวของกับศาสนา  
8. วัฒนธรรมเกาแกโบราณ วัฒนธรรมพื้นบาน หรือวัฒนธรรมยอย 

แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมเปนเรื่องที่ทุกคนในชาติควรไดรวมมือกันทํานุบํารุงรักษา สงเสริมและเผยแพรใหดําเนิน

ไปอยางไดผลและมีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ. 2533: 1) เพื่อใหวัฒนธรรม
ของชาติไดคงอยูสืบไปอีกนานเทานาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท
ไววา “งานดานการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม น้ันเปนงานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ 
ซึ่งเปนทั้งตนเหตุและองคประกอบที่ขาดไมไดของความเจริญดานอื่นทั้งหมด และเปนปจจัยที่จะชวยใหเรา
รักษาและดํารงความเปนไทยไวไดสืบไป” (กรมศิลปากร. 2513: 51) ในแนวทางในการศึกษาสงเสริมและ
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พัฒนาวัฒนธรรม พ.ศ. 2539 ตามนโยบายวัฒนธรรมแหงชาติไดกลาวถึง ความสําคัญของวัฒนธรรมไว 3 
ลักษณะ คือ 

1. วัฒนธรรมเปนทั้งพื้นฐานและเครื่องมือสําหรับสรางเสริมความสามัคคีกลมเกลียวและความเปน
ปกแผนในหมูประชาชน วัฒนธรรมจะชวยชักนําใหคนประพฤติศีล ปฏิบัติธรรม และพรอมที่จะเผชิญชีวิต
รวมกันบนผืนแผนดินเดียวกันทั้งในยามสุขและยามทุกข 

2. วัฒนธรรมเปนกรองและเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมจึงถือไดวา
วัฒนธรรมเปนหลักในการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกของสังคม ซึ่งอาจจะชวยปองกันและแกไขปญหา 
ตลอดทั้งตอบสนองความตองการของสมาชิกและของสังคมได 

3. วัฒนธรรมเปนเอกลักษณ เปนลักษณะเดนประจําชาติ หรือประจําหมูคณะ ซึ่งมีสวนชวยใหชน
ในชาติมีความรูสึกเปนพวกเดียวกัน อันจะทําใหบังเกิดความรักสามัคคีกันและจะสงผลตอการรวมพลังของ
หมูคณะและธํารงไวซึ่งความมั่งคงของชาติ 

คุณลักษณะของทรัพยากรการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
  มนุษยสรางวัฒนธรรมสืบตอกันมาเปนระยะเวลานับพันป วัฒนธรรมยอมมีความซับซอนจากการ
สะสมภูมิปญญาของยุคสมัยตางๆ 3 ประการของวัฒนธรรม ดังน้ี (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545) 

1. วัฒนธรรมมีลักษณะเปนองครวม ที่ประกอบดวยสวนตางๆ ซึ่งสัมพันธกันเพื่อใหเห็น
ความสัมพันธขางตน นักสังคมศาสตรไดจัดแบงวัฒนธรรมออกเปน 4 กลุมใหญๆ คือ 1) วัฒนธรรมที่
เกี่ยวกับครอบครัวและเครือญาติ 2) แบบแผนการทํามาหากิน 3) การจัดระเบียบทางการเมืองการปกครอง 
และ 4) เรื่องราวของศาสนา ความเช่ือลักษณะพื้นฐานของวัฒนธรรมเชนน้ี เปนสิ่งสากลที่พบไดในสังคม
มนุษยทุกแหงหน องคประกอบพื้นฐานของวัฒนธรรมที่กลาวมาลวนเกี่ยวของตอกันอยูเสมอการที่
องคประกอบสวนหน่ึงสวนใดไมทําหนาที่เกื้อหนุนกับองคประกอบอื่นยอมสงผลกระทบระบบใหญอยาง
หลีกเลี่ยงไมได 

2. วัฒนธรรมแตละแหงดังมีความหมายเปนเฉพาะของตน ผูเปนเจาของวัฒนธรรมมีเหตุผลตอการ
แสดงออกในวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาเน่ินนาน จึงสามารถอธิบายไดประเพณีการลุยไฟใน
เทศกาลกินเจของชาวจีนที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต การไหวผีตะกวดของชาวเขมร จังหวัดสุรินทร 
และการรําผีมอญของชาวรามัญในจังหวัดตางๆ มีความสําคัญอยางไรตอการคงอยูของกลุมตน 

3. วัฒนธรรมเกิดจากการลอกเลียนแบบอยางที่มีมากอนหนา คนช้ันหลังจะปรับเปลี่ยนรูปแบบ
วัฒนธรรมที่รับมาที่ใหกับเงื่อนไขตามยุคสมัยของตน การเปลี่ยนแปลงและการสืบเน่ืองของวัฒนธรรมจึง
เปนปรากฏการสากล เชน รูปลักษณของอักษรไทยที่ใชในปจจุบันจึงแตกตางไปจากอักษรไทยสมัย        
พอขุนรามบาง 
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การพัฒนาและการจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 Coltman (ภูสวัสด์ิ สุขเลี้ยง. 2545: 12 - 13; อางอิงมาจาก Coltman. n.d. : unpaged) ไดให

แนวทางการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไว 9 ประการ สรุปไดดังน้ี   
1. สงเสริมใหประชาชนทองถ่ินเห็นความสําคัญของการทองเที่ยวที่มีตอเศรษฐกิจในสังคม  
2. การพัฒนาการทองเที่ยวจะตองข้ึนอยูกับจุดประสงคและความตองการของชุมชนวาจะตองการ

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากนอยเพียงใด  
3. วิธีการและความถ่ีในการโฆษณาประชาสัมพันธทางดานการทองเที่ยวควรไดรับความเห็นชอบ

จากประชาชนในทองถ่ิน เพราะจะเปนเครื่องวัดความตองการประเภทและจํานวนนักทองเที่ยวของทองถ่ิน
น้ันๆ  

 4. ควรมีความรวมมือกันระหวางภาครัฐและเอกชนในการพยายามที่จะทําใหทองถ่ินเปนสถานที่
พักผอนที่มีความสมบูรณและมีคุณภาพ 

 5. ในการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวไมควรใหมีผลกระทบตอประชาชนในทองถ่ินผูที่เกี่ยวของ
ในการวางแผนจึงตองมีความระมัดระวังและตองวางแผนรองรับในเรื่องน้ีเอาไวดวยเพื่อที่จะรักษา
วัฒนธรรมและคานิยมของทองถ่ินใหคงอยู  

6. เงินทุนและแรงงานรวมทั้งนักบริหารทางการทองเที่ยวควรมาจากชุมชนเจาของทองถ่ินเพื่อที่
ทองถ่ินจะสามารถควบคุมการพัฒนาทางการทองเที่ยวใหเปนไปในทิศทางที่ตองการได  

7. การเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมและงานเทศกาลที่จัดข้ึนเพื่อนักทองเที่ยว 
8. เรื่องราวและงานเทศกาลที่จัดข้ึนในแหลงทองเที่ยวจะตองสะทอนใหเห็นถึงประวัติศาสตร     

วิถีชีวิตความเปนอยูและสภาพทางภูมิศาสตรของทองถ่ิน  
9. กอนที่จะลงมือพัฒนาการทองเที่ยว ควรพยายามขจัดปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนในชุมชนให

เรียบรอย 
สุนทร กุลวัฒนวรพงษ (2544 อางถึงใน ธีระ ชีวะเกรียงไกร, 2551) ไดศึกษาทฤษฎีของการจัดการ

การทองเที่ยวอยางย่ังยืนวา สามารถพิจารณาจากองคประกอบ 4 ประการ คือ 
1. การดําเนินกิจกรรมทางการทองเที่ยวในขอบเขตความสามารถของธรรมชาติชุมชน

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนตอกิจกรรมการทองเที่ยว 
2. การตระหนักถึงในกิจกรรมทางการทองเที่ยวที่มีผลกระทบตอชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี

วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน 
3. การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมการทองเที่ยวที่มีผลกระทบตอระบบนิเวศชุมชน 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีตอการทองเที่ยว 
4. การประสานความตองการทางเศรษฐกิจ การคงอยูของสังคมและการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยาง

ย่ังยืน 
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กุลธิดา สามะพุทธิ (2540) กลาววา การพัฒนาและการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะตองทําให
คนเห็นคุณคาทางวัฒนธรรมด่ังเดิม และคนภายนอกไมควรเขาไปปรับเปลี่ยนอะไรควรเขาไปอยางผูมาเยือน 
รักษาสัดสวนระหวางจํานวนนักทองเที่ยวกับการรักษาความเปนตัวของตัวเองของคนในทองถ่ิน และจะตอง
ใหชุมชนและทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการ ทั้งในแงของการจัดรูปแบบการทองเที่ยว และเรื่องรายไดที่คน
ในทองถ่ินจะไดรับเพื่อนํากลับไปบํารุงรักษาตนทุนทางวัฒนธรรมน้ันใหคงอยูตอไป ฉะน้ัน การทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรมจึงถือเปนการเดินทางทางภูมิปญญา เพื่อศึกษาประวัติศาสตรวัฒนธรรมผานการเดินทาง
ทองเที่ยวและการศึกษาวัฒนธรรมของเพื่อนบานซึ่งมีอดีตที่นาสนใจ 
  
