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บทที่  2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข:อง 

 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท<องเท่ียวโดย

ชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผูHวิจัยไดHทำการศึกษาคHนควHาเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวขHองในดHานต<าง ๆ ดังต<อไปน้ี 

 1. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ 

 2. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการ 

3. แนวคิดเก่ียวกับนันทนาการ 

4. แนวคิดเก่ียวกับการท<องเท่ียวโดยชุมชน 

5. แหล<งท<องเท่ียวชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี 

6. งานวิจัยท่ีเก่ียวขHอง 

7. กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

 แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ 

 มีนักวิชาการหลายท<านไดHใหHความหมายของคำว<ารูปแบบ ดังน้ี 

 Smith and other (1980) ไดHใหHความหมายของรูปแบบว<าหมายถึง การย<อส<วนของจริงใหH

เล็กลง เพ่ือใหHพิจารณาและช<วยทำความเขHาใจในขHอเท็จจริง ปรากฎการณlหรือพฤติกรรมต<าง ๆ โดย

การจัดวางแบบแผนใหHเขHาใจง<ายข้ึน ซ่ึงเปoนเหมือนตัวแทนความจริง แต<มิใช<ขHอเท็จจริงหรือ

ปรากฎการณlท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน 

 อุทัย บุญประเสริฐ (2546) ไดHกล<าวว<ารูปแบบหมายถึง ตัวแบบหรือแบบจำลองท่ีสะทHอนภาพ

หรือปรากฎการณlหรือสภาพท่ีเปoนนามธรรมท่ีเจHาของแบบจำลองจัดทำข้ึน ใชHเปoนตัวแทนเพ่ืออธิบาย

ปรากฎการณl หรือแสดงองคlประกอบสำคัญ ๆ ของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง กระบวนการใดกระบวนการหน่ึง

ท่ีสามารถช<วยใหHสามารถเขHาใจแนวคิด หลักการ กระบวนการหรือกระบวนทัศนlในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

ช<วยใหHเขHาใจไดHง<ายข้ึน ช<วยใหHเห็นองคlประกอบสำคัญ ๆ ไดHง<ายและชัดเจน 

 ปทุมพร เปsยถนอม (2554) ไดHกล<าวว<ารูปแบบ หมายถึง แบบจำลองแนวคิดเก่ียวกับส่ิงใดส่ิง

หน่ึง ซ่ึงแสดงเปoนแผนภาพและถHอยคำท่ีอธิบายถึงปรากฎการณlต<าง ๆ โดยแสดงใหHเห็นถึง

องคlประกอบท่ีสำคัญของเร่ืองน้ัน ๆ ท่ีมีความสัมพันธlซ่ึงกันและกัน เพ่ืออธิบายและง<ายต<อการทำ

ความเขHาใจ ไม<มีองคlประกอบตายตัวหรือรายละเอียดทุกแง<ทุกมุม และผ<านกระบวนการทดสอบอย<าง

เปoนระบบเพ่ือใหHเกิดความตรงและเช่ือถือไดH 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 

 6 

 

 นอกจากน้ันมีนักวิชาการหลายท<านไดHกล<าวถึง ประเภทของรูปแบบ ดังน้ี 

 Smith and other (1980) ไดHแบ<งประเภทของรูปแบบออกเปoน 2 ประเภทคือ 1) รูปแบบ

เชิงกายภาพ เปoนรูปแบบเชิงอุปมาท่ีมีลักษณะคลHายปรากฎการณlจริง 2) รูปแบบเชิงสัญลักษณl 

จำแนกเปoนรูปแบบขHอความ ซ่ึงเปoนการใชHขHอความอธิบายย<อและรูปแบบทางคณิตศาสตรl 

 เสรี ชัดแชHม (2538) ไดHแบ<งรูปแบบออกเปoน 2 รูปแบบดังน้ี 1) รูปแบบเชิงกายภาพ เปoน

รูปแบบของส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงจำลองจากของจริง และรูปแบบเพ่ือส่ิงใดส่ิงหน่ึง เปoนแบบจำลองตHนแบบ

ในการผลิตหรือพัฒนาใหHเปoนไปตามตHนแบบ 2) รูปแบบเชิงแนวคิด เปoนรูปแบบท่ีใชHขHอความอธิบาย

ใหHเกิดความเขHาใจแบ<งออกเปoน 2 ลักษณะดังน้ี รูปแบบเชิงแนวคิดของส่ิงใดส่ิงหน่ึง เปoนรูปแบบท่ี

สรHางจากแนวคิดทฤษฎีเพ่ืออธิบายปรากฎการณlบางอย<าง และรูปแบบเชิงแนวคิดเพ่ือส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

เปoนแบบจำลองท่ีสรHางจากทฤษฎีการคัดสรรเพ่ือนำไปอธิบายปรากฎการณlท่ีศึกษา 

 ในส<วนของการพัฒนารูปแบบน้ันอาจมีข้ันตอนการดำเนินงานท่ีแตกต<างกันไป แต<โดยท่ัวไป

จะแบ<งออกเปoน 2 ส<วนคือ การสรHางรูปแบบ และการตรวจสอบความตรงของรูปแบบ 

 สมนึก ทองเอ่ียม (2550) ไดHกำหนดข้ันตอนการพัฒนารูปแบบออกเปoน 4 ข้ันตอน ดังน้ี 1) 

การศึกษาสภาพปtจจุบันและปtญหา 2) การพัฒนารูปแบบ 3) การตรวจสอบรูปแบบ และ 4) การ

แกHไขปรับปรุงและพัฒนารูปแบบฉบับสมบูรณl 

 ดิเรก วรรณเศียร (2545) กล<าวว<า การพัฒนาแบบจำลอง หมายถึง กระบวนการในการสรHาง

หรือพัฒนาแบบจำลอง ซ่ึงประกอบดHวย 1) การศึกษาองคlความรูHท่ีเก่ียวขHอง 2) การกำหนดหลักการ

และองคlประกอบของแบบจำลอง 3) การร<างแบบจำลอง 4) การตรวจสอบความเหมาะสมและความ

เปoนไปไดHหรือการทดลองใชHแบบจำลอง 

 

 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการ 

 มีนักวิชาการไดHใหHความหมายของคำว<าการจัดการ ดังน้ี 

 วรารัตนl เขียวไพรี (2550) ไดHใหHความหมายของ การจัดการ ว<าหมายถึง การประสานใชH

ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืนท่ีมีอยู<ขององคlการใหHเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตาม

เปvาหมายขององคlการท่ีกำหนดไวH โดยใชHกระบวนการของการวางแผน การจัดองคlการ การจัด

บุคลากร การส่ังการ และการควบคุม 

 นอกจากน้ันยังไดHมีการกำหนดหนHาท่ีในการจัดการ ดังน้ี 

 คูนตซl (Koontz, 1972) ไดHกำหนดหนHาท่ีของผูHบริหารในการจัดการไวH 5 ประการ คือ การ

วางแผน (Planning) การจัดองคlการ (Organizing)การจัดคนเขHาทำงาน (Staffing) การอำนวยการ 

(Directing)และการควบคุม (Controlling ) ซ่ึงนิยมเรียกว<า “POSDC” อย<างไรก็ตามต<อมาคูนตซl
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และไวหlริช (Koontz and Weihrich, 1988) ไดHเขียนตำราช่ือว<า Management ร<วมกันและไดH

เปล่ียนหนHาท่ีทางการจัดการจากการอำนวยการ (Directing) เปoนการนำ (Leading) และเรียกย<อว<า 

“POSLC”ซ่ึงไดHแก< 

 1. การวางแผน (Planing) 

 2. การจัดองคlกร (Organizing) 

 3. การจัดบุคลากร (Staffing)  

 4. การส่ังการ (Leading) 

 5. การควบคุม (Controlling) 

 โดยสรุป การจัดการ หมายถึง การประสานใชHทรัพยากรต<าง ๆ ท่ีมีอยู<เพ่ือใหHบรรลุตาม

เปvาหมายขององคlกรท่ีวางไวH โดยมีหนHาท่ีในการจัดการ ไดHแก< การวางแผน การจัดองคlกร การจัด

บุคลากร การส่ังการ และการควบคุม 

 

 แนวคิดเก่ียวกับนันทนาการ 

 มีนักวิชาการหลายท<านไดHใหHความหมายของคำว<านันทนาการ ดังน้ี 

 สมบัติ กาญจนกิจ (2546) ไดHอธิบายในหนังสือ หลักการนันทนาการ ว<า นันทนาการเปoน

ศาสตรlท่ีว<าดHวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคมโดยใชHเวลาว<างหรือเวลาอิสระเขHาร<วม

กิจกรรม ในรูปแบบท่ีหลากหลายตามความสมัครใจและสนใจ นันทนาการมีความหมายหลากหลาย

ประการ พอสรุปไดHดังน้ี 

 1 . นั นทนาการ หมาย ถึ ง การทำใหH สด ช่ืนห รือสรH างพ ลั ง ข้ึนมาใหม< (Re+Fresh, 

Re+Creation) เปoนความหมายเร่ิมแรกท่ีไดHมีการอธิบายว<า การท่ีบุคคลไดHรับประทานอาหารเขHาไป

แลHวเปล่ียนเปoนพลังงาน โดยแรงขับภายใน จะทำใหHเขาตHองใชHพลังงานในรูปแบบของการเคล่ือนไหว

หรือทำกิจกรรมต<างๆแลHวก<อใหHเกิดการเหน่ือย เม่ือยลHา ดังน้ันบุคคลจึงตHองนันทนาการเพ่ือสรHาง

พลังงานข้ึนมาใหม<หรือสรHางความสดช่ืนข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึงหรือการท่ีบุคคลมีความตHองการเขHาร<วม

กิจกรรมนันทนาการเพ่ือสรHางความสดช่ืนและพลังงานข้ึนมาใหม<ในรูปแบบของการเล<น การ

แสดงออกในดHานกีฬา ดนตรี ศิลปะ งานอดิเรก หรือไปท<องป�า เปoนตHน ถือเปoนกิจกรรมนันทนาการ

ท้ังส้ิน 

 2. นักการศึกษาและนักสังคมศาสตรlอธิบายความหมายท่ีสองไวHว<า “นันทนาการ” หมายถึง 

กิจกรรม(Activities) ซ่ึงมีรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย การท่ีบุคคลหรือชุมชนไดHมีส<วนร<วมใน

กิจกรรมตามความสนใจของตน แลHวก<อใหHเกิดผลพัฒนาอารมณlสุข สนุกสนาน และ/หรือสุขสงบ 

กิจกรรมในท่ีน้ีหมายถึง กิจกรรมประเภทเกม กีฬา ศิลปะ ดนตรี การแสดงละคร การเดินทาง

ท<องเท่ียว การอยู<ค<ายพักแรม งานอาสาสมัคร งานอดิเรก กีฬาทHาทาย เปoนตHน 
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 3. นันทนาการ หมายถึง กระบวนการ (Process) กล<าวคือ นันทนาการเปoนกระบวนการใน

