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บทที่ 5 
  สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ              

 
การวิจัยเรื่อง การสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบนเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน  

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะไวดังน้ี 
 
วัตถุประสงค 

1. ศึกษาบริบทชุมชนที่เกี่ยวกับการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบนเสนทางทองเที่ยว    
เชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

2. พัฒนาเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยทําเปนแผนที่และ
คูมือเสนทางทองเที่ยว   

ขอบเขตการวิจัย 
  ขอบเขตดานประชากร ไดแก 

1. ประธานแขวง ประธานชุมชน สมาชิกชุมชนในเขตธนบุรี คณาจารยและนักวิจัย จํานวน 25 คน 
2.  ผูแทนจากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ไดแก 

2.1 ศูนยขอมูลประวัติศาสตรชุมชนธนบุรี จํานวน 1 คน 
2.2 สํานักเขตธนบุรี จํานวน 1 คน 
2.3 สํานักวัฒนธรรมกีฬาและการทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 คน 

ขอบเขตดานพื้นที่  
1. เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 7 แขวง ไดแก แขวงวัดกัลยาณ แขวงสําเหร 

แขวงตลาดพลู แขวงบางย่ีเรือ แขวงดาวคะนอง แขวงบุคคโล และแขวงหิรัญรูจ ี
2. ยานกะดีจีน เปนยานประวัติศาสตรที่มีความเกาแกที่สุดแหงหน่ึงของเขตธนบุรี ประกอบดวย 

6 ชุมชน ไดแก ชุมชนวัดกัลยาณ ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนวัดประยุรวงศ ชุมชนบุปผาราม ชุมชนกุฎีขาว และ
ชุมชนโรงคราม 
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สรุปผล 
1. การศึกษาบริบทของชุมชนท่ีเก่ียวกับการสงเสริมการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนบนเสนทาง

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุร ีกรุงเทพมหานคร 
 1.1 การประชุมสนทนากลุมประธานแขวง 7 แขวงในเขตธนบุรเีกี่ยวกับทรัพยากรการทองเที่ยวและ
การมีสวนรวมของชุมชน พบวา 
 เขตธนบุรีมีทรัพยากรทางการทองเที่ยวทุกแขวง แตมี 3 แขวงที่มีการมีสวนรวมของชุมชนในการ
จัดการทองเที่ยว ไดแก แขวงบางย่ีเรือ แขวงตลาดพลู และแขวงวัดกัลยาณ ดังน้ี 
 แขวงบางย่ีเรือ มีทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร  ไดแก 1) โรงเจเทิดไท 21                    
2) วัดอินทารามวรวิหาร 3) มัสยิดสวนพลู 4) สถานีรถไฟวงเวียนใหญ 5) ศาลเจาเลาปุนเถากง 6) ศาลเจา
โอวเจี่ยะหย่ีอาเน้ียเก็ง ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ไดแก 1) เทศกาลกินเจ 2) การขายของ
ในเดือนละศีลอด 3) การแตงกายแบบอิสลามในเดือนลามาดอน 4) ขนมบดิน การมีสวนรวมของชุมชนใน
การจัดการทองเที่ยวมีผูดูแลวัดพาชม/แนะนําวัดอินทารามวรวิหาร 
 แขวงตลาดพลู มีทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร  ไดแก 1) วัดใหมยายนุย                
2) วัดขุนจันทร 3) สถานีรถไฟตลาดพลู 4) ศาลเจาพอพระเพลิง 5) ศาลเจาพอกวนอู 6) วัดราชคฤห 
ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ไดแก 1) การบูชาศาลเจาพอพระเพลิง 2) การแหเจาพอกวนอู 
การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทองเที่ยว มีรานอาหารด้ังเดิมสมัยรัชกาลที่ 5 และของกินของฝาก 
ช่ือดังหลายราน 
 แขวงวัดกัลยาณ มีทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร ไดแก 1) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร   
2) โบสถซางตาครูส 3) ศาลเจาเกียนอันเกง 4) มัสยิดบางหลวง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ
ทองเที่ยว ไดแก 1) มีเสนทางทองเที่ยวในชุมชนโดยชุมชนกุฎีจีน 2) มีเว็บไซตแหลงทองเที่ยวที่ทําข้ึนโดย
คนในชุมชน 3) มีรานอาหารและของฝาก  

