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บทที่  1 

บทนำ 

 
ความเป/นมาและความสำคัญของป9ญหา 

 อุตสาหกรรมการท+องเที่ยว ประกอบด7วยธุรกิจหลายประเภททั้งธุรกิจที่เกี่ยวข7องโดยตรงและ

ธุรกิจท่ีเก่ียวข7องทางอ7อม หรือธุรกิจท่ีสนับสนุนต+าง ๆ การซ้ือบริการของนักท+องเท่ียว ท้ังนักท+องเท่ียว

ของไทยและชาวต+างประเทศก+อให7เกิดการหมุนเวียนของการใช7จ+ายซึ่งจะตกอยู+ในหลายกลุ+มอาชีพ

ช+วยสร7างเสถียรภาพให7กับสังคมทั้งระดับชุมชนท7องถิ่นและระดับประเทศ (ฉันทัช วรรณถนอม, 

2552) ในปVจจุบันเมื่อแหล+งท+องเที่ยวถูกทำลายมากยิ่งขึ้น ความเสื่อมโทรมของแหล+งท+องเที่ยว ย+อม

ส+งผลกระทบต+อรายได7จากการท+องเที่ยว ทำให7มีการให7ความสำคัญกับการท+องเที่ยวอย+างยั่งยืนมาก

ย่ิงขึ้น เพื่อที่จะคงรักษาแหล+งท+องเที่ยวอย+างยั่งยืนให7สามารถทำรายได7ต+อไปในอนาคต การท+องเที่ยว

โดยชุมชนเป[นการท+องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ใช7ในการพัฒนาการท+องเที่ยวให7เกิดความยั่งยืน โดยเน7นให7

ประชาชนหรือชุมชนท7องถิ่นเข7ามามีส+วนในการบริหารจัดการแหล+งท+องเที่ยวในท7องที่ของตนเอง การ

ท+องเที่ยวในชุมชนมีบทบาทในการสร7างงาน สร7างอาชีพอย+างกว7างขวาง เช+น หัตถกรรมพื้นบ7าน หรือ

สินค7าทางการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะช+วยกระตุ7นให7เกิดการผลิตและการนำทรัพยากร

ของประเทศมาใช7ประโยชน]อย+างคุ7มค+า อุตสาหกรรมท+องเที่ยวและการท+องเที่ยวชุมชน จึงไม+มี

ขีดจำกัดในการให7บริการเม่ือเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  

 สถาบันการท+องเที่ยวโดยชุมชน (2560) ได7ให7ความหมายของการท+องเที่ยวโดยชุมชนไว7ว+า 

เป[นการท+องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล7อม สังคม และวัฒนธรรม กำหนดทิศทางโดย

ชุมชน จัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป[นเจ7าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพ่ือให7เกิด

การเรียนรู7แก+ผู7มาเยือน จากความหมายดังกล+าวจะเห็นได7ว+าการท+องเที่ยวโดยชุมชนมีความสัมพันธ]

กับการพัฒนาชุมชน อย+างเป[นองค]รวม เนื่องจากทรัพยากรการท+องเที่ยวกับทรัพยากรที่ชุมชนใช7เป[น

ฐานการผลิตเป[นทรัพยากรเดียวกัน วัฒนธรรมและสังคมเป[นการขับเคลื่อนเรื่องจิตวิญญาณของ

ชุมชน ในการสร7างสัมพันธ]กันภายในชุมชน และการสัมพันธ]กับภายนอก ควรจะเชื่อมโยงให7เห็นการ

ท+องเท่ียวกับการพัฒนาชุมชนอย+างเป[นองค]รวม 

 เขตธนบุรี ถือเป[นพื้นที่เขตอนุรักษ]ในฐานะเมืองหลวงเก+า พร7อมเป[นแหล+งท+องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร]ของชาติและศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค+า ซึ่งมีแหล+งท+องเที่ยวและโบราณสถานท่ี

สำคัญมากมาย (สุขุมพันธ] บริพัตร อ7างถึงในกรุงเทพมหานคร, 2556) นอกจากนั้นเขตธนบุรียังแหล+ง