การพัฒนาประสบการณl หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลหรือสังคม โดยอาศัยกิจกรรมนันทนาการ

ต<างๆเปoนส่ือ ในช<วงเวลาว<าง เวลาอิสระ โดยท่ีบุคคลเขHาร<วมโดยสมัครใจหรือแรงจูงใจ แลHวส<งผลใหH

เกิดการพัฒนาอารมณlสุข สนุกสนาน และสงบสุข 

 

 4. นันทนาการ หมายถึง สวัสดิการสังคม (Social Welfare) นันทนาการคือ สถาบันทาง 

สังคม สวัสดิการทางสังคม ซ่ึงรัฐบาลและฝ�ายบริหารทHองถ่ินจะตHองมีหนHาท่ีจัดการบริหารแก<ชุมชน 

เพ่ือสรHางบรรยากาศของเมืองและของประเทศใหHน<าอยู< มีความอบอุ<นใจ เช<น การบริการจัดอุทยาน

แห<งชาติ วนอุทยานแห<งชาติ ศูนยlเยาวชน สวนสาธารณะ เปoนตHน 

 เทพประสิทธ์ิ กุลธวัชวิชัย (2551) ไดHใหHความหมายของนันทนาการไวHว<า นันทนาการ 

(Recreation) หมายถึง กิจกรรมเวลาว<างท่ีสรHางสรรคl เปoนประโยชนl มีคุณค<า สำหรับบุคคลท่ีเขHาร<วม

กิจกรรมดHวยความสมัครใจและส<งผลโดยตรงต<อผูHเขHาร<วม ช<วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ซ่ึงเปoน

เปvาหมายของนันทนาการ คือ การกระทำใหHชีวิตมีคุณภาพ หมายถึง การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกว<าท่ี

เปoนอยู< น่ันคือมีความสุขท่ีสมบูรณlประกอบดHวยสองส<วนไดHแก< สุขภาพทางกายและสุขภาพจิตใจ 

นอกจากน้ัน ยังมีผลพลอยไดHอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

 นอกจากความหมายของนันทนาการ ยังมีผูHท่ีไดHแบ<งประเภทของกิจกรรมนันทนาการไวH ดังน้ี 

 เทพประสิทธ์ิ กุลธวัชวิชัย (2551) ไดHกล<าวถึงประเภทของกิจกรรมนันทนาการ 16 ประเภท 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 1. กิจกรรมเกมกีฬาและการละเล<น 

 กิจกรรมเกม กีฬา และการละเล<น เปoนกิจกรรมการออกกำลังกายส<งเสริมสุขภาพ และเพ่ือ

ความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีลักษณะเปoนกิจกรรมท่ีทHาทายความสามารถผูHเล<น ซ่ึงใชHร<างกายเปoนส่ือ

แสดออกในการเขHาร<วมกิจกรรม และจะส<งผลต<อการพัฒนาการทางร<างกาย จิตใจ อารมณl สังคม 

และสติปtญญา 

 2. กิจกรรมศิลปะ หัตถกรรม และงานฝsมือ 

 เปoนกิจกรรมท่ีมีคุณค<ามาก ใหHความสุขใจ เกิดสุนทรียlแก<ผูHปฏิบัติและผูHมีส<วนร<วม ไดHผลงานท่ี

เปoนรูปธรรมในส่ิงท่ีประดิษฐlหรือสรHางสรรคlข้ึนมา ทำใหHเกิดวามภาคภูมิใจ อีกท้ังยังมีประโยชนlในการ

ฝ�กสภาพจิตใจบุคคลในดHานต<าง ๆ ไดHดีกิจกรรมหน่ึง ศิลปะถือเปoนมรดกของมวลมนุษยl สะทHอนถึง

แนวทางวิถีของมนุษยl 

 3. กิจกรรมการรHองเพลงและดนตรี 

 เปoนกิจกรรมบันเทิงใจท่ีสามารถร<วมกิจกรรมไดHง<าย สะดวก สามารถเปoนไดHท้ังผูHปฏิบัติหรือ

ผูHชมซ่ึงต<างก็มีความสุข เปoนกิจกรรมท่ีจัดแบบง<ายๆ ไดHจนถึงข้ันท่ีมีความย่ิงใหญ< ซ่ึงกิจกรรมการรHอง
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เพลงและเล<นดนตรียังแสดงออกถึงพ้ืนฐานความเปoนมาของบุคคลและเช้ือชาติ แสดงถึงความมีอารย

ธรรมและความแตกต<างของชนชาติต<าง ๆ 

 4. กิจกรรมเขHาจังหวะและการเตHนรำ 

 เปoนกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบจังหวะ ดนตรี เสียงเพลง หรือเสียงท่ีกำหนดข้ึน เปoน

กิจกรรมท่ีแสดงออกดHวยท<าทางลีลาต<าง ๆ สะทHอนความรูHสึกภายในของบุคคลไดHเปoนอย<างดี 

นอกจากน้ีกิจกรรมประเภทกิจกรรมเขHาจังหวะยังช<วยส<งเสริมระบบประสาทส่ังงานของกลHามเน้ือส<วน

ต<าง ๆ ใหHเคล่ือนไหวตามการส่ังการใหHลงจังหวะ เปoนการฝ�กการควบคุมระบบส่ังการของกลHามเน้ือท่ี

ทำใหHเกิดการเคล่ือนไหวร<างกาย เม่ือมองยHอนกลับไป กิจกรรมเขHาจังหวะในอดีตของบุคคลจะเปoน

กิจกรรมแสดงออกถึงการถ<ายทอดบางส<วนของวิถีการดำรงชีพของคนแต<ละบุคคลแต<ละเช้ือชาติไดH 

 5. กิจกรรมดHานภาษาและวรรณกรรม 

 ภาษาแสดงถึงความเปoนชาติ กิจกรรมดHานภาษาจึงเปoนกิจกรรมท่ีสะทHอนถึงความแตกต<าง

ทางวัฒนธรรมของแต<ละชาติแต<ละภาษา ซ่ึงเปoนส่ิงบ<งบอกถึงความเปoนเอกราช อิสระ มีอารยธรรม

ลักษณะกิจกรรมดHานภาษาและวรรณกรรม จึงเปoนกิจกรรมท่ีส<งเสริมปtญญา ความคิด ใหHความรูHสึก

สุนทรียlทางอารมณl เปoนเอกลักษณlของแต<ละชาติแต<ละภาษา โดยเฉพาะของไทย มีกิจกรรมดHาน

วรรณกรรม อ<าน เขียน มาชHานาน และการแต<งประพันธlต<าง ๆ โดยเปoนกลอน วรรณคดี เร่ืองส้ัน 

ปริศนาคำทาย ฯลฯ 

 6. กิจกรรมการแสดงและการละคร 

 การแสดงและการละครเปoนศิลปะแขนงหน่ึงท่ีมีความเปoนมาตามอารยธรรมของมนุษยlท้ังใน

อดีตและปtจจุบันสถานบันเทิงเปoนท่ีสรHางสรรคlลีลาของบุคคลใหHแสดงออกดHวยความสุนทรียlช<วยใหH

บันเทิงตลอดจนผ<อนคลาย แสดงออกซ่ึงยุคสมัยของการใชHชีวิตของกลุ<มคน หรือความเปoนอยู<ของ

ชุมชนในขณะน้ัน ลักษณะกิจกรรมการแสดงไดHแก< ภาพยนตรl ละคร รวมถึงการแสดงการเล<นต<าง ๆ 

ท่ีนำมาเสนอหรือแสดงใหHชม เช<น มายากล การแสดงนานาชาติ เปoนตHน 

 7. กิจกรรมงานอดิเรก 

 เปoนกิจกรรมของบุคคลหรือกลุ<มบุคคลก็ไดHท่ีใชHเวลาว<างทำกิจกรรมเพ่ือผ<อนคลายเพลิดเพลิน 

ซ่ึงส<งผลต<อคุณค<าทางจิตใจของผูHกระทำ อีกท้ังยังส<งผลพลอยไดHเปoนช้ินงานหรือเปoนรูปธรรมดHวย 

ลักษณะของงานอดิเรกข้ึนอยู<กับความสนใจของแต<ละบุคคล ถHาจะนำกิจกรรมใดมาใชHกับตนเอง เช<น 

งานฝsมือและงานประดิษฐl การปลูกตHนไมHทำสวน เล้ียงสัตวl อ<านหนังสือ ฟtงเพลง เล<น ดนตรี การ

สะสม ฯลฯ โดยท่ัวไปมักจะคิดว<าการทำงานอดิเรก เปoนกิจกรรมเฉพาะคนวัยผูHใหญ<หรือวัยสูงอายุ

เท<าน้ัน แต<ท่ีจริงแลHวงานอดิเรกน้ันเปoนกิจกรรมของบุคคลทุก ๆ วัย 

 8. กิจกรรมทางสังคม 
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 กิจกรรมทางสังคมเปoนกิจกรรมท่ีทำร<วมกับผูHอ่ืนท้ังบุคคลในครอบครัวและบุคคลนอก

ครอบครัว เปoนงานสังสรรคlกิจกรรมตามประเพณี หรือกิจกรรมของชุมชน โดยมักจะร<วมกับพิธีกรรม

ต<าง ๆ เช<น งานแต<งงาน งานบวช งานคลHายวันเกิด งานเล้ียงในโอกาสต<าง ๆ  

 9. กิจกรรมกลางแจHง 

 กิจกรรมกลางแจHง หรือกิจกรรมนอกสถานท่ี หรือกิจกรรมนอกเมือง เปoนกิจกรรมแสดงออก

ซ่ึงความตHองการของมนุษยlท่ีตHองการความอิสระ ทHาทาย คHนหาส่ิงแปลกใหม< และเขHาหาธรรมชาติ 

ลักษณะกิจกรรมกลางแจHงไดHแก< กิจกรรมค<าย การท<องเท่ียว กิจกรรมผจญภัย กีฬากลางแจHง ฯลฯ 

 10. กิจกรรมพิเศษ 

 กิจกรรมพิเศษ หมายถึง กิจกรรมท่ีจัดข้ึนหรือกระทำเปoนพิเศษ แลHวแต<กรณีเพ่ือใหHเกิดความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน หรือจัดข้ึนในโอกาสต<าง ๆ เช<น กิจกรรมท่ีจัดในวันสำคัญต<าง ๆ การจัด

กิจกรรมข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือจุดมุ<งหมายใดจุดมุ<งหมายหน่ึง เพ่ือใหHทุกคนมีส<วนร<วม สามารถจัดไดHท้ัง

