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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 

 ในการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท>องเที่ยว

โดยชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคLของการวิจัยคือ 1. เพื่อศึกษาและ

วิเคราะหLลักษณะการจัดการกิจกรรมนันทนาการในแหล>งท>องเที ่ยวชุมชน พื ้นที ่เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท>องเที่ยวโดย

ชุมชนในพื ้นที ่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร และ 3. เพื ่อประเมินรูปแบบการจัดการกิจกรรม

นันทนาการสำหรับการท>องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผูTวิจัยไดTนำเสนอขTอมูล

ในรูปของตารางและความเรียง โดยแบ>งขTอมูลตามวัตถุประสงคLของการวิจัย ดังน้ี 

 

 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห>ลักษณะการจัดการกิจกรรมนันทนาการในแหลDงทDองเที่ยว

ชุมชน พ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีเคร่ืองมือท่ีใชTในการวิจัย ดังน้ี 

  1.1 แบบสอบถามนักท>องเที่ยวที่เดินทางมาท>องเที่ยวในชุมชน เกี่ยวกับลักษณะการ

จัดการกิจกรรมนันทนาการในแหล>งท>องเท่ียวชุมชน พื้นที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร แบ>งออกเปVน 4 

ตอน คือ 

  ตอนท่ี 1 ขTอมูลท่ัวไปของผูTตอบแบบสอบถาม 

   ตอนท่ี 2 ขTอมูลการท>องเท่ียว 

   ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะการจัดกิจกรรมนันทนาการในแหล>งท>องเท่ียว

ชุมชน พ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

   ตอนท่ี 4 ขTอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการในแหล>งท>องเท่ียว

ชุมชน พ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 1.2 แนวทางการสัมภาษณLชาวบTานในชุมชนที่มีการจัดการท>องเที่ยวโดยชุมชนเกี่ยวกับ

สภาพปZญหาในการจัดการกิจกรรมนันทนาการในแหล>งท>องเที ่ยวช ุมชน พื ้นที ่ เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร  
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1.1 แบบสอบถามนักทDองเที่ยวที่เดินทางมาทDองเที่ยวในชุมชน เกี่ยวกับลักษณะการจัดการกิจกรรม

นันทนาการในแหลDงทDองเท่ียวชุมชน พ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร แบDงออกเปQน 4 ตอน คือ 

 

ตอนท่ี 1 ขRอมูลท่ัวไปของผูRตอบแบบสอบถาม 

 

 ผลการวิเคราะหLขTอมูลทั่วไปของผูTตอบแบบสอบถาม ผูTวิจัยไดTนำขTอมูลทั่วไปมาแจกแจง

ความถ่ี และค>ารTอยละ ดังตารางท่ี 1-4 

 

ตารางท่ี 1 จำนวน และรTอยละของผูTตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน รRอยละ 

ชาย 173 43.2 

หญิง 227 56.8 

รวม 400 100.0 

 

 จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดTว>า นักท>องเที่ยวที่เดินทางมาท>องเที่ยวในชุมชนที่ตอบแบบสอบถาม 

ส>วนใหญ>เปVน เพศหญิง มีจำนวน 227 คน คิดเปVนรTอยละ 56.8 

 

ตารางท่ี 2 จำนวน และรTอยละของผูTตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ 

อายุ จำนวน รRอยละ 

ต่ำกว>า 25 ปa 126 31.5 

25 – 35 ปa 89 22.2 

36 – 45 ปa 90 22.5 

45 ปaข้ึนไป 95 23.8 

รวม 400 100.0 

 

 จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดTว>า นักท>องเที่ยวที่เดินทางมาท>องเที่ยวในชุมชนที่ตอบแบบสอบถาม 

ส>วนใหญ>อยู>ในช>วงอายุ ต่ำกว>า 25 ปa จำนวน 126 คน คิดเปVนรTอยละ 31.5  
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ตารางท่ี 3 จำนวน รTอยละของผูTตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

ระดับการศึกษา จำนวน รRอยละ 

ต่ำกว>าปริญญาตรี 125 31.2 

ปริญญาตรี 200 50.0 

สูงกว>าปริญญาตรี 75 18.8 

รวม 400 100.0 

 