4. บริบทเขตธนบุรี 
 ธนบุรีเปนเขตช้ันในของกรุงเทพมหานคร ต้ังอยูริมฝงตะวันตกของแมนํ้าเจาพระยาหรือฝงธนบุรี 
สภาพพื้นที่เปนที่ราบลุม ภายในพื้นที่มีลําคลองตัดผานหลายสาย สภาพดินอุดมสมบูรณในอดีตจึงมีการทํา
สวนผลไมอยูทั่วไป เขตธนบุรี เดิมช่ือวาอําเภอราชคฤห มีฐานะเปนอําเภอช้ันใน ข้ึนตรงกับกรมนครบาล 
ต้ังอยูในพื้นที่ของวัดราชคฤห จึงเรียกวา อําเภอราชคฤห ตอมาไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
เปลี่ยนช่ืออําเภอราชคฤหเปนอําเภอบางย่ีเรือ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2459 และวันที่ 20 ธันวาคม 2459 
ไดประกาศเปดที่วาการเปนของตัวเอง เหตุที่เปลี่ยนช่ืออําเภอราชคฤหเปนอําเภอบางย่ีเรือ เพราะวาในสมัย
กรุงธนบุรีเปนราชธานี ประเทศไทยไดมีการติดตอคาขายกับประเทศจีน ใชเรือสําเภาลําเลียงรับสงสินคาใน
บริเวณใกลเคียงกับวัดราชคฤห มีพระญาติของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 2 คน นําเรือมาจอดอยูเปน
ประจํา จึงเรียกตําบลน้ีวา “บางย่ีเรือ” คําวา “ย่ี” แปลวาสอง ในสมัยโบราณมักนิยมเรียกทองถ่ินหรือ    
ลํานํ้าวา “บาง” จึงเรียกบริเวณแถบน้ันวา “บางย่ีเรือ” และอําเภอราชคฤหต้ังอยูในพื้นที่บางย่ีเรือ        
จึงเปลี่ยนช่ือเปนอําเภอบางย่ีเรือ ตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนช่ืออําเภอบางย่ีเรือเปนอําเภอธนบุร ี 
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2482 เน่ืองจากจังหวัดธนบุรีเคยเปนราชธานีมากอน และเพื่อเปนการเฉลิม       
พระเกียรติของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีดวย ตอมาวันที่ 25 ธันวาคม 2510 ไดยายที่ทําการอําเภอมาอยู  
ณ สถานที่แหงใหมภายในบริเวณวัดเวฬุราชิน เลขที่ 160 ถนนเทิดไท แขวงบางย่ีเรือ เขตธนบุรี ตราบเทา
ทุกวันที่ (สํานักงานเขตธนบุรี, 2555) 

 ลักษณะภูมิประเทศ 
          เขตธนบุรีเปนเขตช้ันในของกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 8,566 ตารางกิโลเมตร พื้นที่โดยทั่วไป
เปนที่ราบลุม มีแมนํ้าลําคลองไหลผานทั่วถึงกันตลอดทองที่ 

 อาณาเขต 
          เขตธนบุรีมีอาณาเขตติดตอดังน้ี 
    ทิศเหนือ ติดตอเขตบางกอกใหญ 
    ทิศใต  ติดตอเขตจอมทอง เขตราษฎรบูรณะ และเขตบางคอแหลม 
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    ทิศตะวันออก ติดตอเขตคลองสาน 
    ทิศตะวันตก ติดตอกับเขตจอมทอง และเขตภาษีเจริญ 

 พ้ืนท่ีการปกครอง 
 เขตธนบุรี ปจจุบันแบงพื้นที่การปกครองออกเปน 7 แขวง 44 ชุมชน ไดแก 

1. แขวงตลาดพลู มี 5 ชุมชน คือ 
1.1 ชุมชนวัดใหมยายนุย 
1.2 ชุมชนวัดบางสะแกใน 
1.3 ชุมชนปากคลองบางสะแก 
1.4 ชุมชนสามัคคีธรรม 
1.5 ชุมชนวัดกันตทาราม 

  2. แขวงบางย่ีเรือ มี 9 ชุมชน คือ 
   2.1 ชุมชนสวนพล ู

2.2 ชุมชนบานลาง 
2.3 ชุมชนขางสถานีรถไฟวงเวียนใหญ  
2.4 ชุนชนวัดอินทราม 
2.5 ชุมชนหลังศูนยจันทร 
2.6 ชุมชนโรงเจ 1 
2.7 ชุมชนโรงเจ 2 
2.8 ชุมชนตรอกเทวดา 
2.9 ชุมชนตากสินสัมพันธ 

  3. แขวงวัดกัลยาณ มี 6 ชุมชน คือ 
3.1 ชุมชนกุฎีจีน  
3.2 ชุมชนกุฎีขาว  
3.3 ชุมชนวัดกัลยาณ 
3.4 ชุมชนวัดประยูร  
3.5 ชุมชนวัดบุปผาราม 
3.6 ชุมชนโรงคราม 