เปoนกิจกรรมบุคคล กิจกรรมของหน<วยงานหรือองคlกร เปoนกิจกรรมของชาติ หรือนานาชาติ 

 11. กิจกรรมอาสาสมัครและบริการ 

 กิจกรรมอาสาสมัครและบริการเปoนกิจกรรมท่ีกระทำเพ่ือบำเพ็ญประโยชนl การบริการ

สาธารณะ เปoนความพึงพอใจ สมัครใจของผูHปฏิบัติในการช<วยเหลือชุมชนหรือประเทศชาติตลอดจน

สากลนานาชาติ ส<งผลต<อการสุขใจท่ีไดHกระทำ ช<วยใหHสภาพสังคมดี มีน้ำใจเอ้ือเฟ��อเผ่ือแผ< กิจกรรม

อาสาสมัครไดHแก< กิจกรรมพัฒนาสถานท่ีพัฒนาชุมชน อาสาบรรเทาสาธารณะภัย ตลอดจนกิจกรรม

ของชาติและนานาชาติ โดยมากมักจะเปoนบุคคลหรือองคlกรเอกชนเปoนผูHดำเนินการ เช<น ชมรม 

สมาคม มูลนิธิต<าง ๆ เปoนตHน 

 12. กิจกรรมท<องเท่ียวทัศนศึกษา 

 การท<องเท่ียวทัศนศึกษาเปoนกิจกรรมกลางแจHงกิจกรรมหน่ึง ซ่ึงเปoนการเดินทาง การยHายไป

สถานท่ีใหม<ช่ัวคราว เปoนการเปล่ียนจากท่ีเคยเปoนเพ่ือความเพลิดเพลิน สุขใจ และไดHพบส่ิงใหม<ช<วย

ใหHมีโลกทัศนlกวHางไกลต<างกับการอยู<ค<าย คือท่ีรูปเปoนการดำเนินการต<างกัน คือการท<องเท่ียวไม<

จำเปoนตHองเปoนกิจกรรมท่ีเขHาใกลHกับธรรมชาติเหมือนกบการอยู<ค<าย ลักษณะการท<องเท่ียวอาจมี

จุดมุ<งหมาย โดยจุดมุ<งหมายหน่ึงหรือหลายจุดมุ<งหมายก็ไดH ยกเวHนการท<องเท่ียวเชิงอนุรักษl (Bio-

tourism) จะมีลักษณะเขHาหาธรรมชาติเช<นเดียวกับกิจกรรมค<าย 

 13. กิจกรรมกลุ<มสัมพันธl 

 กิจกรรมกลุ<มสัมพันธlเปoนกิจกรรมท่ีสรHางสรรคl เพ่ือใหHเกิดความสัมพันธlระหว<างบุคคลกับ

บุคคล เปoนกิจกรรมท่ีมีคุณค<าในดHานมนุษยสัมพันธl รูHจักการอยู<ร<วมกันอย<างมีความสุข โดยมากมักจะ

สอดแทรกจุดประสงคlหรือเปvาหมายอ่ืน ๆ ท่ีเปoนประโยชนlต<อผูHร<วมกิจกรรม เช<นวิธีการทำงานร<วมกัน

การพัฒนาบุคคลและองคlกร เปoนตHน 
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 14. กิจกรรมเพ่ือความสงบสุขและพัฒนาจิตใจ 

 กิจกรรมเพ่ือความสงบสุขและพัฒนาจิตใจ เปoนกิจกรรมท่ีช<วยใหHบุคคลมีความสุขทางใจเปoน

สำคัญ เปoนกิจกรรมพัฒนาจิตใจผูHร<วมกิจกรรม ซ่ึงในสถานการณlปtจจุบันการใชHชีวิตของบุคคลมีความ

วุ<นวาย สังคมสับสน ผูHคนเอารัดเอาเปรียบ ขาดความเอ้ืออาทร กิจกรรมเพ่ือความสงบสุข และพัฒนา

จิตใจจะช<วยรูHจักการดำรงชีวิตอย<างเปoนสุขมีความพอเพียงไดH เช<น การเขHาวัดฟtงธรรม ปฏิบัติสมาธิ 

 15. กิจกรรมพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพ 

 เปoนกิจกรรมท่ีส<งเสริมใหHบุคคลมีสุขภาพท่ีดีในรูปแบบของการออกกำลังกาย นอกเหนือจาก

กิจกรรมกีฬาแลHว ยังมีท้ังการออกกำลังกาย หรือบริหารร<างกายโดยใชHอุปกรณlและไม<ใชHอุปกรณl เช<น 

ตามสถานบริการ บางกิจกรรมใชHการกำหนดลมหายใจ การใชHสมาธิ ประกบการออกกำลังกาย ไดHแก< 

โยคะ ชิกง การเตHนแอโรบิก กิจกรรมประกอบจังหวะ ฯลฯ 

 16. กิจกรรมบันเทิงและสนทนา 

 การสนทนาพูดคุย เปoนกิจกรรมท่ีมีมาด้ังเดิมของมนุษยlเพ่ือการส่ือสาร ซ่ึงการสนทนาท่ีเกิด

ความสุขสนุกเพลิดเพลินไดHสาระ จึงนับเปoนนันทนาการ ซ่ึงรวมถึงการเล<าเร่ืองต<าง ๆ เช<นการเล<า

นิทาน เล<าเร่ืองขำขัน หรือเร่ืองราวใหHแง<คิด ฯลฯ 

 การดำเนินกิจกรรมนันทนาการ 

 เทพประสิทธ์ิ กุลธวัชวิชัย (2554) ไดHใหHขHอมูลเก่ียวกับ หลักการดำเนินกิจกรรมนันทนาการ 

โดยกล<าวไวHว<า การดำเนินกิจกรรมนันทนาการใหHถูกตHองตามกระบวนการจะประกอบดHวยส่ิงต<อไปน้ี 

 1. จุดมุ<งหมายของกิจกรรม 

 2. การเลือกกิจกรรม 

 3. การเตรียมสถานท่ีและอุปกรณlในการดำเนินกิจกรรม 

 4. วิธีดำเนินกิจกรรม 

 5. ความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรม 

 6. การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล<นหรือการทำกิจกรรม 

 7. การสรุปและประเมินผลกิจกรรม 

  คณิต เขียววิชัย (2557) ไดHกล<าวไวHว<า การจัดกิจกรรมนันทนาการก็เช<นเดียวกับกิจกรรม

ประเภทอ่ืน ๆ ท่ีผูHจัดจะตHองมีวิธีการหรือกระบวนการอย<างใดอย<างหน่ึงเพ่ือใหHเกิดความปลอดภัยแก<

ผูHเขHาร<วมกิจกรรม 

 นอกจากน้ัน คณิต เขียววิชัย (2557) ยังไดHกล<าวถึง หลักการจัดกิจกรรมสำหรับโครงการ

นันทนาการ ไวHว<า อุปกรณlและสถานท่ีจัดกิจกรรมนันทนาการน้ัน ผูHจัดกิจกรรมจะตHองพิจารณาถึง

วัสดุอุปกรณlท่ีจะใชHในการทำกิจกรรมน้ัน ๆ ว<ามีความเหมาะสมหรือไม< ถHาหากจะเลือกกิจกรรม

ดังกล<าวบรรจุไวH นอกจากน้ีสถานท่ีท่ีจะทำกิจกรรม ผูHนำจะตHองพิจารณาดูว<าถHาหากทำกิจกรรมหรือ
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เล<นเกมดังกล<าวจะตHองใชHพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีกวHางมาก-นHอยเท<าใด และท่ีมีอยู<เพียงพอหรือไม< เพราะส่ิง

เหล<าน้ีนอกจากจะพิจารณาเร่ืองความสนุกสนานแลHวอาจจะตHองคำนึงถึงความปลอดภัยอีกดHวย 

 กำโชค เผือกสุวรรณ (2559) ไดHใหHขHอมูลเก่ียวกับ หลักการเลือกกิจกรรม ไวHว<า กิจกรรม

นันทนาการมีมากมายหลายประเภท ผูHนำนันทนาการจะตHองพิจารณาเลือกใหHเหมาะสม ซ่ึงผูHนำควรรูH

หลักการเลือกกิจกรรม ดังน้ี 

 1. กิจกรรมน้ันตHองเปoนท่ีสนใจแก<ผูHเขHาร<วม 

 2. เปoนกิจกรรมท่ีส<งเสริมพัฒนาการดHานร<างกาย อารมณl จิตใจ สังคม และสติปtญญา 

 3. กิจกรรมน้ันตHองไม<ขัดต<อขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ และกฎหมาย 

 4. กิจกรรมน้ันตHองเหมาะสมกับเพศ วัยของผูHเขHาร<วม 

 5. กิจกรรมน้ันตHองส<งเสริมความสนุกสนานและปลอดภัย 

 6. เปoนกิจกรรมท่ีเป�ดโอกาสใหHมีเขHาร<วมไดHมาก ๆ 

 7. กิจกรรมน้ันตHองยืดหยุ<นไดHตามความเหมาะสม 

 8. กิจกรรมน้ันตHองส<งเสริมและเอ้ือประโยชนlต<อกิจกรรมอ่ืนดHวย 

 นอกจากน้ัน กำโชค เผือกสุวรรณ (2559) ยังไดHกล<าวไวHว<า การเปoนผูHจัดกิจกรรมนันทนาการ

น้ันตHองศึกษาและฝ�กฝนการเสริมสรHางมนุษยสัมพันธlภายในกลุ<ม เพ่ือใหHสมาชิกในกลุ<มทุก ๆ คนเปoน

พวกเดียวกัน ใหHความร<วมมืออย<างดี เพราะวิชามนุษยสัมพันธlน้ันเปoนศาสตรlท่ีตHองอาศัยศาสตรlอ่ืน ๆ 

เช<น สังคมวิทยา จิตวิทยา ศาสนาวิทยา และศาสตรlอ่ืน ๆ รวมกันเปoนศิลปะและศาสตรlแห<งบูรณา

การ มาช<วยผูกมัดใหHสมาชิกมีพฤติกรรมเปoนหน่ึงเดียวดHวยใจรัก 

 

 แนวคิดเก่ียวกับการท?องเท่ียวโดยชุมชน 

 มีนักวิชาการหลายท<านไดHกล<าวถึงการท<องเท่ียว ดังน้ี 

 McIntosh และGoeldner (1986) ไดHใหHความหมายของ การท<องเท่ียว ว<าหมายถึง ผลรวม

ของประสบการณlและความสัมพันธlต<าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมาจากปฏิสัมพันธlของนักท<องเท่ียว ผูHประกอบ

ธุรกิจ รัฐบาลและชุมชนผูHเปoนเจHาบHาน ในกระบวนการท่ีดึงดูดใจและตHอนรับนักท<องเท่ียวและผูHมา

เยือนอ่ืน ๆ  

 ธนกฤต สังขlเฉย (2550) กล<าวว<า การท<องเท่ียวเปoนคำท่ีมีความหมายค<อนขHางกวHางเพราะ

มิไดHหมายความแต<เฉพาะการเดินทางอย<างเดียวหรือมุมมองเฉพาะในส<วนของผูHเดินทางเท<าน้ัน หาก