 จากตารางท่ี 3 จะเห็นไดTว>า นักท>องเที่ยวที่เดินทางมาท>องเที่ยวในชุมชนที่ตอบแบบสอบถาม 

มีระดับการศึกษาสูงสุด ส>วนใหญ>อยู>ในระดับปริญญาตรี จำนวน 200 คน โดยคิดเปVนรTอยละ 50.0  

 

ตารางท่ี 4 จำนวน และรTอยละของผูTตอบแบบสอบถาม จำแนกตามรายไดTเฉล่ียต>อเดือน 

รายไดRเฉล่ียตDอเดือน จำนวน รRอยละ 

ต่ำกว>า 5,000 บาท 56 14.0 

5,000 – 15,000 บาท 136 34.0 

15,001 – 25.000 บาท 118 29.5 

25,001 บาทข้ึนไป 90 22.5 

รวม 400 100.0 

 

 จากตารางท่ี 4 จะเห็นไดTว>า นักท>องเที่ยวที่เดินทางมาท>องเที่ยวในชุมชนที่ตอบแบบสอบถาม 

ส>วนใหญ>มีรายไดTเฉล่ียต>อเดือน 5,000 – 15,000 บาท จำนวน 136 คน คิดเปVนรTอยละ 34.0  
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ตอนท่ี 2 ขRอมูลการทDองเท่ียว 

 

 ผลการวิเคราะหLขTอมูลการท>องเที่ยวของผูTตอบแบบสอบถาม ผูTวิจัยไดTนำขTอมูลทั่วไปมาแจก

แจงความถ่ี และค>ารTอยละ ดังตารางท่ี 5 

 

ตารางที่ 5 จำนวน และรTอยละของผูTตอบแบบสอบถาม จำแนกตามการเดินทางไปยังแหล>งท>องเที่ยว

ชุมชนกุฎีจีน ในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

การเดินทางทDองเท่ียว จำนวน รRอยละ 

เคย 400 100.0 

ไม>เคย - - 

รวม 400 100.0 

 

 จากตารางที่ 5 จะเห็นไดTว>า นักท>องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถาม ท้ังหมดเคยเดินทางไปยังแหล>ง

ท>องเท่ียวชุมชนกุฎีจีน ในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีจำนวน 400 คน คิดเปVนรTอยละ 100.0 

 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการจัดกิจกรรมนันทนาการในแหลDงทDองเที่ยวชุมชน พื้นท่ี

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 

 ผลการวิเคราะหLระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการจัดกิจกรรมนันทนาการในแหล>ง

ท>องเที่ยวชุมชน พื้นที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผูTวิจัยไดTนำค>าความคิดเห็นของนักท>องเที่ยวท่ี

เดินทางมาท>องเที่ยวในชุมชนมาหาค>าเฉลี่ย ( ) ส>วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความ

คิดเห็น ดังตารางท่ี 6-12 
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ตารางที่ 6 ค>าเฉลี่ย ส>วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักท>องเที่ยวที่เดินทางมา

ท>องเท่ียวในชุมชนในดTานจุดมุ>งหมายของกิจกรรม 

จุดมุDงหมายของกิจกรรม 

N = 400 ระดับความ

คิดเห็น คDาเฉล่ีย 

( ) 

สDวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) 