  4. แขวงหิรัญรูจี มี 9 ชุมชน คือ 
   4.1 ชุมชนศรีภูม ิ
   4.2 ชุมชนวัดใหญศรีสุพรรณ 
   4.3 ชุมชนสามัคคีศรีสุพรรณ 
   4.4 ชุมชนมัสยิดบานสมเด็จ 
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   4.5 ชุมชนบางไสไกบานสมเด็จ 
   4.6 ชุมชนวัดประดิษฐาราม 
   4.7 ชุมชนสี่แยกบานแขก 
   4.8 ชุมชนประสานมิตร 
   4.9 ชุมชนวัดหิรัญรูจ ี
  5. แขวงบุคคโล มี 5 ชุมชน คือ 
   5.1 ชุมชนสนามแดง 

5.2 ชุมชนสองรอยหอง 
5.3 ชุมชนรวมพลัง 
5.4 ชุมชนสายสัมพันธ 
5.5 ชุมชนแซซิ้มสวนบน 

  6. แขวงสําเหร มี 5 ชุมชน คือ 
6.1 ชุมชนวัดบางนํ้าชน 
6.2 ชุมชนสุทธาราม 
6.3 ชุมชนหลังไปรษณียสําเหร 
6.4 ชุมชนวัดราชวรินทร 
6.5 ชุมชนเกื้อวิทยา 

7. แขวงดาวคะนอง มี 5 ชุมชน คือ 
7.1 ชุมชนโกวบอพัฒนา 
7.2 ชุมชนตรอกสะพานยาว 
7.3 ชุมชนมะนาวหวาน 
7.4 ชุมชนเจริญนคร 66 
7.5 ชุมชนวัดดาวคะนอง 

 ประชากร 
         เขตธนบุรีมีประชากรทั้งสิ้น 113,338 คน เพศชาย 53,592 คน เพศหญิง 59,746 คน 
จํานวนอาคารบานเรือน 51,884 หลังคาเรือน (สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2558)  

 อาชีพ 
         ประชาชนในเขตธนบุรีสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง คาขาย และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
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 สถานท่ีสําคัญ 
 เขตธนบุรีมีโบราณสถานและสถานที่สําคัญหลายแหง ดังน้ี 

1. พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช วงเวียนใหญ 
2. วิหารสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช วัดอินทารามวรวิหาร 
3.  วัด จํานวน 25 วัด วัดที่สําคัญ ไดแก วัดประยุรวงศาวาส  วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 

วัดอินทารามวรวิหาร วัดเวฬุราชิณ และวัดราชคฤหวรวิหาร   
4. ศาลเจาที่อยูในการกํากับดูแลของทางราชการ 9 ศาล ที่นาสนใจ เชน ศาลเจาเกียนอันเกง 

ศาลเจาโกวบอ เปนตน ศาลเจาและโรงเจของเอกชน 18 แหง เชน ศาลเจาแซซิ้ม ศาลเจาพอเสือ ศาลเจา
ปงเทากง เปนตน 

5. มัสยิด 3 แหง คือ มัสยิดกุฎีขาว หรือมัสยิดบางหลวง มัสยิดบานสมเด็จหรือดนูรุลมีน 
และมัสยิดสวนพล ู

6. โบสถวัดคริสตกุฎีจีน หรือวัดซางตาครูส 
7. คริสตจักรสําเหร 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2 แผนที่เขตธนบุร ี(สํานักงานเขตธนบุร,ี 2555) 
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5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ชัยสิทธ์ิ ดํารงวงศเจริญ (2550) ไดศึกษาเรื่อง การจัดการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงอนุรักษ โดย

การมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาภูผายนต อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร พบวาภูผายนตเปนแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะเดน คือ ความสวยงามของทรัพยากรทางธรรมชาติและมีรองรอยของ
ประวัติศาสตร เชน ถํ้าเสรีไทย รูปรอยสลักสามพันป (ถํ้าผาลาย) หากไดรับการสนับสนุนอยางเหมาะสม 
และมีการบริหารจัดการที่ดีจะกอใหเกิดการสรางงานเกี่ยวกับการทองเที่ยว และสรางรายไดเพิ่มเติมจาก
อาชีพหลัก (เกษตรกรรม) อันจะสงผลถึงการอนุรักษวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวบานทองถ่ิน อีกทั้งเยาวชนได
ตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมด้ังเดิม โดยมีการวางแผนแบบมีสวนรวมใหกับชาวบาน มีการจัดฝกอบรม
มัคคุเทศก การใหมีการแสดงดานวัฒนธรรมแกผูมาเย่ียมชม และสามารถสรางความเขาใจในดานการ
บริหารจัดการการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงอนุรักษ ใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางย่ังยืนแกผูนําและ
ชาวบาน 