พิจารณาจากกระบวนการของการท<องเท่ียวจะพบว<าเปoนความสัมพันธlท่ีเกิดข้ึนซ่ึงกันและกันระหว<าง

นักท<องเท่ียว ผูHจัดบริการดHานการท<องเท่ียว หน<วยงานของรัฐในทHองถ่ิน และประชาชนในแหล<ง

ท<องเท่ียว  
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 สมบัติ กาญจนกิจ (2544) กล<าวว<า คำว<า “การท<องเท่ียว” (Tourism) เปoนคำท่ีมีความหมาย

กวHางขวาง มิไดHมีเฉพาะการเดินทางเพ่ือพักผ<อนหย<อนใจ หรือสนุกสนานบันเทิงเริงรมยlดังท่ีส<วนมาก

เขHาใจ การเดินทางเพ่ือการเขHาประชุม สัมมนา เพ่ือหาความรูH เพ่ือการกีฬา เพ่ือการติดต<อธุรกิจ 

ตลอดจนการเย่ียมญาติพ่ีนHอง ก็นับว<าเปoนการท<องเท่ียวท้ังส้ิน 

 นอกจากน้ันยังมีนักวิชาการไดHใหHขHอมูลเก่ียวกับการจัดการท<องเท่ียวแบบย่ังยืนไวH ดังน้ี 

 บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2557) ไดHกล<าวถึง การพัฒนาทรัพยากรการท<องเท่ียวแบบย่ังยืน ไวHว<า 

ตHองมีการประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท<องเท่ียวว<าจะรองรับนักท<องเท่ียวไดHมากสุด

เท<าไร เพ่ือจะไดHนำมากำหนดปริมาณ การควบคุม และมาตรการจำกัดจำนวนนักท<องเท่ียวใหH

เหมาะสม  

 นอกจากน้ัน บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2557) ยังไดHกล<าวไวHว<า การจัดทำส่ือความหมายมีบทบาท

สำคัญต<อการท<องเท่ียวแบบย่ังยืนมาก เพราะจะทำใหHนักท<องเท่ียวไดHรับความเขHาใจเก่ียวกับประวัติ

และความสำคัญของแหล<งท<องเท่ียวท่ีจะไปเย่ียมเยือน โดยการจัดทำส่ือความหมายเพ่ืออธิบายใหH

นักท<องเท่ียวเกิดความรูH ความเขHาใจในส่ิงท่ีพบเห็นจนสามารถนำไปปฏิบัติอย<างถูกตHองตาม

กระบวนการและเจตนารมณlของแหล<งท<องเท่ียวน้ัน ๆ 

 พิมพรรณ สุจารินพงคl (2554) ไดHกล<าวไวHว<า ผูHจัดการท<องเท่ียวควรมีความสามารถทางดHาน

ภาษา ดHวยเหตุท่ีเปoนงานท่ีตHองใชHภาษาเปoนหลัก โดยเฉพาะภาษาพูด ดังน้ันจึงตHองมีความสามารถใน

การใชHภาษาไทยและภาษาต<างประเทศอยู<ในเกณฑlดี คือ สามารถท่ีจะส่ือสารทำความเขHาใจกับ

นักท<องเท่ียวไดHอย<างคล<องแคล<วและถูกตHองตามระเบียบการใชHภาษา 

 นอกจากน้ันยังมีนักวิชาการหลายท<านไดHกล<าวถึงการท<องเท่ียวโดยชุมชน ดังน้ี 

 สถาบันการท<องเท่ียวโดยชุมชน (2560) ไดHใหHความหมายของ การท<องเท่ียวโดยชุมชน 

(Community-Based Tourism) ไวHว<า การท<องเท่ียวท่ีคำนึงถึงความย่ังยืนของส่ิงแวดลHอม สังคม 

และวัฒนธรรม กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน และชุมชนมีบทบาทเปoนเจHาของ

มีสิทธิในการจัดการดูแลเพ่ือใหHเกิดการเรียนรูHแก<ผูHมาเยือน  

 การท<องเท่ียวมีความสัมพันธlกับการพัฒนาชุมชน อย<างเปoนองคlรวม เน่ืองจากทรัพยากรการ

ท<องเท่ียวกับทรัพยากรท่ีชุมชนใชHเปoนฐานการผลิตเปoนทรัพยากรเดียวกัน วัฒนธรรมและสังคมเปoน

การขับเคล่ือนเร่ืองจิตวิญญาณของชุมชน ในการสรHางสัมพันธlกันภายในชุมชน และการสัมพันธlกับ

ภายนอก ควรจะเช่ือมโยงใหHเห็นการท<องเท่ียวกับการพัฒนาชุมชนอย<างเปoนองคlรวม 

 World Bank (ธนาคารโลก อHางถึงในพิมพlระวี โรจนlรุ<งสัตยl, 2556) ไดHใหHความหมายของ 

การท<องเท่ียวชุมชน ไวHว<า การท<องเท่ียวชุมชน คือ การมีส<วนร<วมในการตัดสินใจของชุมชน ผูHซ่ึงตHอง

ไดHรับประโยชนlและรายไดHอย<างยุติธรรมจากการท<องเท่ียว จากงาน จากการกำจัดความยากจน และ
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ไม<ส<งผลกระทบแก<วัฒนธรรมและส่ิงแวดลHอม เปoนการสรHางความภาคภูมิในในชุมชน และเกิดการ

รักษาและพัฒนาสมบัติของชุมชน  

 เฟนเนลลl (Fennell อHางถึงในพิมพlระวี โรจนlรุ<งสัตยl, 2556) กล<าวไวHว<า การท<องเท่ียวชุมชน

จะตHองเปoนการท<องเท่ียวท่ีชุมชนไดHรับประโยชนlโดยรวมอย<างแทHจริง ไม<ว<าจะเปoนการสรHาง

สาธารณูปโภค และการยกระดับความเปoนอยู<ท่ีมุ<งสรHาง “เพ่ือสมาชิกในชุมชน” แต<มิใช< “เพ่ือ

นักท<องเท่ียว” เพียงอย<างเดียว  

 โครงการท<องเท่ียวเพ่ือชีวิตและธรรมชาติ (อHางถึงในพิมพlระวี โรจนlรุ<งสัตยl, 2556) ไดH

กล<าวถึง การท<องเท่ียวชุมชน ไวHว<า เปoนการท<องเท่ียวท่ีคำนึงถึงความย่ังยืนของส่ิงแวดลHอม สังคม 

และวัฒนธรรม กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพ่ือชุมชน และชุมชนมีบทบาทเปoน

เจHาของ มีสิทธ์ิในการจัดการดูแลเพ่ือใหHเกิดการเรียนรูHแก<ผูHมาเยือน  

 พิมพlระวี โรจนlรุ<งสัตยl (2556) ไดHใหHความหมายของ การท<องเท่ียวชุมชน ไวHว<า การท<องเท่ียว

ท่ีชุมชนเปoนผูHกำหนดกระบวนการ ทิศทาง และรูปแบบการท<องเท่ียวของตนเอง ชาวบHานทุกคนเปoน

เจHาของทรัพยากรการท<องเท่ียวน้ัน ๆ และมีส<วนไดHส<วนเสียท่ีเกิดจากการท<องเท่ียว ซ่ึงการท<องเท่ียวท่ี

จัดโดยชุมชนน้ันมีจุดขายท่ีหลากหลาย ท้ังธรรมชาติ ประวัติศาสตรl วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต การ

อนุรักษl รวมท้ังมีการพัฒนารูปแบบเพ่ือสรHางความย่ังยืนสู<คนรุ<นลูกรุ<นหลานและเกิดประโยชนlต<อ

ทHองถ่ินอย<างแทHจริง 

 นอกจากน้ัน พิมพlระวี โรจนlรุ<งสัตยl (2556) ยังไดHอธิบายถึงผลดีและผลเสียท่ีเปoนภาพรวม

ของการท<องเท่ียวชุมชน ไวHว<า ผลดีท่ีท่ีหลาย ๆ คนมองการท<องเท่ียวชุมชนว<าจะนำผลประโยชนlมาสู<

ชุมชน คือ ในเร่ืองของเศรษฐกิจท่ีดีในชุมชนเปoนประการสำคัญ เน่ืองจากมีการจHางงาน รวมท้ังรายไดH

มาสู<ชุมชนทHองถ่ิน ผลดีลำดับต<อมา คือ การท<องเท่ียวชุมชนน้ันสามารถใหHชุมชนเปoนผูHมีส<วนร<วมใน

การดำเนินการและควบคุมดูแลการท<องเท่ียวไดHเอง และผลดีท่ีเห็นชัดเจน คือ หากเกิดกระบวนการมี

ส<วนร<วมท่ีแทHจริงของชุมชนแลHวจะสามารถนำความย่ังยืนมาสู<ชุมชนน้ัน ๆ ไดHในระยะยาว สำหรับอีก

แง<หน่ึงคือ ผลลบท่ีไม<ควรมองขHาม 3 ผลกระทบหลัก ๆ ท่ีเห็นชัดเจน คือ ปtญหาขHอจำกัดภายในชุมชน

เองเม่ือมีการพัฒนาการท<องเท่ียวข้ึน โดยเฉพาะในประเทศท่ีกำลังพัฒนา กล<าวคือ เร่ืองของ

ผูHเช่ียวชาญท่ีจะใหHคำปรึกษาหากชุมชนไม<เขHาใจหรือเกิดปtญหาข้ึนในระหว<างกระบวนการพัฒนาและ

จัดการการท<องเท่ียว หรือขHอจำกัดในดHานของงบประมาณการพัฒนา และการตลาด เปoนตHน สำหรับ

ผลกระทบรองลงมา คือ เร่ืองของความไม<เท<าเทียมกันท่ีเกิดข้ึนในการจัดการการท<องเท่ียวชุมชน หรือ

รายไดHท่ีไดHมาไม<ไดHลงสู<ชุมชนอย<างแทHจริง หากแต<ไปสู<นายทุนท่ีอาจอยู<หรือไม<อยู<ในชุมชนก็ไดH และ

ผลกระทบท่ีสำคัญอีกแง<มุมหน่ึง คือ ปtญหาสังคมท่ีอาจเกิดข้ึนภายในชุมชนเอง เช<น วัฒนธรรมท่ีเส่ือม

โทรมลงจากการท่ีมีวัฒนธรรมท่ีไม<น<าพึงประสงคlของนักท<องเท่ียวต<างวัฒนธรรมเขHาไป ปtญหาความไม<
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เท<าเทียมทำใหHชุมชนไม<พอใจและอาจเกิดปtญหาอาชญากรรมตามมา ซ่ึงเปoนขHอท่ีควรคำนึงถึงและ

ปvองกันไวHต้ังแต<เน่ิน ๆ ในการพัฒนาการท<องเท่ียวชุมชน   

 บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2557) ไดHกล<าวถึง การพัฒนาชุมชนทHองถ่ินใหHสามารถรองรับ