1.2 การสํารวจแหลงทองเที่ยวและสัมภาษณประธานแขวง/ชุมชนที่มีสวนรวมในการจัดการ
ทองเที่ยว  
 1) การสํารวจแหลงทองเที่ยวในแขวงบางย่ีเรือ ไดแก สถานีรถไฟวงเวียนใหญ วัดอินทารามวรวิหาร 
โรงเจเทอดไท 21 มัสยิดสวนพลู ศาลเจาเลาปุนเถากง ศาลเจาโอวเจี่ยะหย่ีอาเน้ียเก็ง (ศาลเจาแมกวนอิม) 
และสัมภาษณประธานแขวงบางย่ีเรือ นายมูฮําหมัด หวังพฤกษ พบวา แขวงบางย่ีเรือ มีแหลงทองเที่ยวแหง
เดียว คือ วัดอินทารามวรวิหาร นอกน้ันเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชุมชน โดยจะเปนคนใน
ชุมชนที่เขามา ไดแก โรงเจเทอดไท 21 ศาลเจาเลาปุนเถากง และศาลเจาโอวเจี่ยะหย่ีอาเน้ียเก็ง (เจาแม
กวนอิม) ซึ่งเปนสถานที่ที่คนในชุมชนนับถือ หากมีการงานตามเทศกาลตางๆ ของศาลเจาน้ันจึงมีคน
ภายนอกชุมชนเขามารวมงาน เชนเดียวกับมัสยิดสวนพลู ซึ่งจะมีคนภายนอกชุมชนเขามาเฉพาะมีงาน
ประจําปของมัสยิดในชวงตนป โดยจะมาทําบุญ บริจาคเงิน ซื้อสินคาที่นํามาออกรานเพื่อนําเงินมาบํารุง
มัสยิด ซึ่งแขวงบางย่ีเรือ มีการดําเนินการทองเที่ยวโดยชุมชน 2 ดาน ไดแก   
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      ดานการนําเที่ยวและมัคคุเทศก ที่ดําเนินงานในปจจุบัน คือ ผูดูแลวัดพาชม/แนะนําวัดอินทาราม
วรวิหาร ซึ่งสวนใหญนักทองเที่ยวจะเดินเที่ยวเองไมไดใหพาเที่ยวชม    
      ดานการจัดการสินคา ที่ระลึกที่ดําเนินงานในปจจุบัน คือ ขนมบดินทั้ง 2 ราน อยูในชุมชนบานลาง 
และชุมชนขางสถานีรถไฟวงเวียนใหญ โดยขายไดอยางตอเน่ือง และจะขายดีในชวงเทศกาลออกบวชของ
ชาวมุสลิม 
 2) การสํารวจแหลงทองเที่ยวในแขวงตลาดพลู ไดแก สถานีรถไฟตลาดพลู วัดราชคฤห  (เจาพอ
เขาตก รอยพระพุทธบาท อัฐิพระยาพิชัยดาบหัก) วัดขุนจันทร (อุโบสถหลวงพอโต โรงน่ึงปลาทูโบราณ)  
วัดใหมยายนุย (อุโบสถแบบเกงจีน) ศาลเจาพอกวนอู ศาลเจาพอพระเพลิง รานอาหารด้ังเดิมและของกิน
ช่ือดังหลายราน และสัมภาษณประธานแขวงตลาดพลู นางบุปผารัตน ต้ังประพฤติดี พบวา แขวงตลาดพลู      
มีความโดดเดน ดานอาหาร ของกินของฝาก ต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 5 สําหรับแหลงทองเที่ยวมีวัดที่มีเรื่องราว
ทางประวัติศาสตรและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ รวมทั้งศาลเจาซึ่งเปนสถานที่ที่คนในชุมชนนับถือ หากมีการงานตาม
เทศกาลตางๆของศาลเจาน้ันๆ จึงมีคนภายนอกชุมชนเขามารวมงาน ซึ่งแขวงตลาดพลู มีการดําเนินการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน 3 ดาน ไดแก  
      ดานรานอาหาร ที่ดําเนินงานในปจจุบัน ไดแก รานอาหารด้ังเดิมสมัยรัชกาลที่ 5 อาทิ รานหมี่กรอบ 
ร.5 ซึ่งมีบริษัททัวรพานักทองเที่ยวมารับประทาน รานครัวบางหลวง (รานอาหารตามสั่งด้ังเดิม)    
 ดานการจัดการสินคาที่ระลึก ที่ดําเนินงานในปจจุบัน ไดแก รานของกินของฝากช่ือดัง อาทิ     
ขนมเบื้องไทย กุยชาย ขนมหวาน กลวยเช่ือม 
      ดานความปลอดภัย ที่ดําเนินงานในปจจุบัน ไดแก อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
          สําหรับอีก 2 ดาน ที่ไมมีการดําเนินงานในปจจุบัน แตมีความตองการใหสงเสริม คือ ดานขอมูล
สารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดแก แผนพับแนะนําที่รวบรวมขอมูลสถานที่ทองเที่ยวในแขวง    
ตลาดพลู และดานการนําเที่ยวและมัคคุเทศก ไดแก การจัดอบรมมัคคุเทศกในชุมชนตามสถานที่ทองเที่ยว
แตละแหง 
  3) การสํารวจแหลงทองเที่ยวในแขวงวัดกัลยาณ ไดแก วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มัสยิดบางหลวง 
โบสถซางตาครูส ชุมชนกุฎีจีน และศาลเจาเกียนอันเกง และสัมภาษณประธานชุมชนกุฎีจีน นางปนทอง    
วงษสกุล พบวา มีการดําเนินการทองเที่ยวโดยชุมชนทั้ง 7 ดาน และมีความตองการสงเสริมการทองเที่ยว
โดยชุมชนเพิ่มเติม 5 ดาน ไดแก  
  ดานขอมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ที่ดําเนินงานในปจจุบัน ไดแก แผนพับแนะนําโบสถ   
ซางตาครูส เว็บไซตที่เจาของกิจการในชุมชนทําเอง การพูดตอและการเดินมาดูเอง ความตองการเพิ่มเติม 
คือ แผนพับแนะนําที่รวบรวมขอมูลสถานที่ทองเที่ยวทั้งหมดในชุมชน  
  ดานการจัดการระบบคมนาคม ที่ดําเนินงานในปจจุบัน ไดแก ปายเสนทางทองเที่ยวในชุมชน   
ความตองการเพิ่มเติม คือ ปายเสนทางทองเที่ยวในชุมชนที่ ใหญและชัดเจน มีจํานวนเพิ่มข้ึน โดยติดไว
ทางเขาชุมชนทั้ง 2 ทาง  
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  ดานการนําเที่ยวและมัคคุเทศก ที่ดําเนินงานในปจจุบัน คือ ประธานชุมชนนําเที่ยวรวมกับ
มัคคุเทศกของทัวรทั้งจากสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ความตองการเพิ่มเติม คือ มัคคุเทศกจาก
กรมการทองเที่ยวมาอบรมมัคคุเทศกนอยใหกับชุมชนอยางตอเน่ือง 
 ดานการจัดการสินคาที่ระลึก ที่ดําเนินงานในปจจุบัน ไดแก  ขนมฝรั่งกุฎีจีน ขนมหนานวล     
กรอบเค็ม ขนมกวยตัส และขนมกุสรัง (ชวงเทศกาล) นอกจากน้ีมีของที่ระลึกที่พิพิธภัณฑบานกุฎีจีน   
ความตองการเพิ่มเติม คือ บรรจุภัณฑขนมของชุมชนแบบใหมที่โลโกตางกันแคช่ือรานบนถุงขนม เน่ืองจาก
มีหลายบานที่ทํา และการออกแบบทําพวงกุญแจเปนรูปขนมเอกลักษณของชุมชน  
  ดานกิจกรรมการทองเที่ยว ที่ ดําเนินงานในปจจุบัน คือ มีเสนทางชมสถานที่ทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตรในชุมชนทั้ง 11 จุด ความตองการเพิ่มเติม คือ ทําแผนปายแนะนําสถานที่แตละจุดใหม 
เน่ืองจากหายหรือชํารุด 
 สําหรับอีก 2 ดาน ที่ไมมีความตองการเพิ่มเติม คือ ดานรานอาหารที่ดําเนินงานในปจจุบัน ไดแก 
รานอาหารในชุมชนสําหรับรองรับนักทองเที่ยว 4 ราน และมีที่สํารองสําหรับกลุมใหญ และดานความ
ปลอดภัยที่ดําเนินงานในปจจุบัน ไดแก อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
 จากผลการลงพื้นที่สํารวจแหลงทองเที่ยวและสัมภาษณประธานแขวง/ชุมชนที่มีสวนรวมในการ
จัดการทองเที่ยว จึงสรุปเลือกชุมชนกุฎีจีน แขวงวัดกัลยาณ เปนชุมชนตนแบบในการสงเสริมการจัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน เน่ืองจากมีทรัพยากรทองเที่ยว และชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวอยางแทจริง  

2. การพัฒนาเสนทางทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยทําเปนแผนท่ี
และคูมือเสนทางทองเท่ียว   

2.1 การลงพื้นที่ศึกษาแหลงทองเที่ยวในชุมชนกุฎีจีนและบริเวณใกลเคียง พบวา ภายในชุมชน    
กุฎีจีนมีการกําหนดเสนทางสําหรับนักทองเที่ยวไว 11 จุด ไดแก 1) รานหลานยาเปา 2) รานปาอําพรรณ    
3) รานปาเล็ก 4) บานสกุลทอง 5) พิพิธภัณฑบานกุฎีจีน 6) รานธนูสิงห 7) เรือนจันทนภาพ 8) เรือน   
ขนมปงขิง 9) รานพี่ปอมอาหารตามสั่ง 10) ลานเอนกประสงค 11) รานอาหารเฮโล และมีแหลงทองเที่ยว
ใกลเคียงที่จัดอยูในเสนทางทองเที่ยว ไดแก วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดซางตาครูส ศาลเจาเกียนอันเกง 
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และมัสยิดบางหลวง 