เนตรชนก นันที (2544) ไดศึกษาการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา ชุมชนวัด  
พระบาทหวยตม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ไดพบวาแนวทางในการจัดการที่เหมาะสม สําหรับการพัฒนาเปน
แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมน้ัน ผลการศึกษาดานองคประกอบของแหลงทองเที่ยวของชุมชนวัดพระบาท
หวยตมในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม พบวา ครบทั้ง 3 ดาน คือ ดานสิ่งดึงดูดใจ ดาน
ความสะดวกในการเขาถึง และดานสิ่งอํานวยความสะดวก แตก็มีจุดออน 2 จุด ในองคประกอบ สิ่งอํานวย
ความสะดวก คือ การใหบริการอาหาร และเครื่องด่ืมที่ไมหลากหลาย การขาดการใหบริการดานขอมูล   
ผลการศึกษาดานแนวทางการจัดการที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมน้ัน 
ผูใหขอมูลหลักไดรวมกันวางแนวทางการจัดการไว 4 ดาน คือ การจัดการโครงสรางองคกรการทองเที่ยว 
การจัดการดานบุคลากร การจัดระบบการดําเนินงานและการจัดรายการนําเที่ยว พบวา ขอจํากัดคือยังไมมี
นักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวในชุมชนแหงน้ี เพราะยังไมมีการประชาสัมพันธเพียงพอ สงผลใหชุมชนยังไมมี
โอกาสฝกทักษะในการลงมือปฏิบัติการจึงควรมีการศึกษาหรือการทําวิจัยดานการตลาดสําหรับชุมชนวัด
พระบาทหวยตมตอไป 

เบญจา จันทร (2545) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดดอนหวาย ใหเปนแหลงทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมโดยการมีสวนรวมของชุมชน ไดกลาวถึงเรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวบาน     
ดอนหวาย สรุปสาระวา แหลงทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม หมายถึง แหลง
ทองเที่ยวหรือทรัพยากรการทองเที่ยวที่มีคุณคาทางศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษได  
สรางสมและถายทอดมาเปนมรดกสืบทอดกันมาทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทน้ี  ประกอบดวย         
งานประเพณี วิถีชีวิตความเปนอยูของผูคน การแสดงวัฒนธรรม สินคาพื้นเมือง การแตงกาย ภาษา ชนเผา 
สวนสนุก สวนสัตว แหลงทองเที่ยว เปนตน แหลงทองเที่ยวควรมีสิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ใหนักทองเที่ยว
เขาไปเย่ียมชม ไดแก สถานที่มีความสําคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร เทศกาลตางๆ มีสิ่งอํานวยความ
สะดวก (Amenity & Facilities) ใหนักทองเที่ยว ไดแก ที่พัก รานอาหาร ที่จอดรถ รานคา ถนนและ
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สวนสาธารณะ การมีการเขาถึง (Accessibility) แหลงทองเที่ยวโดยไมลําบาก ถาสามารถเดินทางเขาไปได
หลายเสนทางย่ิงดี ถาระยะทางไกลจะทําใหเสียเวลาและคาใชจายสูง วัตถุประสงคในการจัดงานเพื่อเปน
การอนุรักษฟนฟูสงเสริมและเผยแพรขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของชาวนครปฐมและเปนการ
สงเสริมสนับสนุนการเผยแพรผลิตภัณฑ  

ปรัชญากรณ ไชยคช (2559) ศึกษาเรื่องศักยภาพการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา
หมูบานจุฬาภรณพัฒนา 10 อําเภอเบตง จังหวัดยะลา พบวา หมูบานจุฬาภรณพัฒนา 10 อําเภอเบตง 
จังหวัดยะลา มีประวัติศาสตรเกี่ยวของกับความขัดแยงดานอุดมการณทางการเมืองกับรัฐบาลมาเลเซีย และ
ไดเปนผูรวมพัฒนาชาติไทย มีทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติ และประวัติศาสตรที่สําคัญ การวิจัยน้ีจึงมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติศาสตรความเปนมาของชุมชนศักยภาพการทองเที่ยวของชุมชน และจัดทา
โปรแกรมทองเที่ยวของชุมชนหมูบานจุฬาภรณพัฒนา 10 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย การวิจัย
เอกสาร การสํารวจ การสังเกต และการประชุมกลุมยอย ผลการวิจัย พบวา ผูคนในชุมชนสวนหน่ึงเคยเปน
สมาชิกของพรรคคอมมิวนิสตมาลายา ที่เคยสูรบกับรัฐบาลมาเลเซียเน่ืองจากมีความขัดแยงอุดมการณทาง
การเมือง มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตรโบราณสถาน และการบริการทองเที่ยวที่มีศักยภาพ 
7 ประเภท ประกอบดวย ตนไมใหญ สวนปาพระปรมาภิไธย นํ้าตก พิพิธภัณฑประวัติศาสตร คายสูรบ และ
รีสอรทชุมชน สวนโปรแกรมทองเที่ยว 2 วัน 1 คืน ไดนําเสนอแหลงทองเที่ยว และกิจกรรมทองเที่ยวที่มี
ศักยภาพ อยางไรก็ตาม ชุมชนแหงน้ีควรไดรับการพัฒนาปจจัยพื้นฐานดานการทองเที่ยว เชน ปายช้ีทาง 
ปายสื่อความหมาย ปรับปรุงถนนเขาหมูบาน และสงเสริมใหเปนศูนยการเรียนรูประวัติศาสตรพรรค
คอมมิวนิสตมาลายา 