กิจกรรมนันทนาการท่ีท>านเขTาร>วม

ในแหล>งท>องเท่ียวชุมชนน้ันมี

จุดมุ>งหมายเพ่ือสรTางความสุข และ

ความสนุกสนานใหTกับนักท>องเท่ียว 

3.84 0.82 มาก 

กิจกรรมนันทนาการท่ีท>านเขTาร>วม

ในแหล>งท>องเท่ียวชุมชนน้ันมี

จุดมุ>งหมายเพ่ือเสริมสรTาง

ประสบการณLหรือความรูTใหม>ใหTกับ

นักท>องเท่ียว 

3.88 0.81 มาก 

กิจกรรมนันทนาการท่ีท>านเขTาร>วม

ในแหล>งท>องเท่ียวชุมชนน้ัน

ก>อใหTเกิดผลพลอยไดTอ่ืน ๆ เช>น ฝoก

ทักษะสมาธิ เสริมสรTางความ

แข็งแรงของร>างกาย เปVนตTน 

3.58 0.93 มาก 

จุดมุ>งหมายของกิจกรรม

นันทนาการท่ีท>านเขTาร>วมในแหล>ง

ท>องเท่ียวชุมชนน้ันไม>ส>งผลใหTเกิด

ความเสียหายของทรัพยากรการ

ท>องเท่ียวและส่ิงแวดลTอมในบริเวณ

แหล>งท>องเท่ียวน้ัน 

3.86 0.91 มาก 

จุดมุ>งหมายของกิจกรรม

นันทนาการท่ีท>านเขTาร>วมในแหล>ง

ท>องเท่ียวน้ันชุมชนไม>ส>งผลใหT

เกิดผลกระทบทางลบต>อวิถีชีวิต

ชุมชนทTองถ่ินในบริเวณแหล>ง

ท>องเท่ียวน้ัน 

4.00 0.87 มาก 
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ตารางที่ 6 ค>าเฉลี่ย ส>วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักท>องเที่ยวที่เดินทางมา

ท>องเท่ียวในชุมชนในดTานจุดมุ>งหมายของกิจกรรม (ต>อ) 

จุดมุDงหมายของกิจกรรม 

N = 400 ระดับความ

คิดเห็น คDาเฉล่ีย 

( ) 

สDวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) 

ท>านตระหนักถึงจุดมุ>งหมายของ

กิจกรรมนันทนาการในแหล>ง

ท>องเท่ียวชุมชนน้ันไดTก>อนท่ีจะเขTา

ร>วมกิจกรรม 

3.94 0.90 มาก 

รวม 3.85 0.52 มาก 

 

จากตารางที่ 6 จะเห็นไดTว>า ระดับความคิดเห็นของนักท>องเที่ยวที่เดินทางมาท>องเที่ยวใน

ชุมชนในดTานจุดมุ>งหมายของกิจกรรม ภาพรวมความคิดเห็นของนักท>องเท่ียวท่ีเดินทางมาท>องเท่ียวใน

ชุมชน อยู>ในระดับมาก (  = 3.85) โดยความคิดเห็นในเรื่อง จุดมุ>งหมายของกิจกรรมนันทนาการท่ี

ท>านเขTาร>วมในแหล>งท>องเที่ยวนั้นชุมชนไม>ส>งผลใหTเกิดผลกระทบทางลบต>อวิถีชีวิตชุมชนทTองถิ่นใน

บริเวณแหล>งท>องเที่ยวนั้น, ท>านตระหนักถึงจุดมุ>งหมายของกิจกรรมนันทนาการในแหล>งท>องเที่ยว

ชุมชนนั้นไดTก>อนที่จะเขTาร>วมกิจกรรม, กิจกรรมนันทนาการที่ท>านเขTาร>วมในแหล>งท>องเที่ยวชุมชนน้ัน

มีจุดมุ>งหมายเพื่อเสริมสรTางประสบการณLหรือความรูTใหม>ใหTกับนักท>องเที่ยว, จุดมุ>งหมายของกิจกรรม

นันทนาการที่ท>านเขTาร>วมในแหล>งท>องเที่ยวชุมชนนั้นไม>ส>งผลใหTเกิดความเสียหายของทรัพยากรการ

ท>องเที่ยวและสิ่งแวดลTอมในบริเวณแหล>งท>องเที่ยวนั้น, กิจกรรมนันทนาการที่ท>านเขTาร>วมในแหล>ง

ท>องเที่ยวชุมชนนั้นมีจุดมุ>งหมายเพื่อสรTางความสุข และความสนุกสนานใหTกับนักท>องเท่ียว และ

กิจกรรมนันทนาการที่ท>านเขTาร>วมในแหล>งท>องเที่ยวชุมชนนั้นก>อใหTเกิดผลพลอยไดTอื่น ๆ เช>น ฝoก

ทักษะสมาธิ เสริมสรTางความแข็งแรงของร>างกาย เปVนตTน มีความคิดเห็นอยู>ในระดับ มาก (  = 4.00, 

 = 3.94,  = 3.88,  = 3.86,  = 3.84, และ  = 3.58 ตามลำดับ)    
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ตารางท่ี 7 ค>าเฉลี่ย ส>วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักท>องเที่ยวที่เดินทางมา

ท>องเท่ียวในชุมชนในดTานการเลือกกิจกรรม 

การเลือกกิจกรรม 

N = 400 ระดับความ

คิดเห็น คDาเฉล่ีย 

( ) 

สDวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) 

กิจกรรมนันทนาการท่ีท>านเขTาร>วมใน

แหล>งท>องเท่ียวชุมชนน้ันเหมาะสม

กับเพศและวัยของท>าน 

4.05 0.89 มาก 

กิจกรรมนันทนาการท่ีท>านเขTาร>วมใน

แหล>งท>องเท่ียวชุมชนน้ันเหมาะสม 

สอดคลTอง และกลมกลืน กับสถานท่ี

โดยรอบบริเวณแหล>งท>องเท่ียว

ชุมชน 

4.01 0.89 มาก 

กิจกรรมนันทนาการท่ีท>านเขTาร>วมใน

แหล>งท>องเท่ียวชุมชนน้ันมีจำนวน

นักท>องเท่ียวท่ีเขTาร>วมกิจกรรม

เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม 

3.65 0.80 มาก 

กิจกรรมนันทนาการท่ีท>านเขTาร>วมใน

แหล>งท>องเท่ียวชุมชนน้ันเหมาะสม

กับสภาพอากาศในบริเวณแหล>ง

ท>องเท่ียวชุมชน 

3.80 0.92 มาก 

จำนวนกิจกรรมในแหล>งท>องเท่ียว

ชุมชนมีความเหมาะสม 

3.66 0.88 มาก 

ท>านมีส>วนร>วมในการทำกิจกรรม

นันทนาการในแหล>งท>องเท่ียวชุมชน

ไดTอย>างเต็มท่ี 

3.82 0.93 มาก 

กิจกรรมนันทนาการในแหล>ง

ท>องเท่ียวชุมชนน้ันตรงกับความ

สนใจส>วนตัวของท>าน 

3.87 0.97 มาก 

รวม 3.84 0.54 มาก 
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จากตารางท่ี 7 จะเห็นไดTว>า ระดับความคิดเห็นของนักท>องเที่ยวที่เดินทางมาท>องเที่ยวใน

ชุมชนในดTานการเลือกกิจกรรม ภาพรวมความคิดเห็นของนักท>องเท่ียวท่ีเดินทางมาท>องเท่ียวในชุมชน 

อยู>ในระดับมาก (  = 3.84) โดยความคิดเห็นในเรื่อง กิจกรรมนันทนาการที่ท>านเขTาร>วมในแหล>ง

ท>องเที่ยวชุมชนนั้นเหมาะสมกับเพศและวัยของท>าน, กิจกรรมนันทนาการที่ท>านเขTาร>วมในแหล>ง

ท>องเที่ยวชุมชนนั้นเหมาะสม สอดคลTอง และกลมกลืน กับสถานที่โดยรอบบริเวณแหล>งท>องเที่ยว

ชุมชน, กิจกรรมนันทนาการในแหล>งท>องเที่ยวชุมชนนั้นตรงกับความสนใจส>วนตัวของท>าน, ท>านมี

ส>วนร>วมในการทำกิจกรรมนันทนาการในแหล>งท>องเที่ยวชุมชนไดTอย>างเต็มท่ี, กิจกรรมนันทนาการท่ี

ท>านเขTาร>วมในแหล>งท>องเที่ยวชุมชนนั้นเหมาะสมกับสภาพอากาศในบริเวณแหล>งท>องเที่ยวชุมชน, 

จำนวนกิจกรรมในแหล>งท>องเที่ยวชุมชนมีความเหมาะสม และกิจกรรมนันทนาการที่ท>านเขTาร>วมใน

แหล>งท>องเที่ยวชุมชนนั้นมีจำนวนนักท>องเที่ยวที่เขTาร>วมกิจกรรมเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม มี

ความคิดเห็นอยู>ในระดับ มาก (  = 4.05,  = 4.01,  = 3.87,  = 3.82,  = 3.80,  = 3.66 

และ  = 3.65 ตามลำดับ)    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 

 39 

ตารางท่ี 8 ค>าเฉลี่ย ส>วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักท>องเที่ยวที่เดินทางมา

ท>องเท่ียวในชุมชนในดTานการเตรียมสถานท่ีและอุปกรณLในการดำเนินกิจกรรม 

การเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ>ใน

การดำเนินกิจกรรม 

N = 400 ระดับความ

คิดเห็น คDาเฉล่ีย 

( ) 

สDวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) 

สถานท่ีจัดกิจกรรมนันทนาการใน

แหล>งท>องเท่ียวชุมชนมีความ

เหมาะสมกับกิจกรรม 

3.70 0.88 มาก 

อุปกรณLท่ีตTองใชTในการเขTาร>วม

กิจกรรมนันทนาการมีความ

เหมาะสมกับกิจกรรม และอยู>ใน

สภาพท่ีใชTงานไดTดี 

3.66 0.83 มาก 

อุปกรณLท่ีตTองใชTในการเขTาร>วม

กิจกรรมนันทนาการมีจำนวน

เพียงพอต>อนักท>องเท่ียวท่ีเขTาร>วม 

3.43 1.15 ปานกลาง 

สถานท่ีและอุปกรณLท่ีเขTาร>วม

กิจกรรมนันทนาการมีความสวยงาม

หรือชวนใหTท>านเขTาร>วมกิจกรรมน้ัน ๆ 

3.97 0.84 มาก 

รวม 3.69 0.63 มาก 

 

จากตารางที่ 8 จะเห็นไดTว>า ระดับความคิดเห็นของนักท>องเที่ยวที่เดินทางมาท>องเที่ยวใน

ชุมชนในดTานการเตรียมสถานที ่และอุปกรณLในการดำเนินกิจกรรม ภาพรวมความคิดเห็นของ

นักท>องเที่ยวที่เดินทางมาท>องเที่ยวในชุมชน อยู>ในระดับมาก (  = 3.69) โดยความคิดเห็นในเรื่อง 

สถานที่และอุปกรณLที่เขTาร>วมกิจกรรมนันทนาการมีความสวยงามหรือชวนใหTท>านเขTาร>วมกิจกรรมน้ัน 

ๆ, สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการในแหล>งท>องเที่ยวชุมชนมีความเหมาะสมกับกิจกรรม และอุปกรณL

ที่ตTองใชTในการเขTาร>วมกิจกรรมนันทนาการมีความเหมาะสมกับกิจกรรม และอยู>ในสภาพที่ใชTงานไดTดี 

มีความคิดเห็นอยู>ในระดับ มาก (  = 3.97,  = 3.70, และ  = 3.66 ตามลำดับ) และความคิดเห็น

ในเร่ือง อุปกรณLท่ีตTองใชTในการเขTาร>วมกิจกรรมนันทนาการมีจำนวนเพียงพอต>อนักท>องเท่ียวท่ีเขTาร>วม 

มีความคิดเห็นอยู>ในระดับ ปานกลาง (  = 3.43)     
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ตารางท่ี 9 ค>าเฉลี่ย ส>วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักท>องเที่ยวที่เดินทางมา

ท>องเท่ียวในชุมชนในดTานวิธีดำเนินกิจกรรม 

วิธีดำเนินกิจกรรม 

N = 400 ระดับความ

คิดเห็น คDาเฉล่ีย 

( ) 

สDวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) 

มีการสรTางความคุTนเคยระหว>างผูTจัด

กิจกรรมนันทนาการกับนักท>องเท่ียว

ท่ีเขTาร>วมกิจกรรมในแหล>งท>องเท่ียว

ชุมชน 

3.94 0.85 มาก 

มีการใหTขTอมูลเบ้ืองตTนเก่ียวกับ

กิจกรรมนันทนาการในแหล>ง

ท>องเท่ียวชุมชน วิธีปฏิบัติตนของ

นักท>องเท่ียว ก>อนท่ีท>านจะเขTาร>วม

กิจกรรม 

3.69 0.85 มาก 

มีการกำหนดระยะเวลาในการเขTา

ร>วมกิจกรรมนันทนาการในแหล>ง

ท>องเท่ียวชุมชนท่ีชัดเจน 

3.88 0.87 มาก 

มีผูTตอบคำถามหรือขTอสงสัย เม่ือ

ท>านไม>เขTาใจวิธีการปฏิบัติตน

ระหว>างการเขTาร>วมกิจกรรม

นันทนาการในแหล>งท>องเท่ียวชุมชน

น้ัน 

3.71 0.92 มาก 

รวม 3.80 0.62 มาก 

 