2.2 การจัดกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชนกุฎีจีน ในวันศุกรที่ 24 กุมภาพันธ 2560        
มีผูเขารวมกิจกรรม ไดแก ประธานแขวง ประธานชุมชน สมาชิกชุมชนในเขตธนบุรี หัวหนาฝายพัฒนา
ชุมชน สํานักงานเขตธนบุรี และผูที่สนใจเขารวมกิจกรรม จํานวน 31 คน เสนทางทองเที่ยวโดยชุมชน    
กุฎีจีน ไดแก 1) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2) บานหมูกระดาษ 3) โบสถซางตาครูส 4) ชุมชนกุฎีจีน ไดแก 
รานหลานยาเปา รานปาอําพรรณ พิพิธภัณฑบานกุฎีจีน และบานจันทนภาพ 5) ศาลเจาเกียนอันเกง        
6) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และ 7) มัสยิดบางหลวง 
 ผลการประเมินกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชนกุฎีจีน มีผูตอบแบบประเมินจํานวนทั้งสิ้น 
20 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 65 อายุ 56 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 60      
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เปนรองประธานชุมชน เลขานุการชุมชน กรรมการชุมชน ประธานสภาองคกรชุมชนเขตธนบุรี อาสาสมัคร 
และสมาชิกชุมชน คิดเปนรอยละ 55 อยูในแขวงวัดกัลยาณ แขวงสําเหร และแขวงหิรัญรูจี จํานวนเทากัน   
คิดเปนรอยละ 20  
 ผูตอบแบบประเมินเรียงลําดับความนาสนใจ/ความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยวภายในชุมชน  
กุฎีจีนดังน้ี ลําดับที่ 1 โบสถซางตาครูส คิดเปนรอยละ 65 ลําดับที่ 2 เรือนจันทนภาพ คิดเปนรอยละ 35 
ลําดับที่ 3 พิพิธภัณฑบานกุฎีจีน คิดเปนรอยละ 35 ลําดับที่ 4 รานขนมฝรั่งกุฎีจีน คิดเปนรอยละ 35 ลําดับที่ 
5 บานสกุลทอง คิดเปนรอยละ 40 และลําดับที่ 6 เรือนขนมปงขิง คิดเปนรอยละ 45 และผูตอบแบบ
ประเมินเรียงลําดับความนาสนใจ/ความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยวภายนอกชุมชนกุฎีจีนดังน้ี ลําดับที่ 1 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร คิดเปนรอยละ 80 ลําดับที่ 2 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร คิดเปนรอยละ 60 
ลําดับที่ 3  ศาลเจาเกียนอันเกง คิดเปนรอยละ 60 ลําดับที่ 4 มัสยิดบางหลวง คิดเปนรอยละ 70  
 ความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชนของผูตอบแบบประเมินมีความ    
พึงพอใจในระดับมากทุกดาน โดยดานมัคคุเทศก/วิทยากร เปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดพูดคุย ซักถามมี
คาเฉลี่ยมากที่สุด (คาเฉลี่ย=4.35) รองลงมา คือบุคลิกภาพ และความเปนเอกลักษณของชุมชนในดานการ
จัดการสินคา/ของที่ระลึก (คาเฉลี่ยเทากัน=4.30) 
 ผูเขารวมกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชนใหขอเสนอแนะวาเปนกิจกรรมดีมาก 
โดยเฉพาะการพาชมพระบรมธาตุมหาเจดียที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารมีความประทับใจมาก ช่ืนชม
มัคคุเทศกและโครงการน้ีอยางย่ิง ควรจัดกิจกรรมอีกเรื่อยๆ ควรพัฒนาแผนการทองเที่ยว โดยไมเปน
รูปแบบเกาๆ และควรใหจัดโครงการตลาดนัดชุมชนของเขตธนบุรี  
 2.3 การประชุมอภิปรายเรื่องการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบนเสนทางทองเที่ยว       
เชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี เพื่อสรุปการจัดกิจกรรมการศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชนกุฎีจีน            
ในวันจันทรที่ 27 กุมภาพันธ 2560 ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สรุปการ
ประชุมดังน้ี 
 การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน คือ การใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน โดยการ
เปนแหลงเรียนรูใหแกเยาวชนทั้งภายในและภายนอกชุมชน ยกตัวอยางพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนจากการลง
ชุมชนไดเห็นนักเรียนจากภายนอกชุมชนมาเที่ยว การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีตางๆ การยกตัวอยาง
แหลงทองเที่ยวทั้งดีและไมดี การสรางภูมิคุมกันที่ดีในเรื่องการทองเที่ยวที่จะไมทําใหชุมชนลมสลาย     
การคนหาตัวตน การสรางเครือขาย และการมีสวนรวมของชุมชนอยางแทจริง 
 การสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนกุฎีจีนจะเนนการทองเที่ยวทั้งยานกะดีจีนเน่ืองจากเปน
เครือขายความรวมกันจึงตองสงเสริมกัน สําหรับภายในชุมชนกุฎีจีนที่เดนเรื่องอาหารใหลูกบานขายสินคา
ซ้ํากันได อยางเชนขนมฝรั่งกุฎีจีนทั้ง 3 บาน แตจะตกลงกันไมใหขายตัดราคา บานจันทนภาพ ไมสามารถ
เปดใหเขาชมไดตลอดเวลา เน่ืองจากเปนบานสวนตัว จึงแกปญหาโดยการเลือกผูเขาชมที่สําคัญและการให
เขาชมรวมกันเปนกลุม ซึ่งจะทําใหไมรบกวนวิถีชีวิตของชุมชนมากเกินไป การจัดโฮมสเตยไมสามารถ
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ดําเนินการไดแตจัดใหนักทองเที่ยวมารับประทานอาหารเย็นของชุมชนโดยสอบถามลูกบาน หากสะดวก
ตอนรับนักทองเที่ยวใหมาลงช่ือไวแลวจะเวียนกันไปแตละบาน ซึ่งไมไดหวังผลกําไรโดยถือวาเปนการ
สงเสริมชุมชนใหเปนที่รูจักเพื่อประโยชนของสวนรวม ในชุมชนมีพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนที่สรางข้ึนโดยใชทุน
สวนตัวเน่ืองจากเจาของพิพิธภัณฑเห็นวาชุมชนกุฎีจีนและเขตธนบุรีมีประวัติศาสตร วิถีชีวิตความเปนอยู
มากมาย ควรอนุรักษไวใหชนรุนหลังเปนแหลงเรียนรู  

การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนทั้งในชุมชนกุฎีจีนและชุมชนอื่นที่ยังไมไดจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
ควรตระหนัก คือ 1) ความอยูดี มีสุขของชุมชน โดยเนนความสุขมากกวารายได 2) หากจะจัดการทองเที่ยว
โดยชุมชน ควรใหความหมายใหดีวาจะไปในแนวทางใด แนวสรางรายไดหรือสรางความสุขของคนในชุมชน 
หากมีแนวคิดที่ชัดเจนจะสามารถสรางกระบวนการไปสูแนวคิดที่ชัดเจนเชนกัน 3) ความคิดตางหรือความ
ขัดแยงของคนในชุมชนหรือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของที่ตองขามผานไปใหถึงจะประสบความสําเร็จ     
4) การสรางจิตสํานึกของคนยานธนบุรีรวมกันไมไดแยกวาอยูคนละเขต 5) บุคลากรในชุมชนมีสวนสําคัญใน
การขับเคลื่อนการทองเที่ยวของชุมชนไดซึ่งในชุมชนกุฎีจีนมีโอกาสสูงกวาชุมชนอื่นทั้งในเรื่องบุคลากรใน
ชุมชนและทรัพยากรทองเที่ยว และเรื่องวินัยการจัดการขยะ ในชุมชนขยะตองเปนศูนย 

กลาวโดยสรุป ชุมชนกุฎีจีนมีตนทุนที่พรอมดานการทองเที่ยว ทั้งทรัพยากรการทองเที่ยว ประธาน
ชุมชนและสมาชิกในชุมชนที่มีศักยภาพและความพรอมในการขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชน และสิ่งสําคัญ
คือการมีสวนรวมของชุมชน โดยไดทิ้งทายไวใหชุมชนที่มาเขารวมประชุมกลับไปคนหาตัวตน ผูใหญใจดี    
ที่คอยใหการสนับสนุน และบุคลากรในชุมชนที่จะชวยขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ในบรรลุ 
ผลสําเร็จ 
 2.4 การทําแผนที่และคูมือเสนทางทองเที่ยวชุมชนกุฎีจีน พบวาชุมชนตองการแผนพับแนะนําที่
รวบรวมขอมูลสถานที่ทองเที่ยวทั้งหมดในชุมชน แผนที่เสนทางทองเที่ยวในชุมชนที่ใหญและชัดเจน           
ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคในการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนในงานวิจัยเรื่องน้ี นอกจากน้ีได
ทําแผนปายแนะนําสถานที่สําคัญในชุมชนใหเพิ่มเติม เน่ืองจากปายเดิมหายหรือชํารุด ผุพัง จากการ
สัมภาษณประธานชุมชนกุฎีจีน พบวานักทองเที่ยวสวนใหญเปนชาวตางชาติทั้งที่มาเที่ยวดวยตนเองและที่มี
มัคคุเทศก จึงไดจัดทําแผนที่ แผนพับคูมือเสนทางทองเที่ยว และปายแนะนําสถานที่สําคัญในชุมชนเปน    
2 ภาษา เพื่อประชาสัมพันธใหแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติดวย 
 
อภิปรายผล  

1. การศึกษาบริบทของชุมชนท่ีเก่ียวกับการสงเสริมการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนบนเสนทาง
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุร ีกรุงเทพมหานคร  

การศึกษาบริบทของชุมชนในเขตธนบุรี เพื่อสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบนเสนทาง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พบวาชุมชนกุฎีจีน แขวงวัดกัลยาณ มีทรัพยากรทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และชุมชน
มีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยว สอดคลองกับแนวคิดหลักการพัฒนาการทองเที่ยวอยางย่ังยืนของ       
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รําไพพรรณ แกวสุริยะ (2547) โดยมอีงคประกอบดานขาวสารและบริการขอมูล ดานการขนสง ดานการนํา
ชมสถานที่ ดานที่พักและบริการ ดานรานอาหารและบริการ ดานสินคาที่ระลึก ดานกิจกรรมบันเทิง และ
ดานการรักษาความปลอดภัย จะตองมีความสัมพันธกันจึงจะทําใหการทองเที่ยวมีความย่ังยืน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ พัฒนศัจกร อรรถาศิลป (2552) ที่ศึกษาวิถีชุมชนเลียบคลองมหาสวัสด์ิกับการพัฒนาการ
จัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีสวนรวม พบวาชุมชนชาวคลองมหาสวัสด์ิ มีศักยภาพในการ
พัฒนาการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เน่ืองดวยปจจัยเกื้อหนุนหลายประการ คือ มีประวัติ
ความเปนมาอันยาวนาน ยังคงมีวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม มีแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติแวดลอม
ที่สวยงาม สมควรที่ชุมชน องคกรของรัฐและเอกชนจักไดรวมมือกันรักษาและพัฒนาแหลงทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมเหลาน้ีใหย่ังยืนเพื่อประโยชนแกชุมชนสืบไป เชนเดียวกับประพีรพร อักษรศรี (2553) ที่ศึกษา
รูปแบบการเรียนรูการจัดการทองเที่ยวชุมชน กรณีศึกษาลุมแมนํ้าเจาพระยาตอนลาง พบวา ชุมชนริม
แมนํ้าเจาพระยามีศักยภาพในการจัดการทองเที่ยวชุมชน ไดแก ลักษณะการต้ังบานเรือน โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ วัดชาวมอญ มีมรดกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ความคิด ความเช่ือ ประกอบข้ึนเปนวิถีชีวิต
บนหลักการชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ และงานวิจัยของสุวีณา นิยมคา (2547) ที่ศึกษาศักยภาพของ
ชุมชนในการพัฒนาเวียงลอใหเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม พบวา ชุมชนมีศักยภาพในมิติทางกายภาพ
และในมิติทางวัฒนธรรมอยูในระดับที่สูง อันไดแก มีประวัติศาสตรอันยาวนาน มีแหลงโบราณคดี        
งานประเพณี วิถีชีวิต อัธยาศัยไมตรี ของคนในทองถ่ินที่เปนเอกลักษณของตนเอง ตลอดจนแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติที่สวยงาม การเขาถึงสะดวก สาธารณูปโภคพื้นฐานเพียงพอ มีความปลอดภัย สวนสิ่งอํานวย
ความสะดวกยังตองมีการพัฒนาตอไปในอนาคต นอกจากน้ียังพบวา ประชากรทุกกลุมมีความเขาใจในเรื่อง
การทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเปนอยางดี สําหรับเรื่องการใหความรวมมือทางดานตางๆ เพื่อพัฒนาการ
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมน้ันคนในชุมชนมีความพรอมสูง 