ประกอบศิริ ภัคดีพินิจ (2545) ศึกษาศักยภาพการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน      
ริมกวานพะเยา: กรณีศึกษาชุมชนบานรองไฮ ตําบลแมใส อําเภอเมืองจังหวัดพะเยา พบวา ศักยภาพการ
จัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานรองไฮ ชุมชนมีองคประกอบที่เหมาะสมสําหรับการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน 2 ดาน คือ ดานสิ่งดึงดูดใจและการเขาถึง สวนองคประกอบดานสิ่งอํานวย
ความสะดวกยังจะตองมีการปรับปรุงและพัฒนาตอไป กลุมตัวอยางในชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนอยูในระดับมาก มีความตองการในการพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาใหเปน
แหลงทองเที่ยวในทุกดาน คือ ดานกายภาพและสิ่งแวดลอม ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานกิจกรรมภายใน
แหลงทองเที่ยว ดานสวัสดิการและความปลอดภัย ดานการบริหารจัดการ และกลุมตัวอยางสวนใหญมี
ความตองการมีสวนรวมอยูในระดับมากในทุกดาน คือ การรวมวางแผน การรวมดําเนินกิจกรรม การรวม
ลงทุน และการรวมติดตามประเมินผล 

วาลิกา แสนคํา (2545) ศึกษาการพัฒนาการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมบานเปยงหลวง อําเภอ   
เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม พบวาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมสําหรับการเปนแหลงทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมของบานเปยงหลวงได 4 แนวทางดังน้ี 1) สงเสริมและพัฒนาการจัดการรายการนําเที่ยวทาง
วัฒนธรรมภายในชุมชน  2) การจัดการการทองเที่ยวแบบโฮมสเตย ซึ่งบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ
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ของกลุมสมาชิกในชุมชน 3) การจัดเสนทางทองเที่ยวเช่ือมโยงกับแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
ใกลเคียง 4) จัดเทศกาลดอกนางพญาเสือโครงบาน เพื่อเปนจุดดึงดูดใจนักทองเที่ยว 

วิไลลักษณ รัตนเพียรธัมมะ และคณะ (2550) ไดทําการศึกษาถึงการจัดการการทองเที่ยวโดย
ชุมชน กรณีศึกษาตลาดนํ้าทาคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไดกลาวถึงการจัดการการทองเที่ยว
ที่ผานมา พบวา มีปญหา อุปสรรค และขอจํากัดหลายประการที่ทําใหไมสามารถทําใหการบริหารจัดการ
การทองเที่ยวดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพทั้งปญหาในดานพื้นที่ ซึ่งมีขีดความสามารถที่จะรองรับไดใน
บางชวง ปญหาชุมชนทองถ่ิน การไดหรือเสียประโยชนของคนในพื้นที่ การกระจายผลประโยชนที่ไม
เหมาะสม ทําใหเกิดความขัดแยง ความรวมมือในการจัดการปญหาของผูประกอบการ ซึ่งมีธุรกิจที่เกี่ยวของ
หลายประเภท ทั้งธุรกิจบานพัก รานอาหาร นําเที่ยว ขนสง ปญหาการประสานงานของหนวยงานตางๆ
องคกรชุมชนทั้งภายในและภายนอก ตองมีเปาหมายรวมกัน เพื่อจัดการการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ
และย่ังยืน ดังน้ันองคประกอบตางๆ ของการจัดการการทองเที่ยว ตองมีความสัมพันธกันเปนระบบเพราะ
ตางก็มีประโยชนซึ่งกันและกัน แตละภาคสวนตองมีเปาหมายเพื่อใหการทองเที่ยวสามารถดําเนินการไปได
อยางตอเน่ือง โดยสรางความพอใจใหนักทองเที่ยวใหเกิดความประทับใจอยากเดินทางมาคางแรมนานและ
มาอีกหลายครั้ง และบอกตอๆ กันไป 