ท+องเท่ียวชุมชนท่ีเป[นท่ีรู7จักของนักท+องเท่ียว โดยมีผู7กล+าวถึงแหล+งท+องเท่ียวชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรีไว7

มากมาย อาทิ ย+านกุฎีจีน เป[นชุมชนที่มีมาก+อนกรุงรัตนโกสินทร] ตั้งอยู+ริมแม+น้ำเจ7าพระยาใกล7กับวัด

กัลยาณมิตร มาจนจรดถนนเทศบาลสายหนึ่ง แขวงวัดกัลยาณ] เขตธนบุรี นอกจากนี้ ยังเป[นที่เชื่อกัน
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ว+า ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง และขนมหวานอื่นๆ เป[นของชาวโปรตุเกสที่ถูกนำเข7ามาตั้งแต+คร้ัง

กรุงศรีอยุธยา โดยท7าวทองกีบม7า ลูกครึ่งโปรตุเกส-ญี่ปุeน ภรรยาของเจ7าพระยาวิไชเยนทร] (คอนส

แตนติน ฟอลคอน) เป[นผู7นำเข7ามาเผยแพร+และอาจรวมไปถึงขนมฝรั่งด7วย ซึ่งชาวกุฎีจีนได7รับการ

ถ+ายทอดวิชาทำขนมต+างๆ สืบต+อมาจากบรรพชนหลายช่ัวอายุคน จนมีช่ือเสียงเป[นท่ีรู7จักกันว+า “ขนม

ฝรั่งกุฎีจีน” ข7างนอกจะกรุบกรอบ ภายในนุ+ม และมีกลิ่นหอม เพราะอบด7วยไม7ฟiน และย+านกุฎีจีน

เป[นชุมชนเก+าแก+มาแต+ครั้งอยุธยาและสืบเนื่องมาโดยตลอด มีกลุ+มคนต+างศาสนาอาศัยอยู+ปะปนกัน 

และยังเชื่อมต+อกับถิ่นฐานบ7านขุนนางตระกูลบุนนาคอีกด7วย จึงมีสถานที่น+าชมหลายแห+งไม+ว+าจะเป[น

วัดวาอาราม โบสถ]ฝรั่ง ศาลเจ7า และกุฎีแขก ตลอดจนอาคารบ7านเรือนเก+าของผู7ดีมีตระกูลที่เคยอาศัย

อยู+ในย+านนี้ (กุศล เอี่ยมอรุณ, 2543) ด7วยเหตุนี้ผู7วิจัยจึงเลือกชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี ซึ่งเป[นที่รู7จัก

และนักท+องเท่ียวนิยมเดินทางมาท+องเท่ียวเป[นพ้ืนท่ีในการทำวิจัยในคร้ังน้ี  

 กิจกรรมนันทนาการคือกิจกรรมท่ีช+วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคมโดยใช7เวลาว+าง

หรือเวลาอิสระเข7าร+วมกิจกรรม ในรูปแบบที่หลากหลายตามความสมัครใจและสนใจ (สมบัติ กาญจน

กิจ, 2546) โดยกิจกรรมส+วนใหญ+ที่นักท+องเที่ยวกระทำในแหล+งท+องเที่ยวจัดเป[นกิจกรรมนันทนาการ

ทั้งสิ้น เช+น การไหว7พระ สวดมนต] ในแหล+งท+องเที่ยวเชิงศาสนา การเดินปeา ดูนก ส+องสัตว] ในแหล+ง

ท+องเที่ยวทางธรรมชาติ การเต7นระบำพื้นเมือง ชมวิถีชีวิตชุมชน ทดลองประดิษฐ]งานหัตถกรรม

พื้นเมือง ในแหล+งท+องเที่ยวชุมชน รวมถึงการถ+ายรูป ชมวิว ซื้อของที่ระลึก ตามแหล+งท+องเที่ยวต+าง ๆ 