ชุมชนกุฎีจีนมีความตองการใหสง เสริมการทองเที่ยวในดานขอมูลสารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ คือ แผนพับแนะนําที่รวบรวมขอมูลสถานที่ทองเที่ยวทั้งหมดในชุมชน ดานการจัดการระบบ
คมนาคม คือ ปายเสนทางทองเที่ยวในชุมชนที่ใหญและชัดเจน ดานการนําเที่ยวและมัคคุเทศก คือ การจัด
อบรมมัคคุเทศกนอยใหกับชุมชน ดานการจัดการสินคาที่ระลึก คือ บรรจุภัณฑขนมของชุมชน และการ
ออกแบบทําพวงกุญแจเปนเอกลักษณของชุมชน และดานกิจกรรมการทองเที่ยว คือ แผนปายแนะนํา
สถานที่ตามเสนทางทองเที่ยวในชุมชน สอดคลองกบังานวิจัยของรุงรัตน หัตถกรรม (2545: 131) ที่ศึกษา
แนวทางการพัฒนาหมูบานทอผาไหม ตําบลนาโพธ์ิ อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย เปนแหลงทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรม พบวา ประเด็นที่ควรนํามาพิจารณาปรับปรุงเพื่อพัฒนาการสงเสริมการตลาดแหลงทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรม คือ ควรจัดคูมือ หรือแผนพับ หรือเอกสารที่รวบรวมขอมูลใหนักทองเที่ยวรับทราบ โดยคูมือ
ดังกลาวควรระบุรายละเอียดทุกประเภทใหนักทองเที่ยวทราบดวย และงานวิจัยของเปรมปรีดา ทองลา 
และคณะ (2556) ที่ศึกษาแนวทางการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนพื้นฐานวิถีชีวิตชุมชนริมนํ้าจันทบูร
จังหวัดจันทบุรี พบวา ควรมีการเผยแพรและใหขอมูลขาวสารแกบริษัทนําเที่ยว และผูเดินทางมาทองเที่ยว 
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ใหมีโอกาสรับรูและเลือกที่จะเขาถึงแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได หากมีความตองการโดยมีเงื่อนไขและ
ขอแนะนําในการปฏิบัติตนขณะอยูในแหลงทองเที่ยวน้ันๆ รวมทั้งงานวิจัยของภัทราพร สมเสมอ และคณะ 
(2556) ศึกษาสํารวจวัฒนธรรม ประเพณี แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของตําบลทรายขาว อําเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย พบวาหากมีการสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวตองจัดวิทยากรนําเที่ยวหรือมัคคุเทศกนอย 
เพื่อเปนการปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนรุนหลังไดซึมซับประเพณีทองถ่ินเพื่อสืบทอดตอไป 
 

2. การพัฒนาเสนทางทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยทําเปนแผนท่ี
และคูมือเสนทางทองเท่ียว   

2.1 การลงพื้นที่ศึกษาแหลงทองเที่ยวในชุมชนกุฎีจีนและบริเวณใกลเคียง 
ความพรอมดานแหลงทองเที่ยว การเขาถึง และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อบริการแกนักทองเที่ยว

เปนองคประกอบที่สําคัญในการพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวเพื่อรองรับการทองเที่ยวในสถานที่น้ันๆ (วิวัฒนชัย    
บุญยภักด์ิ, 2550 อางถึงใน ปาริฉัตร สิงหศักด์ิตระกูล และพัชรินทร เสริมการดี, 2553) ไดกลาวถึงเกณฑ
และศักยภาพดานการทองเที่ยวสรุปไดเปน 6 ลักษณะ คือ (1) คุณคาของแหลงทองเที่ยว ประกอบดวย 
คุณคาของแหลงทองเที่ยวไดแก ความสวยงาม ลักษณะเดนในตัวเอง ความเกาแกทางประวัติศาสตร
ความสําคัญทางลัทธิและศาสนา บรรยากาศ สภาพภูมิทัศนทางธรรมชาติและวิถีชีวิต (2) ความสะดวกใน
การเขาถึง ไดแก สภาพของเสนทางทองเที่ยว ลักษณะการเดินทาง ระยะ เวลาจากตัวเมืองไปยังแหลง
ทองเที่ยว (3) สิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก ที่พักแรม รานอาหาร เครื่องด่ืม สถานบริการ ระบบไฟฟา 
ประปา โทรศัพทและการรักษาความปลอดภัย (4) สภาพแวดลอม ไดแก สภาพทางกายภาพ สภาพอากาศ 
ระบบนิเวศ และสภาพอื่นๆ ของแหลงทองเที่ยว (5) ขอจํากัดในการรองรับนักทองเที่ยว ไดแก ขอจํากัด
ดานพื้นที่ขอจํากัดทางดานการบริการ สาธารณูปโภค ปญหาความปลอดภัยของนักทองเที่ยว (6) ความมี
ช่ือเสียงในปจจุบัน ไดแก ความเปนที่รูจักของแหลงทองเที่ยวและจํานวนนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว 
สอดคลองกับงานวิจัยของ เปรมปรีดา ทองลา และคณะ (2556) ที่ศึกษาแนวทางการจัดการทองเที่ยว   
เชิงวัฒนธรรมบนพื้นฐานวิถีชีวิตชุมชนริมนํ้าจันทบูรจังหวัดจันทบุรี พบวา บริบทพื้นที่และวิถีชีวิตชุมชน
ริมนํ้าจันทบูรเปนชุมชนเกาแกของชาวจีนและญวนอพยพต้ังแตสมัยรัตนโกสินทรตอนตน สวนใหญเปนที่
พักอาศัย และรานคาของชุมชนที่มีอายุเกือบรอยป ซึ่งสรางมาต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 5 มีลักษณะเปนตึกแถว 
โบราณมีลวดลายไมจําหลักออนชอยงดงาม อยูตามบานประตูหนาตางและมุมอาคาร ซึ่งจะพบรูปแบบเรือน
ขนมปงขิงปะปนอยูดวยยานทาหลวง-ตลาดลาง มีความสําคัญตอบทบาทการคากับตางประเทศของจันทบุรี
ในยุคน้ัน เปนชุมชนที่มีการผสมผสานกันอยางลงตัวของศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม และผูคนที่
อาศัยอยูรวมกันอยางกลมกลืนเมื่อนักทองเที่ยวเดินทางทองเที่ยวจะไดรับความรูไปในตัวดวย น่ันคือการ
เที่ยวไปแลวก็เรียนรูไปดวย สิ่งที่โดดเดนของชุมชนริมนํ้าจันทบูร คือสถาปตยกรรมแบบชิโน-โปตุกีส 
(สถาปตยกรรมตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก) บานไมทรงปนหยา เรือนขนมปงขิง ตึกฝรั่งแบบปนังและ
สิงคโปร หรือตึกแบบยุโรป ที่ลวนแลวแตมีความคลาสสิคแตกตางกันไป ความงดงามของบานไมโบราณ ที่มี
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ลายฉลุที่ชองลมที่มีความหลากหลาย เชน ฉลุลวดลายขนมปงขิง ลายเถาดอกไม และบางบานฉลุตัวอักษร
จีน นอกจากน้ียังมีลูกกรงเหล็กแกะสลัก แตที่นาสนใจคือมันไมใชเหล็กดัด แตเปนสังกะสีฉลุลายแบบไทยใหญ 
ซึ่งตองไปดูกันที่บานเลขที่ 148 บานหลวงประกอบนิติสาร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภาสกร คําภูแสน 
(2552) ที่ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนริมนํ้าจันทบูร จังหวัดจันทบุรี    
ซึ่งผลของการวิจัยพบวา องคประกอบภูมิทัศนวัฒนธรรมที่เปนรูปธรรม ประกอบดวย อาคารและสิ่งปลูก
สรางที่มีความโดดเดนทางสถาปตยกรรมและความเกาแก สวนที่เปนนามธรรม ไดแก ประวัติศาสตร การต้ัง
ถ่ินฐาน วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถ่ินในการปรับสภาพที่อยูอาศัยใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมริมแมนํ้าจันทบูร
และการอยูรวมกันของวิถีทางความเช่ือที่แตกตางกัน 