วันสาด ศรีสุวรรณ (2553) ไดศึกษารูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการมีสวนรวม
ของชุมชนลุมนํ้าตาป พบวาชุมชนลุมนํ้าตาปเปนชุมชนที่ครอบคลุมพื้นที่สามจังหวัดคือ จังหวัดสุราษฎรธานี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่ในเขตภาคใตของประเทศไทย เปนชุมชนที่มีความหลากหลาย
และความอุดมสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม มีอัตลักษณที่โดดเดนที่เอื้อตอการ
ทองเที่ยวทั้งในแงประวัติศาสตร กลุมชาติพันธุ ภาษา วรรณกรรม การละเลนพื้นบานศาสนา พิธีกรรมและ
ความเช่ือ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและสภาพภูมิประเทศทาง
ธรรมชาติแนวทางการจัดการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยการมีสวนรวมของชุมชนลุมนํ้าตาป ประกอบดวย 
1) รณรงคสรางจิตสํานึกของคนในชุมชนใหมีความรูสึกในการเปนเจาของ มีความรับผิดชอบรวมกันในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ความสะอาดของสถานที ่และความปลอดภัยของนักทองเที่ยว 2) สรางคุณคาใหแก
ชุมชน โดยรวมกันศึกษาคนควาหาสิ่งที่ดีและมีประโยชนเพื่อนํามาจัดกิจกรรมการทองเที่ยว รวมทั้งความมี
อัธยาศัยไมตรีของชุมชน 3) มีการวางแผนรับผิดชอบรวมกันในการดําเนินงานและการแบงปนผลประโยชน 
และ4) จัดเตรียมความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไดแก ดาน
ศูนยขอมูล เสนทางการทองเที่ยว ดานอาหาร เครื่องด่ืม หองนํ้า  จุดชมวิว การสื่อสาร และวัสดุอุปกรณที่
ใชประกอบกิจกรรมการทองเที่ยว  

อภิญญา สุพิชญ (2555) ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
กรณีศึกษา บานสิงหทา อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยศึกษาขอมูลจาก 2 รูปแบบ คือ 1) การตอบ
แบบสอบถาม ไดแก ประชาชนที่มีสวนเกี่ยวของกับบานสิงหทา จํานวน 420 คน 2) การตอบแบบ
สัมภาษณ ไดแก ภาคสวนราชการ จํานวน 13 คน และภาคเอกชน ผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 8 คน      
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ซึ่งวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ผลการศึกษาพบวา 1) จากการตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยาง    
สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 31 - 40 ป มีสถานภาพสมรส การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา อาชีพธุรกิจ
สวนตัว/คาขาย และรายไดตอเดือน 5,001 - 10,000 บาท สวนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ  
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวในชุมชนโดยรวมเฉลี่ยอยูใน
ระดับนอย เมื่อพิจารณารายดาน พบวาสวนใหญมีสวนรวมในดานการติดตามและประเมินผล สําหรับการมี   
สวนรวมนอยที่สุด คือ ดานการมีสวนรวมในการสรรหา คัดเลือก และประเมินบุคลากร 2) จากการตอบ
แบบสัมภาษณ ภาคสวนราชการ ภาคเอกชนและผูมีสวนไดสวนเสีย ผลวิเคราะหที่ไดจากการสัมภาษณ คือ  
ภาคสวนราชการมีหนาที่ในการดําเนินงานหลัก โดยการจัดทําโครงการ จัดหางบประมาณ และ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร พรอมทั้งใหการสนับสนุนดานอาหารพื้นบานสินคาที่ระลึก และการอบรม
มัคคุเทศกในพื้นที่ รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรเขารวมโครงการ การแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ และ
ติดตามประเมินผลโครงการ สวนภาคเอกชนและผูมีสวนไดสวนเสีย ทําหนาที่ประสานงานระหวาง
ประชาชนในชุมชนกับหนวยงานราชการ ดูแล Home Stay และใชระบบภาคีเครือขายในการคัดเลือก
บุคลากรเขารวมโครงการ รวมถึงมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ และติดตามประเมินผลใน
โครงการตางๆ ขอเสนอแนะควรมีการสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยว        
เชิงวัฒนธรรมมากข้ึน เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวแบบย่ังยืนสืบตอไป 