นักท<องเท่ียวไดH โดยระบุว<า ตHองมีการพัฒนาส่ิงอำนวยความสะดวกทางการท<องเท่ียว ประเภทความ

ปลอดภัย เพ่ืออำนวยความสะดวกต<อความปลอดภัยจากโจรกรรม ความปลอดภัยจากการใชHบริการ

ท<องเท่ียว ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ความปลอดภัยจากหลงทาง ความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 

เปoนตHน 

 นอกจากน้ัน บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2556) ยังไดHกล<าวไวHว<า นักท<องเท่ียวมีความตHองการดHาน

ความปลอดภัย จะตHองมีการปvองกันและรักษาความปลอดภัยใหHแก<นักท<องเท่ียว ควรมีการประกาศ

เตือนใหHระวังเม่ือเดินทางเขHาไปในพ้ืนท่ีบางแห<งท่ีอาจไม<ปลอดภัยสำหรับนักท<องเท่ียว 

 เสรี พงศlพิศ (อHางถึงในพิมพlระวี โรจนlรุ<งสัตยl, 2556) ไดHกล<าวไวHว<า การพัฒนาการท<องเท่ียว

ชุมชนน้ันควรท่ีจะคำนึงถึงความเปoนอัตลักษณlของชุมชน มิใช<เปล่ียนเพ่ือเอาใจนักท<องเท่ียวจนเสีย

ความเปoนตัวตนของชุมชนไป นักท<องเท่ียวท่ีเขHาไปในชุมชนจึงควรเคารพจารีตประเพณี วิถีชุมชน

เช<นกัน ดังน้ันกิจกรรมท่ีชุมชนเตรียมสำหรับนักท<องเท่ียวเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรูHควรใหHเหมาะสม 

และสามารถสรHางความประทับใจอันดีระหว<างกันไดH และอาจมีการจัดกิจกรรมพิเศษอย<างอ่ืนเสริมท่ี

ไม<ขัดต<อวิถีชีวิตชุมชน 

 ปtญหาท่ีส<งผลต<อการมีส<วนร<วมของชุมชน 

 พิมพlระวี โรจนlรุ<งสัตยl (2556) ไดHใหHขHอมูลเก่ียวกับปtญหาท่ีส<งผลต<อการมีส<วนร<วมของชุมชน 

ไวHว<า การท่ีชุมชนจะมีส<วนร<วมในการตัดสินใจ หรือจัดการการท<องเท่ียวน้ันแมHจะเปoนรูปแบบท่ีควรจะ

เปoนสำหรับการท<องเท่ียวชุมชนแต<ก็เกิดปtญหาไดHเช<นกัน เน่ืองจากสาเหตุหลายประการและท่ีพบ

ปtญหาหลัก ๆ โดยท่ัวไป ดังน้ี 

 1. ปtญหาในการมีส<วนร<วมของชุมชนในวงกวHาง 

  1.1 การมีส<วนร<วมของชุมชนท่ีเปoนตัวแทนในกลุ<มผูHท่ีเก่ียวขHองทุกกลุ<มของชุมชนยังเปoน

ปtญหาเชิงปฏิบัติ 

  1.2 จำนวนและสัดส<วนในการร<วมจัดการการท<องเท่ียวของแต<ละกลุ<มของผูHเก่ียวขHองทุก

กลุ<มของชุมชนยังไม<เท<าเทียมกัน 

 2. ปtญหาการมีส<วนร<วมของชุมชนอย<างแทHจริง 

  2.1 ชุมชนทุกคนควรไดHมีส<วนร<วมไม<ทางตรงก็ทางอHอม โดยไดHรับโอกาสและเกียรติท่ีเท<า

เทียมกัน แต<ปtญหาคือหาชุมชนตัวอย<างท่ีจะเกิดรูปแบบการจัดการท<องเท่ียวในลักษณะน้ีไดHยาก 

  2.2 เม่ือเกิดการท<องเท่ียวข้ึนแลHว บทบาทชุมชนและผูHท่ีมีส<วนเก่ียวขHองยังไม<ชัดเจนและ

มักจะเห็นนายทุนเปoนผูHดำเนินการมากกว<าชุมชนส<วนรวม 
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  2.3 ควรเกิดการเรียนรูHร<วมกันและระหว<างกันของภาคีท่ีร<วมพัฒนาการท<องเท่ียว แต<

ปtญหาอาจเกิดไดHในลักษณะความขัดแยHง ไม<ว<าเชิงผลประโยชนl ทัศนคติ การดำเนินงาน และอ่ืน ๆ 

 3. ปtญหาท่ีเกิดจากสัดส<วนความเห็นท่ีร<วมกันในกลุ<มสมาชิกชุมชนเอง 

  3.1 การมีส<วนร<วมในดHานการแกHไขปtญหาต<าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนของชุมชนควรเปoนไปโดยรวม 

มิใช<ใหHประโยชนlแก<ฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง แต<ในทางปฏิบัติหลายชุมชนยังไม<อาจแกHไขปtญหาน้ีไดH 

  3.2 ชุมชนควรไดHรับสิทธิในการมีส<วนร<วมในการแกHไขปtญหาความไม<เท<าเทียมอย<าง

ยุติธรรม 

  

แหล?งท?องเท่ียวชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี 

ป.บุนนาค (2553) ไดHกล<าวถึงชุมชนในเขตธนบุรีไดHแก< ชุมชนกุฎีจีน ไวHว<า ย<านกุฎีจีน เปoน

ชุมชนท่ีมีมาก<อนกรุงรัตนโกสินทรl ต้ังอยู<ริมแม<น้ำเจHาพระยาใกลHกับวัดกัลยาณมิตร มาจนจรดถนน

เทศบาลสายหน่ึง แขวงวัดกัลยาณl เขตธนบุรี นอกจากน้ี ยังเปoนท่ีเช่ือกันว<า ทองหยิบ ทองหยอด 

ฝอยทอง และขนมหวานอ่ืนๆ เปoนของชาวโปรตุเกสท่ีถูกนำเขHามาต้ังแต<คร้ังกรุงศรีอยุธยา โดยทHาว

ทองกีบมHา ลูกคร่ึงโปรตุเกส-ญ่ีปุ�น ภรรยาของเจHาพระยาวิไชเยนทรl (คอนสแตนติน ฟอลคอน) เปoน

ผูHนำเขHามาเผยแพร<และอาจรวมไปถึงขนมฝร่ังดHวย ซ่ึงชาวกุฎีจีนไดHรับการถ<ายทอดวิชาทำขนมต<างๆ 

สืบต<อมาจากบรรพชนหลายช่ัวอายุคน จนมีช่ือเสียงเปoนท่ีรูHจักกันว<า “ขนมฝร่ังกุฎีจีน” ขHางนอกจะ

กรุบกรอบ ภายในนุ<ม และมีกล่ินหอม เพราะอบดHวยไมHฟ�น  

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบHานสมเด็จเจHาพระยา (2550) ไดHกล<าวถึง

การต้ังถ่ินฐานของชุมชนหลายชาติพันธุlในย<านกุฎีจีนและพ้ืนท่ีเก่ียวเน่ือง ไวHว<า บริเวณพ้ืนท่ีกุฎีจีนและ

พ้ืนท่ีเก่ียวเน่ืองน้ันมีลักษณะท่ีเด<นชัดอีกประการหน่ึงคือ การมีชุมชนอพยพเขHามาต้ังถ่ินฐานหลาย

วัฒนธรรมหลายกลุ<มชาติพันธุl กลุ<มชนเหล<าน้ีนับถือศาสนาต<างกัน ท้ังพุทธ คริสตl อิสลาม โดยกลุ<ม

ชาติพันธุlเหล<าน้ีสามารถรักษาวัฒนธรรมด้ังเดิมของตนเองไวHไดH และถ<ายทอดเปoนแบบแผน ประเพณี 

พิธีกรรม รวมท้ังการมีศาสนสถานอันเปoนท่ีเคารพศรัทธา อาทิ วัด โบสถlคริสตl มัสยิด ศาลเจHา 

แบ<งเปoนย<านต<าง ๆ ไดHดังน้ี คือ  

ย<านกุฎีจีน 

นับเปoนชุมชนเก<าแก<ริมคลองวัดกัลยาณมิตรท่ีมีมาแต<คร้ังสมัยกรุงศรีอยุธยา ต<อมาเม่ือกรุง

ธนบุรีไดHรับการสถาปนาเปoนราชธานี ย<านน้ีก็เติบโตข้ึนเปoนท่ีต้ังถ่ินฐานของคนกลุ<มชนต<าง ๆ ท่ีอพยพ

จากกรุงศรีอุยธยามาสมทบเพ่ือสรHางบHานแปงเมืองใหม< จึงปรากฎสถานท่ีท่ีน<าสนใจ ดังเช<น ศาสน

สถานท้ังของชาวไทย จีน ฝร่ัง และมุสลิม บริเวณย<านเก<ากุฎีจีนบนผืนดินริมน้ำเจHาพระยาแห<งน้ี มีศา

สนสถานท่ีสำคัญคือวัดซางตาครูHส หรือวัดมหากางเขน ซ่ึงเปoนวัดคริสตlในนิกายโรมันคาทอลิก วัดแห<ง

น้ีนอกจากจะเปoนศูนยlกลางของชุมชนชาวคริสตlเช้ือสายโปรตุเกสท่ีอพยพมาในสมัยสมเด็จพระเจHา
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ตากสินมหาราชแลHว ช่ือของย<านน้ียังมีท่ีมาจากลักษณะของโบสถlเก<าในวัดซางตาครูHสท่ีสรHางดHวยไมH 

ซ่ึงเปoนสถาปtตยกรรมผสมผสานกันระหว<างตะวันตกและจีน กล<าวคือ มีลวดลายปูนปt�นท่ีโคHงตอน

ปลายดูอ<อนชHอย คลHายปูนปt�นบนหลังคาศาลเจHาจีนน่ันเอง 

บริเวณไม<ไกลจากวัดซางตาครูHสนักมีศาลเจHาแม<กวนอิมท่ีเรียกกันว<า ศาลเจHาเกียนอันเกง 

ศาลเจHาแห<งน้ีสรHางข้ึนโดยชาวจีนฮกเก้ียน ท่ีตามเสด็จสมเด็จพระเจHาตากสินมาต้ังกรุงใหม<ในสมัย

ธนบุรี แต<เดิมน้ันบริเวณศาลเจHาแห<งน้ีเปoนท่ีต้ังของศาลเจHาโจวซือกงและศาลเจHากวนอู ต<อมาภายหลัง

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลHาเจHาอยู<หัว ศาลเจHาท้ังสองแห<งน้ีไดHถูกร้ือถอนลงเพ่ือสรHางเปoนศาล

เจHาหลังใหม< พรHอมกับอัญเชิญเจHาแม<กวนอิม มาเปoนองคlประธาน ปtจจุบันศาลเจHาเกียนอันเกงหลังน้ี