2.2 การจัดกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชนกุฎีจีน  
สถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน (2552: 22) ไดกําหนดหลักการการออกแบบโปรแกรมทองเที่ยว

โดยชุมชนวา โปรแกรมทองเที่ยวตองมีความสนุกสนาน สรางความรับรู ความเขาใจตอตนเอง พื้นที่คน
ทองถ่ิน และประวัติศาสตร เกิดการเรียนรู มีการจัดการที่ดี ทําใหนักทองเที่ยวรูสึกมั่นคง ปลอดภัย และเกิด
ความไววางใจ เกิดความเขาใจทองถ่ิน ธรรมชาติ และวัฒนธรรมทองถ่ินมากข้ึน โดยมีองคประกอบที่สําคัญ
ไดในการออกแบบโปรแกรมทองเที่ยว ไดแก พิจารณาถึงกิจกรรม และสิ่งอํานวยความสะดวก ประเมิน
ความสามารถและขีดความสามารถของทรัพยากรที่ทําใหนักทองเที่ยวสนุก มีความสุข และไมกอใหเกิด
ผลกระทบ กําหนดเน้ือหาสาระที่ตองนําเสนอโดยใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย และโปรแกรมตอง
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย (ความสนใจ อายุ เพศ) โดยอยูบนหลักการของการเคารพวัฒนธรรมชุมชน และ
ไมกอผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ระบบการประสานงานและจัดวางคนที่เหมาะสม ระบบการประเมินผล
กระทบที่เกิดข้ึนจากการทองเที่ยว มีระบบการประเมินความพึงพอใจของนักทองเที่ยว หัวใจสําคัญของ
โปรแกรมทองเที่ยวที่ดี คือ การสรางความสัมพันธระหวางนักทองเที่ยวกับเจาของบานใหเกิดการเรียนรูและ
เกิดความประทับใจ การจัดกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชนกุฎีจีนน้ันจัดแบบเต็มวัน ทําใหมี     
ผูรวมกิจกรรมบางสวนไมสามารถอยูรวมกิจกรรมไดทั้งวัน สอดคลองกับงานวิจัยของมณีวรรณ ชาตวนิช 
และคณะ (2555) ที่ศึกษาเรื่องการจัดการแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชนตลาดพลู เขตธนบุรี พบวา 
ตลาดพลูเหมาะสําหรับการทองเที่ยวแบบครึ่งวันมากที่สุด เสนทางทองเที่ยวที่ทดลองทั้งสองเสนทางน้ัน
เปนเสนทางแบบเดินทางเดียว โดยยึดหลักในเรื่องของในเชิงประวัติศาสตรและสถาปตยกรรมใน          
เชิงวัฒนธรรม และงานวิจัยของเปรมปรีดา ทองลา และคณะ (2556) ที่ศึกษาแนวทางการจัดการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมบนพื้นฐานวิถีชีวิตชุมชนริมนํ้าจันทบูรจังหวัดจันทบุรี พบวา จัดรายการนําเที่ยวโดยชุมชนข้ึน
โดยภายในรายการนําเที่ยวน้ันควรระบุสถานที่ทองเที่ยวที่เปนจุดศูนยรวมของชุมชนไวดวย เชน วัด โบสถ
ทาคอลิก ศูนยการเรียนรูชุมชนริมนํ้าจันทบูร ความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดย
ชุมชนกุฎีจีนของผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ/ความเหมาะสมในระดับมากโดยรวมทุกดาน โดยดาน
มัคคุเทศก/วิทยากร เปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดพูดคุย ซักถามมีคาเฉลี่ยมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัย
ของอุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธ์ิ (2553) ที่ศึกษาแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัด
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สุรินทร พบวา กลุมตัวอยางใหขอเสนอแนะวาควรมีเจาหนาที่คอยใหความรู ความเขาใจ แนะนําเกี่ยวกับ
สถานที่ทองเที่ยวหรือคอยอํานวยความสะดวกกับนักทองเที่ยว  

2.3 การประชุมอภิปรายเรื่องการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบนเสนทางทองเที่ยว       
เชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี  

การทองเที่ยวโดยชุมชน เปนรูปแบบการทองเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะตัว แตกตางอยางสิ้นเชิงจาก
การทองเที่ยวโดยทั่วไป (พจนา สวนศร,ี 2546: 12-13) ซึ่งผูที่นําแนวคิดน้ีไปปฏิบัติควรตองทําความเขาใจ
ถึงเบื้องหลัง ความคิด หลักการ ความหมาย และองคประกอบที่สําคัญ ซึ่งหลักการของการทองเที่ยวโดย
ชุมชนประกอบดวย 1) ชุมชนเปนเจาของ 2) ชาวบานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจและกําหนดทิศทาง 
3) สงเสริมความภาคภูมิใจตนเอง 4) ยกระดับคุณภาพชีวิต 5) มีความย่ังยืนทางดานสิ่งแวดลอม            
6) คงเอกลักษณและวัฒนธรรมทองถ่ิน 7) กอใหเกิดการเรียนรูระหวางคนตางวัฒนธรรม 8) เคารพใน
วัฒนธรรมที่แตกตางและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 9) เกิดผลตอบแทนที่เปนธรรมกับทองถ่ิน 10) มีการ
กระจายรายไดสูสาธารณะประโยชนของชุมชน สอดคลองกับสินธุ สโรบล (2546:12) ไดใหความสําคัญกับ
บทบาทของชุมชนในการจัดการการทองเที่ยวของตนเอง โดยนิยามเชิงปฏิบัติการในงานการทองเที่ยวโดย
ชุมชนวาหมายถึง ทางเลือกในการจัดการทองเที่ยวที่ชุมชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางของการ
ทองเที่ยวบนฐานคิดที่วาชาวบานทุกคนเปนเจาของทรัพยากรและเปนผูมีสวนไดสวนเสียจากการทองเที่ยว
โดยการนําเอาทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ินดานตางๆ ไมวาจะเปนธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิตและการผลิตของชุมชนมาใชเปนตนทุนหรือปจจัยในการจัดการทองเที่ยวอยางเหมาะสม 
และแบงผลประโยชนกันอยางเสมอภาพ และวันสาด ศรีสุวรรณ (2553) ไดศึกษารูปแบบการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการมีสวนรวมของชุมชนลุมนํ้าตาป พบวาแนวทางการจัดการทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมโดยการมีสวนรวมของชุมชนลุมนํ้าตาปประกอบดวย 1) รณรงคสรางจิตสํานึกของคนในชุมชนให
มีความรูสึกในการเปนเจาของ มีความรับผิดชอบรวมกันในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ความสะอาดของ
สถานที่ และความปลอดภัยของนักทองเที่ยว 2) สรางคุณคาใหแกชุมชน โดยรวมกันศึกษาคนควาหาสิ่งที่ดี
และมีประโยชนเพื่อนํามาจัดกิจกรรมการทองเที่ยว รวมทั้งความมีอัธยาศัยไมตรีของชุมชน 3) มีการ
วางแผนรับผิดชอบรวมกันในการดําเนินงานและการแบงปนผลประโยชน และ 4) จัดเตรียมความพรอม
ดานโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไดแก ดานศูนยขอมูล เสนทางการ
ทองเที่ยว ดานอาหาร เครื่องด่ืม หองนํ้า จุดชมวิว การสื่อสาร และวัสดุอุปกรณที่ใชประกอบกิจกรรมการ
ทองเที่ยว  

