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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1)เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะการจัดการกิจกรรมนันทนาการในแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน พื้นที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2)เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร และ3)เพื่อประเมินรูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการ
สำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชน ประธานชุมชน ชาวบ้านในชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ
ผู ้ทรงคุณวุฒิทางด้านนันทนาการ การท่องเที ่ยว และการท่องเที ่ยวโดยชุมชน เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม แนวทางการสัมภาษณ์ และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ผลการวิจัยพบว่า 
 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับลักษณะการจัดกิจกรรมนันทนาการในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน พื้นที่เขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับ มาก ทุกด้าน และสภาพปัญหาในการจัดการกิจกรรมนันทนาการในแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน พื้นที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านจุดมุ่งหมายของกิจกรรม ด้านการ
เลือกกิจกรรม ด้านการเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม ด้านวิธีดำเนินกิจกรรม ด้านความปลอดภัย
ในการดำเนินกิจกรรม ด้านการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นหรือทำกิจกรรม และด้านการสรุปและการ
ประมวลผลกิจกรรม 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท่องเที ่ยวโดยชุมชนในพื ้นที ่เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและแนวทางการสัมภาษณ์ และได้
ปรับปรุงตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ประเมินความเหมาะสมรูปแบบนั้น ประกอบไปด้วย 5 ขั้ นตอน ได้แก่ 
ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดกิจกรรมนันทนาการ ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบกิจกรรมนันทนาการ ขั้นตอนที่ 3 การดำเนิน
กิจกรรมนันทนาการ ขั้นตอนที่ 4 ควบคุมการดำเนินกิจกรรมนันทนาการ และขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลการจัด
กิจกรรมนันทนาการ โดยในทุกขั้นตอนนั้นต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
คำสำคัญ: รูปแบบ กิจกรรมนันทนาการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน เขตธนบุรี  
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Abstract 
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 The purpose of this research are  1) to study and analyze the development of recreational activities 
management model for community-based tourism in Thonburi District Bangkok  2) to develop recreational 
activities management model for community-based tourism in Thonburi District Bangkok and  3) to assess 
recreational a activities management model for community-based tourism in Thonburi District Bangkok.  By 
collecting data from tourists traveling to the community, the president community, the villagers in the 
community that are involved in community tourism management.  The research instruments are 
questionnaires, interview guidelines and the evaluation form.  The research found that: 
      Opinions of tourists concerning the characteristics of a development of recreational activities 
management model for community-based tourism in Thonburi District Bangkok is at a high level in all aspects. 
Problems in managing recreation activities in community tourist attractions Thonburi District Bangkok is divided 
into 7 areas, namely the purpose of the activity selection, site preparation and activity preparation equipment, 
activities safety in carrying out activities first aid, injury from playing or doing activities and the summary and 
activity processing. 

The development of recreational activities management model for community-based tourism in 
Thonburi District Bangkok then researcher developed from the results of data analysis from questionnaires 
and interview guidelines that improved according to the opinions of the experts who assess the suitability of 
5 steps which are Step 1: determining Recreation Activities Step 2: designing Recreation Activities Step 3: 
conducting Recreation Activities Step 4: controlling Recreation Activities and step 5: evaluation of recreation 
activities which in every step must result from community participation. 
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