ด7วย ดังนั้นการจัดการท+องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพย+อมต7องคำนึงถึงกิจกรรมนันทนาการในแหล+ง

ท+องเท่ียวด7วย  

 จากที่ผู7วิจัยได7เคยทำวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการท+องเที่ยวโดยชุมชนใน

พื้นที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร นั้น ได7พบปVญหาในการจัดการท+องเที่ยวโดยชุมชนว+านักท+องเที่ยวใช7

เวลาในการท+องเที่ยวในชุมชนค+อนข7างน7อยเนื่องจากในชุมชนไม+มีกิจกรรมนันทนาการให7นักท+องเที่ยว

เข7าร+วมมากพอ การส+งเสริมให7มีการจัดกิจกรรมนันทนาการในแหล+งท+องเที่ยวชุมชนจึงเป[นการ

ส+งเสริมให7นักท+องเที ่ยวได7ใช7เวลาในการท+องเที ่ยวในชุมชนมากขึ ้น และดึงดูดความสนใจของ

นักท+องเที่ยวให7มาเที่ยวยังชุมชนได7มากขึ้น ดังนั้นการวิจัยนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการ

กิจกรรมนันทนาการสำหรับการท+องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อส+งเสริม

การท+องเท่ียวโดยชุมชนให7ตอบสนองความต7องการของนักท+องเท่ียวได7ดีย่ิงข้ึน 

 

วัตถุประสงค?ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห]ลักษณะการจัดการกิจกรรมนันทนาการในแหล+งท+องเที่ยวชุมชน 

พ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
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2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท+องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นท่ี

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อประเมินรูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท+องเที่ยวโดยชุมชนใน

พ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตดEานประชากร ศึกษาเฉพาะชาวบ7านในชุมชนท่ีมีการจัดการท+องเท่ียวโดยชุมชน 

ในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี ได7แก+ ชุมชนกุฎีจีน และนักท+องเท่ียวท่ีเดินทาง 

มาท+องเท่ียวในชุมชน 

ขอบเขตดEานพ้ืนท่ี  ศ ึกษาเฉพาะแหล +งท +องเท ี ่ยวในช ุมชนก ุฎ ีจ ีน เขตธนบ ุ รี  

กรุงเทพมหานคร ได7แก+ บ7านไม7โบราณท่ียังคงอนุรักษ]ไว7 พิพิธภัณฑ]

บ7านกุฎีจีน ขนมฝร่ังกุฎีจีน และโบสถ]ซางตาครูซ 

 
นิยามศัพท?เฉพาะ 

  กิจกรรมนันทนาการ หมายถึง กิจกรรมที่นักท+องเที่ยวกระทำในแหล+งท+องเที่ยว ตามความ

สมัครใจของนักท+องเท่ียว ก+อให7เกิดความสุขในการเข7าร+วม อาจจะเป[นความสุขสนุกสนานหรือสุขสงบ

ก็ได7 

  การทLองเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง การท+องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล7อม สังคม 

และวัฒนธรรม  กำหนดทิศทางโดยชุมชน  จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป[น

เจ7าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพ่ือให7เกิดการเรียนรู7แก+ผู7มาเยือน ในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

  เขตธนบุรี หมายถึง พื้นที่ 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู+ในกลุ+มเขตกรุง

ธนเหนือ ซึ่งถือเป[นเขตอนุรักษ]เมืองเก+า แหล+งท+องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร]และศิลปวัฒนธรรมทางฝVoง

ธนบุรี 

 

ประโยชน?ท่ีไดEรับ 

 1. ได7ทราบลักษณะการจัดการกิจกรรมนันทนาการในแหล+งท+องเท่ียวชุมชน พ้ืนท่ีเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 

 2. ได7ทราบรูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท+องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ี

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 3. ได7ทราบผลการประเมินรูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท+องเท่ียวโดย

ชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
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 4. เผยแพร+และนำความรู7จากผลการวิจัยใช7เป[นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการกิจกรรมนันทนาการในแหล+งท+องเท่ียวชุมชนพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 