การทองเที่ยวโดยชุมชนเปนรูปแบบของการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูภายในชุมชนเกิด
ประโยชนทั้งในดานของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมแกผูคนที่อยูในชุมชนหลังจากที่ชวยกันอนุรักษ
ทรัพยากรที่มีอยูผานกระบวนการมีสวนรวมของภาคีที่เกี่ยวของทั้งโดยตรงและโดยออม ซึ่งวัตถุประสงค
ของการทองเที่ยวโดยชุมชนไมใชแคเพียงการอนุรักษทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่เช่ือมตอการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ แตยังรวมถึงการอนุรักษวัฒนธรรม การกระจายอํานาจสูชุมชน ความเสมอภาคทางเพศ การลด
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ความยากจนตลอดถึงการสรางรายได สิ่งเหลาน้ีลวนแลวแตเปนเปาหมายหลักของการทองเที่ยวโดยชุมชน 
(The mountain institute, 2000: 4) สอดคลองกับบุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2549: 44) ที่ไดสรุปวา       
การจัดการทองเที่ยวโดยใหชุมชนไดบริหารจัดการเอง และเปนชุมชนที่มีความพรอมและมีศักยภาพที่จะ
ดําเนินการจัดการทองเที่ยวไดเองแกนนําที่มีความสนใจที่จะดําเนินกิจกรรมอยางชัดเจน 

การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนในชุมชนกุฎีจีน สอดคลองกับแนวคิดของกุลธิดา สามะพุทธิ (2540) 
กลาววา การพัฒนาและการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะตองทําใหคนเห็นคุณคาทางวัฒนธรรมด่ังเดิม 
และคนภายนอกไมควรเขาไปปรับเปลี่ยนอะไรควรเขาไปอยางผูมาเยือน รักษาสัดสวนระหวางจํานวน
นักทองเที่ยวกับการรักษาความเปนตัวของตัวเองของคนในทองถ่ิน และจะตองใหชุมชนและทองถ่ินมี   
สวนรวมในการจัดการ ทั้งในแงของการจัดรูปแบบการทองเที่ยว และเรื่องรายไดที่คนในทองถ่ินจะไดรับเพื่อ
นํากลับไปบํารุงรักษาตนทุนทางวัฒนธรรมน้ันใหคงอยูตอไป ฉะน้ัน การทองเที่ยวทางวัฒนธรรมจึงถือเปน
การเดินทางทางภูมิปญญา เพื่อศึกษาประวัติศาสตรวัฒนธรรมผานการเดินทางทองเที่ยวและการศึกษา
วัฒนธรรมของเพื่อนบานซึ่งมีอดีตที่นาสนใจ เชนเดียวกับงานวิจัยของ เปรมปรีดา ทองลา และคณะ (2556) 
ที่ศึกษาแนวทางการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนพื้นฐานวิถีชีวิตชุมชนริมนํ้าจันทบูรจังหวัดจันทบุรี 
พบวา รูปแบบการทองเที่ยวของชุมชนริมนํ้ามีความแตกตางจากที่อื่น เน่ืองจากชุมชนริมนํ้ามีความเขมแข็ง
ในการอนุรักษชุมชน ไมยอมใหสิ่งใดเขามาทําใหชุมชนเสื่อมโทรมลง กลาวคือ ชุมชนไมเนนในเรื่องของ
เศรษฐกิจแตเนนในเรื่องของวิถีชีวิตที่แทจริง ในอดีตเคยมีวิถีชีวิตอยางไร ในปจจุบันก็ยังคงเปนเชนน้ัน 
ดังน้ันหนวยงานตางๆที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวโดยเฉพาะ บริษัทนําเที่ยว มัคคุเทศก ควรใหความรูแก
นักทองเที่ยวเกี่ยวกับวิถีชีวิตจริงของชาวชุมชน เมื่อเขามาในชุมชนแลวสิ่งใดควรทํา สิ่งใดไมควรทํา ที่สําคัญ
คือการใหเกียรติและเคารพตอสถานที่และชาวชุมชนดวยรวมทั้งมัคคุเทศกตองเขาใจและใหขอมูลที่เปน
ขอเท็จจริงของชุมชนอยางแทจริง เพื่อปองกันการบิดเบือนของประวัติศาสตร ชุมชนริมนํ้าจันทบูร สําหรับ
การจัดการภายในชุมชน ชุมชนเองสามารถดูแลจัดการไดเปนอยางดี และงานวิจัยของปาณิภัส ติปะวรรณา 
(2556) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของตลาดเกาในฐานะแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษา
ตลาดบานใหมและตลาดคลองสวน 100 ป จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของ
ตลาดเกาในฐานะแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาตลาดบานใหมและตลาดคลองสวน 100 ป 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เกี่ยวของหรือผูมีสวนไดสวนเสียที่เปนเจาของทรัพยากร (Research-based) หรือ
ผูบริหารจัดการพื้นที่แหลงทองเที่ยวมีความคิดเห็นวาปจจัยที่สงผลความสําเร็จของตลาดเกาในฐานะแหลง
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม คือ 1) การมีสวนรวมและความรวมมือของชุมชน 2) คุณคาทางวัฒนธรรมในดาน
ตางๆ ที่สื่อถึงความเปนเอกลักษณ และ 3) ความสามารถในการเขาถึงแหลงทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ 
ตามลําดับ และเมื่อไดทดสอบกับนักทองเที่ยว พบวา ปจจัยทั้ง 3 ดานไดรับการยืนยันจากนักทองเที่ยววา
เปนปจจัยที่สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะการมีสวนรวมและความรวมมือของชุมชนและ
ความสามารถในการเขาถึงแหลงทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพเห็นไดในระดับที่ชัดเจนมากที่สุด สวนปจจัยดาน
คุณคาทางวัฒนธรรมในดานตางๆ สามารถมองเห็นไดในระดับมาก ซึ่งขัดแยงกับวิไลลักษณ รัตนเพียรธัมมะ 
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และคณะ (2550) ไดทําการศึกษาถึงการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาตลาดนํ้าทาคา อําเภอ  
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไดกลาวถึงการจัดการการทองเที่ยวที่ผานมา พบวามีปญหา อุปสรรค และ
ขอจํากัดหลายประการที่ทําใหไมสามารถทําใหการบริหารจัดการการทองเที่ยวดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งปญหาในดานพื้นที่ ซึ่งมีขีดความสามารถที่จะรองรับไดในบางชวง ปญหาชุมชนทองถ่ิน 
การไดหรือเสียประโยชนของคนในพื้นที่ การกระจายผลประโยชนที่ไมเหมาะสม ทําใหเกิดความขัดแยง 
ความรวมมือในการจัดการปญหาของผูประกอบการ ซึ่งมีธุรกิจที่เกี่ยวของหลายประเภท ทั้งธุรกิจบานพัก 
รานอาหาร นําเที่ยว ขนสง ปญหาการประสานงานของหนวยงานตางๆ องคกรชุมชนทั้งภายในและภายนอก
ตองมีเปาหมายรวมกัน เพื่อจัดการการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน  