จากตารางที่ 9 จะเห็นไดTว>า ระดับความคิดเห็นของนักท>องเที่ยวที่เดินทางมาท>องเที่ยวใน

ชุมชนในดTานวิธีดำเนินกิจกรรม ภาพรวมความคิดเห็นของนักท>องเท่ียวท่ีเดินทางมาท>องเท่ียวในชุมชน 

อยู>ในระดับมาก (  = 3.80) โดยความคิดเห็นในเรื่อง มีการสรTางความคุTนเคยระหว>างผูTจัดกิจกรรม

นันทนาการกับนักท>องเท่ียวท่ีเขTาร>วมกิจกรรมในแหล>งท>องเท่ียวชุมชน, มีการกำหนดระยะเวลาในการ

เขTาร>วมกิจกรรมนันทนาการในแหล>งท>องเที่ยวชุมชนที่ชัดเจน, มีผูTตอบคำถามหรือขTอสงสัย เมื่อท>าน

ไม>เขTาใจวิธีการปฏิบัติตนระหว>างการเขTาร>วมกิจกรรมนันทนาการในแหล>งท>องเที่ยวชุมชนนั้น และมี

การใหTขTอมูลเบื ้องตTนเกี ่ยวกับกิจกรรมนันทนาการในแหล>งท>องเที ่ยวชุมชน วิธีปฏิบัติตนของ
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นักท>องเท่ียว ก>อนท่ีท>านจะเขTาร>วมกิจกรรม มีความคิดเห็นอยู>ในระดับ มาก (  = 3.94,  = 3.88,  

= 3.71 และ  = 3.69 ตามลำดับ)  

 

ตารางท่ี 10 ค>าเฉลี่ย ส>วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักท>องเที่ยวที่เดินทางมา

ท>องเท่ียวในชุมชนในดTานความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรม 

ความปลอดภัยในการดำเนิน

กิจกรรม 

N = 400 ระดับความ

คิดเห็น คDาเฉล่ีย 

( ) 

สDวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) 

กิจกรรมนันทนาการท่ีเขTาร>วมใน

แหล>งท>องเท่ียวชุมชนน้ันไม>ก>อใหTเกิด

อันตรายแก>นักท>องเท่ียวท่ีเขTาร>วม 

4.02 0.81 มาก 

มีการตรวจสอบสภาพของสถานท่ี

และอุปกรณLในการเขTาร>วมกิจกรรม

นันทนาการในแหล>งท>องเท่ียวชุมชน

อย>างสม่ำเสมอ 

3.89 0.85 มาก 

มีผูTแนะนำวิธีการใชTอุปกรณLในการ

เขTาร>วมกิจกรรมนันทนาการใหTท>าน

ไดTรับทราบ 

3.88 0.84 มาก 

มีผูTคอยควบคุมการเขTาร>วมกิจกรรม

นันทนาการในระหว>างท่ีท>านเขTาร>วม

กิจกรรมน้ัน ๆ 

3.89 0.92 มาก 

รวม 3.92 0.62 มาก 

 

จากตารางที่ 10 จะเห็นไดTว>า ระดับความคิดเห็นของนักท>องเที่ยวที่เดินทางมาท>องเที่ยวใน

ชุมชนในดTานความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรม ภาพรวมความคิดเห็นของนักท>องเที่ยวที่เดินทาง

มาท>องเท่ียวในชุมชน อยู>ในระดับมาก (  = 3.92) โดยความคิดเห็นในเร่ือง กิจกรรมนันทนาการท่ีเขTา

ร>วมในแหล>งท>องเที่ยวชุมชนนั้นไม>ก>อใหTเกิดอันตรายแก>นักท>องเที่ยวที่เขTาร>วม, มีการตรวจสอบสภาพ

ของสถานที่และอุปกรณLในการเขTาร>วมกิจกรรมนันทนาการในแหล>งท>องเที่ยวชุมชนอย>างสม่ำเสมอ, มี

ผูTคอยควบคุมการเขTาร>วมกิจกรรมนันทนาการในระหว>างที่ท>านเขTาร>วมกิจกรรมนั้น ๆ และมีผูTแนะนำ

วิธีการใชTอุปกรณLในการเขTาร>วมกิจกรรมนันทนาการใหTท>านไดTรับทราบ มีความคิดเห็นอยู>ในระดับ 