อยู<ในความดูแลของตระกูลสิมะเสถียร ซ่ึงเปoนตระกูลเก<าแก<ตระกูลหน่ึงในย<านกุฎีจีนและยังคงเปoน

ศูนยlรวมความศรัทธาของหมู<ชาวจีนอย<างไม<เส่ือมคลาย ส่ิงท่ีน<าสนใจของศาลเจHาแห<งน้ีอยู<ท่ีความ

งดงามจากเคร่ืองตกแต<งอันวิจิตรจากเคร่ืองไมHบนหลังคาของศาลเจHา ซ่ึงเปoนไมHแกะสลักฝsมือประณีต

ของสกุลช<างในสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลHาเจHาอยู<หัว 

ใกลH ๆ กันกับศาลเจHาเกียนอันเกงน้ันคือวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร หรือท่ีเปoนท่ีรูHจักกันดีใน

หมู<คนไทยเช้ือสายจีนว<าวัดซำปอกง ตามช่ือของพระประธานในวิหารหลวง วัดแห<งน้ีสรHางข้ึนในสมัย

พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลHาเจHาอยู<หัว โดยพระยานิกรบดินทรl (โต) ตHนสกุลกัลยาณมิตร สรHางถวายแด<

พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลHาเจHาอยู<หัวเพ่ือเปoนพระอารามหลวง ภายในพระวิหารหลวงประดิษฐาน

หลวงพ<อโต พระพุทธรูปองคlใหญ<สูง 16 เมตร ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลHาเจHาอยู<หัวโปรดเกลHาฯ 

ใหHสรHางข้ึนโดยมีพระราชประสงคlใหHเปoนพระพุทธรูปใหญ<อยู<ริมแม<น้ำ เช<นเดียวกับท่ีวัดพนัญเชิงใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงต<อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลHาเจHาอยู<หัว ทรงโปรดเกลHาฯ 

พระราชทานนามว<า พระพุทธไตรรัตนนายก อันเปoนช่ือเดียวกับ หลวงพ<อโตวัดพนัญเชิง 

ชุมชนเก<าแก<ย<านกุฎีจีนน้ี ต้ังอยู<ริมน้ำเจHาพระยาฝt£งตะวันตกหรือฝt£งธนบุรีในปtจจุบัน ขนาบ

ขHางดHวยวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร มีคลองกุฎีจีนค่ัวอยู< ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟvาจุฬา

โลกมหาราช ทรงยHายเมืองมาอยู<ทางฝt£งตะวันออกของแม<น้ำเจHาพระยา ชุมชนชาวจีนท่ีเคยอาศัยอยู<

ทางย<านกุฎีจีนบางส<วนพากันอพยพมารวมกันอยู<ท่ีตลาดนHอย โดยชาวจีนกลุ<มแรก ๆ ท่ีอพยพเขHามา

น<าจะเปoนชาวจีนฮกเก้ียน ซ่ึงไดHสรHางศาลเจHาโจวซือกง   ศาลเจHาเก<าแก<ท่ีสุดในย<านน้ีเอาไวH   ซ่ึง ส.

พลายนHอย (อHางถึงในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบHานสมเด็จเจHาพระยา, 2550) 

กล<าวไวHว<า การไดHช่ือว<า “กุฎีจีน” น้ัน เขHาใจว<าเน่ืองมาจากมีพวกจีนมาอยู<ก<อนคือ มีพระภิกษุจีน

พำนักอยู<ในกุฎีหมู<หน่ึงมีช่ือว<า “เกียนอันก¤ง” ต้ังอยู<ท่ีปากคลองกุฎีจีนริมแม<น้ำเจHาพระยาฝt£งตะวันตก

ใกลHวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เดิมเปoนศาลเจHา 2 หลังติดกัน คือ ศาลเจHาโจวซือกง และศาลเจHากวน

อู สรHางโดยชาวจีนท่ีตามเสด็จสมเด็จพระเจHาตากสินมหาราชมาในคร้ังสมัยกรุงธนบุรี เม่ือสถาปนากรุง

รัตนโกสินทรl ชาวจีนเหล<าน้ียHายไปอยู<ฝt£งพระนครย<านตลาดนHอย สำเพ็ง ทำใหHศาลเจHาเดิมถูกท้ิงรHาง 
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ในสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลHาเจHาอยู<หัว ชาวจีนฮกเก้ียน ซ่ึงเปoน บรรพบุรุษของตระกูลตันติเวช

กุล และตระกูลสิมะเสถียร เห็นว<าศาลเจHาท้ังสองแห<งน้ีทรุดโทรม จึงไดHร้ือและสรHางข้ึนใหม<เปoนหลัง

เดียวพรHอมอัญเชิญเจHาแม<กวนอิมข้ึนมาประดิษฐานแทนและใหHช่ือว<า ศาลเจHาเกียนอันเกง ส<วนเทพ

สององคlเดิมน้ันไม<ปรากฎว<ายHายไปประดิษฐานไวHท่ีใด” ปtจจุบันศาลเจHาเกียนอันเกง อยู<ในความดูแล

ของตระกูลสิมะเสถียร หรือเดิมแซ<ซิม ซ่ึงเปoนตระกูลเก<าแก<ตระกูลหน่ึง 

 

สำหรับแหล<งท<องเท่ียวชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี มีผูHเช่ียวชาญไดHใหHขHอมูลไวHมากมาย ดังน้ี 

กรุงเทพมหานคร (2556) ไดHจัดทำหนังสือ ธนบุรีไกดl คู<มือแนะนำแหล<งท<องเท่ียวเขตธนบุรี 

กล<าวถึงชุมชนท่ีเปoนแหล<งท<องเท่ียวของเขตธนบุรีไวH ดังน้ี 

ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนของชาวไทยเช้ือสายโปรตุเกส  

กุฎีจีนเปoนชุมชนชาวจีนท่ีอพยพมาจากกรุงศรีอยุธยา มาต้ังบHานเรือนอยู<ริมคลองวัดกัลยาณl

ต้ังแต<สมัยกรุงธนบุรี ส<วนใหญ<เปoนชาวฮกเก้ียนท่ีเรียกว<ากุฎีจีน เพราะมีศาลเจHาซ่ึงชาวจีนท่ีน้ีสรHางไวH 

ตรงหัวแม<น้ำ ในสมัยน้ัน (ปtจจุบันคือศาลเจHากวนอันเกง) ภายหลัง ไดHมีฝร่ังเช้ือสายโปรตุเกสยHายมา

อยู<ดHวย จึงเรียกว<าฝร่ังกุฎีจีน ซ่ึงกลายมาเปoนช่ือขนมฝร่ังกุฎีจีน อันเปoนขนมท่ีมีช่ือเสียงอยู<คู<ชุมชนแห<ง

น้ีมาจนปtจจุบัน 

กุศล เอ่ียมอรุณ (2543) ไดHกล<าวถึง ชุมชนกุฎีจีน ไวHว<า ย<านกุฎีจีนเปoนชุมชนเก<าแก<มาแต<คร้ัง

อยุธยาและสืบเน่ืองมาโดยตลอด มีกลุ<มคนต<างศาสนาอาศัยอยู<ปะปนกัน และยังเช่ือมต<อกับถ่ินฐาน

บHานขุนนางตระกูลบุนนาคอีกดHวย จึงมีสถานท่ีน<าชมหลายแห<งไม<ว<าจะเปoนวัดวาอาราม โบสถlฝร่ัง 

ศาลเจHา และกุฎีแขก ตลอดจนอาคารบHานเรือนเก<าของผูHดีมีตระกูลท่ีเคยอาศัยอยู<ในย<านน้ี 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบHานสมเด็จเจHาพระยา (2550) ไดHกล<าวว<า 

ชุมชนกุฎีจีน เปoนชุมชนเก<าแก<มีประวัติความเปoนมายาวนาน มีพ้ืนท่ีติดกับแม<น้ำเจHาพระยา จรดซอย

วัดกัลยาณl ขนาดดHวยชุมชนวัดกัลยาณl และวัดประยุรวงศาวาส บริเวณท่ีอยู<อาศัยน้ัน มีลักษณะ

บHานเรือนชิดติดกัน ส<วนใหญ<เปoนบHานไมH บางส<วนเปoนเรือนแถวอาศัยอยู<มาต้ังแต<รุ<นปู�ย<าตาทวด ส<วน

ริมน้ำมีบHานไมHและ ก่ึงปูนก่ึงไมH 2 ช้ัน เปoนหลัง ๆ ปลูกติดกันและบางหลังสรHางอยู<ริมฝt£งแม<น้ำ

เจHาพระยา ซ่ึงสรHางแทนเรือนแพท่ีเคยจอดไวHในอดีต ส<วนบริเวณริมแม<น้ำเจHาพระยาท่ีอยู<ลึกเขHาไป

จากโบสถlวัดซางตาครูHส มีเรือนขนมปtงขิงทรงมนิลาเก<าแก<ท่ียังพอเหลือเคHาความงามของลายฉลุท่ี

ประกอบอยู<บริเวณหนHาต<างบHาน บHานหลังน้ีเดิมซ้ือและร้ือถอนจากท่ีอ่ืนมาปลูก สรHางดHวยไมHสักท้ัง

หลัง ปtจจุบันมีสภาพทรุดโทรม 

การเขHาสู<ชุมชนสามารถเดินทางโดยรถยนตl เรือ และเดินเทHา จากทางเช่ือมระหว<างชุมชนวัด

กัลยาณl ริมแม<น้ำเจHาพระยากับท<าเรือหนHาโบสถlซางตาครูHส และจากถนนซอยขHางวัดประยุรวงศาวาส 

หรือถนนเทศบาล สาย 1 ดHานวัดกัลยาณมิตร บHานเรือนส<วนใหญ<ปลูกชิดติดกัน มีการไปมาหาสู<กัน
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ทางตรอกซอยเล็ก ๆ เปoนเรือนแถวไมHปลูกติดกันเปoนส<วนใหญ< ซ่ึงอาศัยอยู<มาแต<สมัยธนบุรี ในบางฤดู

บริเวณแมHน้ำเจHาพระยาจะมีขยะและกอผักตบชวาลอยมาติดอยู<เน่ืองจากถูกน้ำซัดเขHามา ชุมชนกุฎีจีน

ดูแลโดยคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการสภาอธิบาล มีหนHาท่ีดูแลใหHอยู<ในสภาพดีโดยสภา

อภิบาล (หมู<บHานซางตาครูHส) สภาฯ จำนวน 24 คน ประกอบดHวยสภาอภิบาลจากการเลือกต้ัง 

จำนวน 15 คน และจากหน<วยงาน ตัวแทนต<าง ๆ ซ่ึงเปoนคาทอลิกอีกจำนวน 9 คน ในปtจจุบันมี