2.4 การทําแผนที่ ปายแนะนําสถานที่ และคูมือเสนทางทองเที่ยวชุมชนกุฎีจีน 
ทัศไนยวรรณ ดวงมาลาและคณะ (2550: 98) ที่พบวาการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวของ

แหลงทองเที่ยวในกลุมจังหวัดอีสานใตเปนที่นิยมและสามารถเขาถึงนักทองเที่ยวชาวไทยมากที่สุด คือ   
การโฆษณาโดยใชสื่อนิตยสาร วารสารการทองเที่ยว หรือสื่อสิ่งพิมพ ดังน้ันเอกสารประชาสัมพันธที่มี
คุณภาพจะทําใหนักทองเที่ยวพึงพอใจและมั่นใจในการใชขอมูลในการตัดสินใจในการทองเที่ยว และพบวา
กลุมตัวอยางมีความตองการจดหมายขาวเกี่ยวกับการทองเที่ยวเปนอันดับสุดทาย เพราะจดหมายขาวมี
รูปแบบและเน้ือหาที่มีความสมบูรณและนาสนใจนอยกวาสื่อประชาสัมพันธประเภทสิ่งพิมพ เชน แผนพับ 
คูมือการทองเที่ยว วารสาร ซึ่งจะใหขอมูลการทองเที่ยวเกี่ยวกับประวัติ ความเปนมา ความสําคัญ         
สิ่งที่นาสนใจ เสนทางเดินทางมากกวาจดหมายขาว สอดคลองกับมณีวรรณ ชาตวนิช และคณะ (2555)    
ที่ศึกษาเรื่องการจัดการแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชนตลาดพลู เขตธนบุรี พบวา ผูวิจัยไดจัดทํา
แผนที่สําหรับการทองเที่ยวโดยการกําหนดจุดการทองเที่ยวที่นาสนใจลงไปในแผนที่เพื่องายตอการเลือกที่
จะเดินทางทองเที่ยวในตลาดพลู ซึ่งการทองเที่ยวในรูปแบบน้ีเปนแนวความคิดในเรื่องของการทองเที่ยว
แบบเดินเทา (Walking Street) ซึ่งในการจัดการแหลงทองเที่ยวใหสมบูรณไดน้ันจําเปนจะตองมีการ
รวมมือกันของทุกฝายจึงจะสามารถประสบความสําเร็จได อีกทั้งยังตองแกปญหาในเรื่องแหลงทองเที่ยวโดย
สงเสริมใหเกิดความนาสนใจ เชน การใชสื่อในการประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักแกบุคคลทั่วไป การจัดการ
ทองเที่ยวเพื่อใหประสบความสําเร็จหนวยงานภาครัฐตองเขารวมมือกับชุมชนเพื่อจัดทําคูมือการทองเที่ยว
และเสนทางทองเที่ยวเช่ือมตอแหลงทองเที่ยวอื่นๆ และการจัดการประชาสัมพันธที่ดี มีสื่อแผนพับ แผนที่ 
จะย่ิงทําใหเสนทางการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมประสบความสําเร็จเร็วย่ิงข้ึน เชนเดียวกับงานวิจัยของ
ปรัชญากรณ ไชยคช (2559) ไดศึกษาศักยภาพการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาหมูบานจุฬาภรณ
พัฒนา 10 อําเภอเบตง จังหวัดยะลา พบวาสิ่งที่หนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวตองรีบเรงใหความชวยเหลือชุมชนในดานศักยภาพที่เปนสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานแกชุมชน 
เชน ปายช้ีทาง ปายสื่อความหมาย การปรับปรุงถนนเขาหมูบาน ตลอดถึงการสงเสริมใหชุมชนเปนแหลง
ทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูดานประวัติศาสตรพรรคคอมมิวนิสตมาลายา และศูนยการเรียนรูภาษาจีนกลาง
ของแหลงทองเที่ยวชุมชน  
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
1. การจัดอบรมมัคคุเทศกนอย สํานักงานเขตธนบุรี ไดเสนอวาจะเปนผูดําเนินการจัดอบรมให   

ซึ่งควรอบรมภาษาอังกฤษใหมัคคุเทศกนอยดวยเน่ืองจากนักทองเที่ยวสวนใหญเปนชาวตางชาติ 
2. การออกแบบบรรจุภัณฑขนมของชุมชน และการออกแบบทําพวงกุญแจเปนเอกลักษณของ

ชุมชน คณาจารยในศาสตรที่เกี่ยวของควรพัฒนาออกแบบรวมกับชุมชน 
3. การจัดโฮมสเตยที่ ชุมชนยังไมไดดําเนินการ และการจัดกิจกรรมใหนักทองเที่ยวไดมา

รับประทานอาหารเย็นในชุมชน คณาจารยในศาสตรที่เกี่ยวของควรรวมกับชุมชนบริหารจัดการใหสามารถ
สรางรายไดอยางย่ังยืน 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. หนวยงานของรัฐหรือสถานศึกษา ควรลงไปศึกษาหรือสงเสริมการทองเที่ยวพื้นที่บริเวณชุมชนที่
อยูอีกฝงของถนนอิสรภาพ อยูในแขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความเช่ือมโยงทางวัฒนธรรมกัน 
อาทิ วัดมอญ มัสยิดบานสมเด็จ สุสาน โบสถ โรงเจ และชาวซิกส จะเปนเสนหใหนักทองเที่ยวไดอีกเสนทาง
ซึ่งเริ่มจากซอยขางโรงจํานําไปจนถึงวัดใหญศรีสุพรรณ วัดหิรัญรูจี รานไทยกาแฟ มีบานเรือนไม และ    
งานฝมือของ ครูเหม เวชกร จิตรกรช่ือดัง ซึ่งเคยมาเชาบานอยูบริเวณน้ัน 
 2. ควรสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนจากนักทองเที่ยว
โดยเฉพาะชาวตางชาติซึ่งเปนนักทองเที่ยวสวนใหญของชุมชนเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาตอไป 