Kim Mi-Kyung (2006) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยของการทองเที่ยวชนบทและการสรางแบบจําลอง
ความตองการการทองเที่ยวชนบทในเกาหลี การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยของการ
ทองเที่ยวชนบทและความตองการการทองเที่ยวแบบชนบทในเกาหลี ชาวชนบทเมื่อเทียบกับนักทองเที่ยวที่
ไมไดมีสวนรวมในทุกรูปแบบของการทองเที่ยวชนบท จากน้ันชาวชนบทถูกแบงตามแรงจูงใจของการมี 
สวนรวมในการทองเที่ยวชนบท สรางแรงบันดาลใจที่แตกตางกันสวนการทองเที่ยวในชนบทถูกระบุ
นักทองเที่ยวชนบทเปนศูนยกลาง นักทองเที่ยวชนบทมีความอดทนและ VFR การทองเที่ยวชนบท       
การสรางแรงบันดาลใจในตลาดที่พบความแตกตางกันในลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของลักษณะการ
เดินทางทองเที่ยวในชนบทและมีสวนรวมในการทองเที่ยวประเภทตางๆ การตัดสินใจหรือไมเพื่อ
ประกอบการทองเที่ยวในชนบทมีกระบวนการตัดสินใจที่แตกตางซึ่งอาจเกิดข้ึนหรือไมเกิดข้ึนพรอมกัน คือ 
การมีสวนรวมตัดสินใจและความถ่ีของการมีสวนรวมตัดสินใจ ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยว 
หรือไมเขารวมในการทองเที่ยวชนบทและความถ่ีในการเขารวมมีการตรวจสอบและพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจทั้งสองจะแตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอความถ่ีของการมีสวนรวมในการทองเที่ยวในชนบทมี
ความแตกตางกันทั้ง 3 สวน สวนแบงตลาดการทองเที่ยวชนบทสรางแรงบันดาลใจ เปรียบเทียบมิติที่
แตกตางกัน ยืนยันวาการมีสวนรวมของนักทองเที่ยวและความถ่ีการตัดสินใจแตกตางกันในแงของ
ความสําคัญของปจจัยที่แตกตางกันถึงแมวาอาจเกิดข้ึนพรอมกัน หลักฐานแสดงวาทั้งสองกระบวนการ  
การตัดสินใจของการทองเที่ยวในชนบทน้ันจะตองพัฒนากลยุทธการตลาดสําหรับการสรางความตองการ
ใหมและเพื่อเพิ่มความตองการการทองเที่ยวในชนบทที่มีอยูใหสูงข้ึน 
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6. กรอบแนวความคิดในการวิจัย  
เขตธนบุรี เปนชุมชนด้ังเดิมต้ังแตสมัยอยุธยาและประกอบดวยหลายกลุมชาติพันธุที่ต้ังถ่ินฐานอยู 

ทรัพยากรการทองเที่ยวจึงมีความหลากหลายทั้งประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต เชน 
ชุมชนวัดประยูรวงศ ชุมชนกุฎีจีน ชุมชมวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และชุมชนกุฎีขาว ที่แสดงใหเห็นวาใน
พื้นที่เขตธนบุรีมีทรัพยากรการทองเที่ยวที่มีศักยภาพหลากหลาย ผูวิจัยเลือกพื้นที่จากแขวง/ชุมชนที่มี  
สวนรวมในการจัดการทองเที่ยวและศึกษาองคประกอบของการจัดการบริการการทองเที่ยว ประกอบดวย   
ดานขอมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ดานการจัดการระบบคมนาคม ดานการนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก ดานรานอาหาร ดานการจัดการสินคาที่ระลึก ดานกิจกรรมการทองเที่ยว และดานความ
ปลอดภัย และมีการสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน ไดแก การจัดกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดย
ชุมชน การประชุมสรุปการจัดกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเปนเวทีพบปะพูดคุยผูที่มีสวน
เกี่ยวของและใหความรูแกชุมชนถึงการจัดการทองเที่ยว การพัฒนาเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน   
เขตธนบุรีโดยทําเปนแผนที่และคูมือเสนทางทองเที่ยวเพื่อสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยมี
กระบวนการวิจัยแสดงในภาพกรอบแนวความคิดดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาแหลงทองเที่ยว/
ทรัพยากรทองเที่ยวที่ชุมชนมี 
สวนรวมในการจัดการทองเที่ยว
ในเขตธนบุร ี
- แหลงทองเท่ียว/ทรัพยากร
ทองเท่ียวประเภทประวัติศาสตร 
- แหลงทองเท่ียว/ทรัพยากร
ทองเท่ียวประเภทศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี 

การสงเสริมการจัดการทองเที่ยว 
โดยชุมชนบนเสนทางทองเที่ยว  
เชิงวัฒนธรรม 
- การจัดกิจกรรมศึกษาเสนทาง
ทองเท่ียวโดยชุมชน  
- การสรุปการจัดกิจกรรมศึกษา
เสนทางทองเท่ียวโดยชุมชน เพ่ือเปน
เวทีแลกเปลี่ยนแกผูท่ีมีสวนเก่ียวของ
และใหความรูแกชุมชนถึงการจัดการ
ทองเท่ียว   
- การพัฒนาเสนทางทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในเขตธนบุรี โดยทําเปน
แผนท่ีและคูมือเสนทางทองเท่ียว 

องคประกอบของการจัดการ
บริการการทองเที่ยว 
- ดานขอมูลสารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ 
- ดานการจัดการระบบคมนาคม 
- ดานการนําเท่ียวและมัคคุเทศก 
- ดานรานอาหาร 
- ดานการจัดการสินคาท่ีระลึก 
- ดานกิจกรรมการทองเท่ียว 
- ดานความปลอดภัย 