บาทหลวงฟรานซีส เซเวียรl สุทศ ประมวลพรHอม เปoนเจHาอาวาสโบสถlซางตาครูHส และเปoน

ประธานสภาอภิบาล มีบาทหลวง อันตน สราวุธ อมรดิษฐl เปoนผูHช<วยเจHาอาวาสโบสถl 

ชุมชนกุฎีจีนส<วนใหญ<มีอาชีพรับราชการ รองลงมาเปoนแม<บHาน รับจHาง ทำขนม เช<น ขนมฝร่ัง

กุฎีจีน ขนมกวยต๊ัด (พายสับปะรด) ขนมกุดสรัง (ขนมตรุษฝร่ัง/โบวlคริสตlมาส) ขนมหนHานวล ส<วน

อาชีพประกอบอาหาร ไดHแก< ขนมจีนน้ำยา ก¤วยเต๋ียว ขHาวแกง อาหารตามส่ัง โดยเนHนขายใหHกับคนใน

พ้ืนท่ี คนในชุมชนส<วนหน่ึงเปoนคนท่ีมาจากภายนอกเขHามาเช<าบHานในชุมชนกุฎีจีน มีอาชีพรับจHางแกะ

เปลือกกระเทียม ตHมถ่ัวลิสง ชุมชนน้ีมีสินคHาท่ีข้ึนช่ือคือ ขนมฝร่ังกุฎีจีน ซ่ึงมีการนำออกไปจำหน<าย

นอกพ้ืนท่ีหลายแห<ง เช<น ท<าพระจันทรl ส่ีแยกบHานแขก และปากคลองตลาด เปoนตHน 

ประชากรส<วนใหญ<นับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิค และใหHความสำคัญกับการศึกษา 

เห็นไดHจากในชุมชนยังมีสถานศึกษาหลายแห<ง อาทิ โรงเรียนซางตาครูHสศึกษา โรงเรียนซางตาครูHสค

อนแวนตl โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส โรงเรียนแสงอรุณธนบุรี โรงเรียนอนุบาลพัชรินทรlพร โรงเรียน

อนุบาลแสงอรุณธนบุรี และโรงเรียนอนุบาลสายทอง คนในพ้ืนท่ีส<วนใหญ<จบการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี คนในชุมชนมีความเปoนอยู<ท่ีเรียบง<าย มีความสัมพันธlแบบเครือญาติ มีการช<วยเหลือ

เก้ือกูลซ่ึงกันและกันโดยเฉพาะคนท่ีอยู<มาแต<เดิม 

ในดHานการส่ือสารประชาสัมพันธlมีเสียงตามสายจากท่ีทำการชุมชนและมีปvายประชาสัมพันธl

บริเวณท่ีทำการชุมชน ในชุมชนมีองคlกรสำคัญคือ กลุ<มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) คอยช<วยเหลือ

คนในชุมชน มีลานกีฬาและสนามเด็กเล<น 

มีนักวิชาการกล<าวถึงแหล<งท<องเท่ียวในชุมชนกุฎีจีนไวHดังน้ี 

กรุงเทพมหานคร (2556) ไดHกล<าวถึง โบสถlซางตาครูซ ไวHว<า เปoนวัดคริสตlศาสนานิกายโรมัน

คาธอลิก สรHางข้ึนโดยกลุ<มชาวโปรตุเกส นำโดยคุณพ<อกอรlซ่ึงอพยพมาอยู<กรุงธนบุรีหลังจากเสียกรุง

ศรีอยุธยาคร้ังท่ี 2 ในปs พ.ศ. 2310 โดยสมเด็จพระเจHาตากสินมหาราช ไดHพระราชทานท่ีดินใหHสรHาง

วัด ณ บริเวณริมแม<น้ำเจHาพระยา และคุณพ<อกอรlต้ังช่ือดินผืนน้ีว<า “ค<ายซางตาครูซ” เพ่ือระลึกถึงวัน

ฉลองเทิดทูนไมHกางเขนซ่ึงตรงกับวันท่ีไดHรับพระราชทานท่ีดิน แลHวในปsถัดมาท<านก็ไดHสรHางวัดนHอย

ช่ัวคราวหลังนHอยบนท่ีดินผืนน้ีพรHอมต้ังช่ือวัดว<า “วัดซางตาครูซ” ต<อมาในปs พ.ศ. 2377 พระสังฆราช

กูรlเวอซีไดHมอบหมายใหHคุณพ<อปtลเลอกัวซl เปoนผูHดำเนินการสรHางวัดใหม<หลังท่ีสองท่ีซางตาครูซ และ
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ในปs พ.ศ. 2456 วัดน้ีก็ไดHรับการสรHางในอีกคร้ังใหHสวยงามแข็งแรงแลHวเสร็จในปs พ.ศ. 2459 ซ่ึงเปoน

วัดท่ีอยู<มาจนปtจจุบันน้ี 

ผูHวิจัยไดHทำการสำรวจส่ิงดึงดูดใจทางการท<องเท่ียวในชุมชนกุฎีจีน พบว<ามีแหล<งท<องเท่ียว

ดังต<อไปน้ี 

1. บHานไมHโบราณท่ียังคงอนุรักษlไวH     

2. พิพิธภัณฑlบHานกุฎีจีน 

3. ขนมฝร่ังกุฎีจีน 

4. โบสถlซางตาครูซ 

ดังน้ันผูHวิจัยจึงเลือกชุมชนกุฎีจีน ในการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจากเปoนชุมชนท่ีมีพ้ืนท่ีอยู<ในเขต

ธนบุรี และมีศักยภาพทางการท<องเท่ียวท่ีสามารถดึงดูดนักท<องเท่ียวใหHมาเย่ียมชมไดH 

 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวข:อง 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวขHองกับรูปแบบ 

 ปทุมพร เปsยถนอม (2554) ไดHทำการวิจัยเร่ือง รูปแบบการพัฒนาภาวะผูHนำเชิงบูรณาการ

สำหรับผูHบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปoนการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงคlเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพ

ปt จ จุ บันและสภาพ ท่ี พึ งประสงคl ของลักษณ ะภาวะผูHน ำเชิ งบู รณ าการสำห รับ ผูHบ ริหาร

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2) ศึกษาสภาพปtจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงคlของรูปแบบการพัฒนาภาวะ

ผูHนำสำหรับผูHบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 3) พัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผูHนำเชิงบูรณาการ

สำหรับผูHบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยรูปแบบการพัฒนาภาวะผูHนำเชิงบูรณาการสำหรับ

ผูHบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ รูปแบบการฝ�กอบรมเชิงรุกเพ่ือพัฒนาภาวะผูHนำเชิงบูรณาการ 

(Breakthrough Training Model for Integrative Leadership Development: BTMILD) ท่ี เนHน

การเปล่ียนความต้ังใจหรือหลักคิด (Mindset) เพ่ือการเปล่ียนแปลงส<วนบุคคล โดยรูปแบบดังกล<าว

ไดHรับการประเมินว<ามีความเหมาะสมและมีความเปoนไปไดHอยู<ในระดับมาก 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวขHองกับการพัฒนาการท<องเท่ียวชุมชน 

 สิทธิโชค วิบูลยl และคณะ (2554) ไดHทำการวิจัยเร่ือง การศึกษาการอนุรักษlทางวัฒนธรรม

ชาวมอญเพ่ือการพัฒนาการท<องเท่ียวชุมชน กรณีศึกษา: ชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี มี

วัตถุประสงคlเพ่ือศึกษาการอนุรักษlทางวัฒนธรรมชาวมอญ ชุมชนศาลาแดงเหนือ และพัฒนาการ

ท<องเท่ียวชุมชน ผลการวิจัยพบว<า 

 1. การอนุรักษlทางวัฒนธรรมชาวมอญ ชุมชนบHานศาลาแดงเหนือ เปoนการอนุรักษlทาง

วัฒนธรรมชาวมอญ การต้ังถ่ินฐานท่ีอยู<อาศัย สถาปtตยกรรม โบราณวัตถุ วิถีชาวมอญท้ังดHาน

วัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรมต<าง ๆ ท่ีเก่ียวขHองกับพุทธศาสนา ส<วนใหญ<ยังถือไดHว<าชุมชนศาลา
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แดงเหนือยังมีความเขHมแข็งในการอนุรักษl คือคนในชุมชนยังคงปฏิบัติประเพณีหลักๆ เช<นประเพณี

เป�งสงกรานตl ประเพณีตักบาตรน้ำผ้ึง ประเพณีทำบุญกลางบHาน คติความเช่ือทางศาสนา ส<วน

วัฒนธรรมการดำเนินชีวิต เช<น ภาษา การแต<งกาย การประกอบอาชีพของคนในชุมชนมีการอนุรักษl

ลดนHอยลง เน่ืองมาจากนโยบายการพัฒนาประเทศ ไปสู<ความเปoนสากลทำใหHรูปแบบการดำเนินชีวิต

เปล่ียนไป หรือระบบการศึกษาแผนใหม<ทำใหHมีการใชHภาษามอญ ในชีวิตประจำวันลดนHอยลงไป 

อย<างไรก็ตามชาวมอญ 

 2. การพัฒนาการท<องเท่ียวชุมชน ชุมชนศาลาแดงเหนือ โดยการใชHทุนทางทรัพยากร 

ธรรมชาติท่ีมีอยู<ในชุมชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนสภาพแวดลHอมของ

ชุมชน มาพัฒนาโดยไม<ใหHเกิดผลกระทบต<อการดำเนินชีวิตประจำวัน ต้ังแต<เสHนทางการท<องเท่ียว 

โปรแกรมการท<องเท่ียว กิจกรรมการท<องเท่ียว ซ่ึงนำมาสู<การสรHางองคlความรูHดHานการท<องเท่ียวไดH

อย<างเปoนรูปธรรม 

 รุ<งรวี จิตภักดี และคณะ (2553) ไดHทำการวิจัยเร่ือง การจัดการแผนการท<องเท่ียงเชิงนิเวศ 

โดยชุมชนลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรlธานี โดยมีวัตถุประสงคlเพ่ือศึกษาศักยภาพในการ

จัดการท<องเท่ียวของชุมชมลีเล็ด กระบวนการมีส<วนร<วมของชุมชนในการพัฒนาการท<องเท่ียวเชิง

นิเวศของชุมชน และเพ่ือพัฒนาแนวทาง การจัดการแผนการท<องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน ผล

การศึกษาพบว<า ชุมชนลีเล็ดมีศักยภาพในดHานบุคคลเร่ืองความต้ังใจท่ีจะพัฒนาอยู<ในระดับดี แต<ดHาน

การจัดการท<องเท่ียวอยู<ในระดับปานกลาง ส<วนนักท<องเท่ียวชาวไทย และชาวต<างชาติท้ังสองกลุ<มมี

ความเห็นสอดคลHองกันว<าศักยภาพของชุมชนลีเล็ด การบริหารจัดกิจกรรมการท<องเท่ียวเชิงนิเวศ และ

การบริการท่ีชุมชนจัดข้ึนเพ่ือรองรับนักท<องเท่ียวอยู<ในระดับดี สินคHาของท่ีระลึกท่ีจำหน<ายยังอยู<ใน

ระดับปานกลาง แต<การจัดการทางกายภาพท่ัวไปของแหล<งท<องเท่ียว ไดHแก< ความสะดวกในการ

เดินทางภายในชุมชน ความเหมาะสมของท่ีจอดรถ หHองน้ำ ยังตHองปรับปรุง ส<วนการมีส<วนร<วมของ

ชุมชนลีเล็ดท่ีเด<นชัดจะเปoนรูปแบบรวมตัวกันเปoนกลุ<มอาชีพ และกลุ<มอนุรักษl ในดHานการตัดสินใจ  

และการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการท<องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน ผูHท่ีมีส<วนร<วมชัดเจนคือ สมาชิกกลุ<ม

นำเท่ียวเชิงนิเวศ ผลการสำรวจความคิดเห็น นำไปสู<แนวทางการจัดการ แผนการท<องเท่ียวของชุมชน

ลีเล็ด เนHนประเด็นหลักคือ การจัดการท<องเท่ียวโดยชุมชน การจัดการทรัพยากรชายฝt£ง ชุมชนประมง

ตHนแบบ และแผนการจัดการท<องเท่ียวเชิงนิเวศ ของชุมชนลีเล็ด ไดHสะทHอนจากปtญหาและความ

ตHองการพัฒนาของชุมชน ไดHแก< ดHานการประชาสัมพันธl ดHานการจัดการส่ิงอำนวยความสะดวก ดHาน

การสรHางความสำนึกการมีส<วนร<วมเพ่ืออนุรักษl ดHานการจัดระเบียบ กฎ ขHอบังคับดHานการท<องเท่ียว

เชิงนิเวศ และใหHมีการจัดต้ังคณะกรรมการชุมชนในการจัดการท<องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนเอง การ

ตรวจสอบการทำงาน และการประเมินกันเองโดยไม<ตHองรอใหHภาครัฐ หรือหน<วยงานขHางนอกมา
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ประเมิน อย<างไรก็ตาม ชุมชนควรไดHรับหลักประกันในดHานนโยบาย และเงินทุนจากหน<วยงานภาครัฐ

ในการสนับสนุนดHานการจัดการดHวย 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวขHองกับย<านธนบุรี 

 สมศักด์ิ คลHายสังขl (2550) ไดHทำการวิจัยเร่ือง การพัฒนาส่ือการท<องเท่ียวตามลำน้ำ ย<านฝt£ง

ธนบุรี มีวัตถุประสงคlเพ่ือสำรวจความตHองการของนักท<องเท่ียวท่ีมีต<อการท<องเท่ียวตามลำน้ำ ย<านฝt£ง

ธนบุรี เพ่ือศึกษาทรัพยากรทางการท<องเท่ียวของพ้ืนท่ีตามลำน้ำ ย<านฝt£งธนบุรี เพ่ือพัฒนาส่ือและแผน

ท่ีแนะนำการท<องเท่ียวของพ้ืนท่ีตามลำน้ำ ย<านฝt£งธนบุรี และเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ

สินคHาและบริการของชุมชนท่ีมีศักยภาพในการรองรับการท<องเท่ียวในพ้ืนท่ีตามลำน้ำ ย<านฝt£งธนบุรี 

 ผลการวิจัยพบว<า  

 1. กิจกรรมท่ีกลุ<มตัวอย<างทำมากท่ีสุดในวันหยุดเม่ือมีเวลาว<าง คือ การดูโทรทัศนl เล<น

อินเตอรlเน็ตและการอ<านหนังสือหรือนิตยสารตามลำดับส<วนกลุ<มตัวอย<างท่ีใชHเวลาว<าง ในวันหยุดไป

ท<องเท่ียวตามสถานท่ีท<องเท่ียวต<าง ๆ ซ่ึงประเภทของสถานท่ีท<องเท่ียวท่ีกลุ<มตัวอย<างชอบไปมากท่ีสุด

คือ แหล<งท<องเท่ียวทางธรรมชาติ 

 2. กลุ<มตัวอย<างมีประสบการณlในการท<องเท่ียวตามสถานท่ีต<าง ๆ ตามลำน้ำย<านฝt£งธนบุรี ซ่ึง

ผูHวิจัยไดHสำรวจรายช่ือมาเปoนจำนวน 27 แห<ง ซ่ึงสถานท่ีท<องเท่ียวท่ีกลุ<มตัวอย<างเคยไปมากท่ีสุดคือ 

สะพานกรุงธน 

 3. กลุ<มตัวอย<างมีวิธีการเลือกสถานท่ีท<องเท่ียว ดHวยวิธีการฟtงและรับรูHขHอมูลจากการบอกเล<า

ของคนรูHจักมากท่ีสุดและยังรับรูHการรับขHอมูลดHานการท<องเท่ียวของสถานท่ีท<องเท่ียวตามลำน้ำ ย<าน

ฝt£งธนบุรีผ<านส่ือโทรทัศนlมากท่ีสุดและยังเห็นว<าส่ือโทรทัศนlสามารถใหHความรูHเก่ียวกับสถานท่ี

ท<องเท่ียวไดHอย<างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดดHวย 

 4. ส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีกลุ<มตัวอย<างมีความตHองการจากสถานท่ีท<องเท่ียวมากท่ีสุดคือ 

ความสะอาดของสถานท่ี การมีปvายแนะนำสถานท่ีและการบริการหHองสุขาอย<างเพียงพอ 

 5. แหล<งทรัพยากรทางการท<องเท่ียวของพ้ืนท่ีตามลำน้ำ ย<านฝt£งธนบุรีมีมากมาย ซ่ึงสามารถ

แบ<งออกเปoน 4 ประเภท ไดHแก< ศาสนสถานและโบราณสถาน แหล<งท<องเท่ียว ทางธรรมชาติ 

ศิลปวัฒนธรรม แหล<งขายสินคHาอุปโภคบริโภคและสามารถสรุปเสHนทาง การท<องเท่ียวของพ้ืนท่ีตาม

ลำน้ำ ย<านฝt£งธนบุรีท้ังทางรถยนตlและทางเรือโดยแบ<งออกเปoน 6 เสHนทาง 

 6. ผลการสำรวจแหล<งทรัพยากรทางการท<องเท่ียวของพ้ืนท่ีตามลำน้ำ ย<านฝt£งธนบุรี และ

นำเสนอในรูปแบบส่ือวีดิทัศนlประเภท DVD โดยแบ<งออกเปoน 3 ส<วน คือ รายการสารคดี การ

ท<องเท่ียว การพัฒนาส่ือการท<องเท่ียวตามลำน้ำ ย<านฝt£งธนบุรี รายการสารคดีแนะนำ การท<องเท่ียว

ทางน้ำเดินทางโดยเรือเสHนทางคลองบางกอกนHอย- คลองชักพระ – คลองด<าน – คลองบางกอกใหญ<
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และวีดิทัศนlการสัมภาษณlเชิงลึก (Depth Interview) นางสุภา เล้ียงสอน ผูHประดิษฐlหัวโขนและ

เคร่ืองประดับละคร 

 7. ผลการวิเคราะหlสภาพปtญหาในการประกอบอาชีพของนางสุภา เล้ียงสอน คือ มีรายไดH

จากอาชีพประดิษฐlหัตถกรรมเคร่ืองประดับโขนและละครไม<เพียงพอในการเล้ียงดูครอบครัว ซ่ึงมี

สาเหตุมาจากการขาดตลาดหรือแหล<งจัดส<งสินคHาเพ่ือจำหน<ายและการไม<มีรายไดHจากการสอนวิธีการ

ผลิตหัวโขนและเคร่ืองประดับละครใหHกับผูHท่ีสนใจ โดยส่ิงท่ีตHองการท่ีจะไดHรับ การสนับสนุนส<งเสริม

จากหน<วยงานท่ีเก่ียวขHองคือการสนับสนุนดHานการตลาดหรือแหล<งจัดส<งสินคHาเพ่ือจำหน<าย การ

ปรับปรุงท่ีอยู<อาศัยใหHมีความปลอดภัยและเอ้ืออำนวยต<อการผลิต และจำหน<ายผลผลิต การเพ่ิม

รายไดHจากค<าตอบแทนการเปoนวิทยากรบรรยายและแนะนำการผลิตหัวโขนและเคร่ืองประดับละคร

ใหHกับสถานศึกษาหรือหน<วยงานท่ีสนใจ 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 จากการวิเคราะหlแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการ

ท<องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร สรุปไดHว<า ส่ิงดึงดูดใจทางการท<องเท่ียวใน

ชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ชุมชนกุฎีจีน มีส่ิงดึงดูดใจทางการท<องเท่ียว คือ 1. บHานไมH

โบราณท่ียังคงอนุรักษlไวH 2. พิพิธภัณฑlบHานกุฎีจีน 3. ขนมฝร่ังกุฎีจีน และ4. โบสถlซางตาครูซ จากส่ิง

ดึงดูดใจทางการท<องเท่ียวน้ันนำมาพิจารณาลักษณะการจัดการกิจกรรมนันทนาการในแหล<งท<องเท่ียว

ชุมชน โดยพิจารณาหลักการดำเนินกิจกรรมนันทนาการท้ังส้ิน 7 ประการ คือ 1. จุดมุ<งหมายของ

กิจกรรม 2. การเลือกกิจกรรม 3. การเตรียมสถานท่ีและอุปกรณlในการดำเนินกิจกรรม 4. วิธีดำเนิน

กิจกรรม 5. ความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรม 6. การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล<นหรือ

การทำกิจกรรม และ 7. การสรุปและประเมินผลกิจกรรม และพัฒนาเปoนรูปแบบการจัดการกิจกรรม

นันทนาการสำหรับการท<องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

สิ่งดึงดูดใจทางการท?องเที่ยวในชุมชนในพื้นที่เขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

ชุมชนกุฎีจีน 

 1. บHานไมH โบราณที่ยังคงอนุรักษl ไวH

 2. พิพิธภัณฑlบHานกุฎีจีน 

 3. ขนมฝรั่งกุฎีจีน 

 4. โบสถlซางตาครูซ 

  

 

การดำเนินกิจกรรมนันทนาการให:ถูกต:องตาม

กระบวนการจะประกอบด:วยสิ่งต?อไปนี้ 

1. จุดมุ<งหมายของกิจกรรม 

2. การเลือกกิจกรรม 

3. การเตรียมสถานที่และอุปกรณlในการดำเนินกิจกรรม 

4. วิธีดำเนินกิจกรรม 

5. ความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรม 

6. การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล<นหรือการ

ทำกิจกรรม 

7. การสรุปและประเมินผลกิจกรรม 

(เทพประสิทธิ์ กุลธวิชวิชัย, 2554) 

รูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับ 

การท?องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 