มาก (  = 4.02,  = 3.89,  = 3.89 และ  = 3.88 ตามลำดับ) 
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ตารางที่ 11 ค>าเฉลี่ย ส>วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักท>องเที่ยวที่เดินทางมา

ท>องเท่ียวในชุมชนในดTานการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล>นหรือการทำกิจกรรม 

การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจาก

การเลDนหรือการทำกิจกรรม 

N = 400 ระดับความ

คิดเห็น คDาเฉล่ีย 

( ) 

สDวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) 

มีการจัดเตรียมฝrายพยาบาล หรือ

อุปกรณLปฐมพยาบาลเบ้ืองตTนใหTกับ

นักท>องเท่ียวท่ีบาดเจ็บจากการเขTา

ร>วมกิจกรรมนันทนาการในแหล>ง

ท>องเท่ียวชุมชน 

3.75 0.99 มาก 

สถานท่ีท่ีเขTาร>วมกิจกรรม

นันทนาการในแหล>งท>องเท่ียวชุมชน

น้ันสะดวกต>อการเดินทางหรือ

สามารถเขTาถึงสถานพยาบาล

ใกลTเคียงไดTโดยง>าย 

3.69 1.01 มาก 

รวม 3.72 0.89 มาก 

 

จากตารางที่ 11 จะเห็นไดTว>า ระดับความคิดเห็นของนักท>องเที่ยวที่เดินทางมาท>องเที่ยวใน

ชุมชนในดTานการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล>นหรือการทำกิจกรรม ภาพรวมความคิดเห็น

ของนักท>องเที่ยวที่เดินทางมาท>องเที่ยวในชุมชน อยู>ในระดับมาก (  = 3.72) โดยความคิดเห็นใน

เรื่อง มีการจัดเตรียมฝrายพยาบาล หรืออุปกรณLปฐมพยาบาลเบื้องตTนใหTกับนักท>องเที่ยวที่บาดเจ็บ

จากการเขTาร>วมกิจกรรมนันทนาการในแหล>งท>องเที ่ยวชุมชน และสถานที ่ที ่เขTาร>วมกิจกรรม

นันทนาการในแหล>งท>องเที่ยวชุมชนนั้นสะดวกต>อการเดินทางหรือสามารถเขTาถึงสถานพยาบาล

ใกลTเคียงไดTโดยง>าย มีความคิดเห็นอยู>ในระดับ มาก (  = 3.75 และ  = 3.69 ตามลำดับ) 
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ตารางที่ 12 ค>าเฉลี่ย ส>วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักท>องเที่ยวที่เดินทางมา

ท>องเท่ียวในชุมชนในดTานการสรุปและประเมินผลกิจกรรม 

การสรุปและประเมินผลกิจกรรม 

N = 400 ระดับความ

คิดเห็น คDาเฉล่ีย 

( ) 

สDวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) 

มีการสอบถามผลความพึงพอใจของ

ท>านเม่ือท>านไดTเขTาร>วมกิจกรรม

นันทนาการเปVนท่ีเรียบรTอยแลTว 

3.74 1.01 มาก 

มีช>องทางใหTท>านไดTแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมนันทนาการ

ในแหล>งท>องเท่ียวชุมชนท่ีน้ันท>านไดT

เขTาร>วม 

3.39 1.22 ปานกลาง 

ผลท่ีไดTรับจากการเขTาร>วมกิจกรรม

นันทนาการในแหล>งท>องเท่ียวชุมชน

สอดคลTองกับจุดมุ>งหมายของ

กิจกรรมนันทนาการน้ัน ๆ 

3.98 0.91 มาก 

รวม 3.71 0.72 มาก 

 

จากตารางที่ 12 จะเห็นไดTว>า ระดับความคิดเห็นของนักท>องเที่ยวที่เดินทางมาท>องเที่ยวใน

ชุมชนในดTานการสรุปและประเมินผลกิจกรรม ภาพรวมความคิดเห็นของนักท>องเที่ยวที่เดินทางมา

ท>องเที่ยวในชุมชน อยู>ในระดับมาก (  = 3.71) โดยความคิดเห็นในเรื่อง ผลที่ไดTรับจากการเขTาร>วม

กิจกรรมนันทนาการในแหล>งท>องเที่ยวชุมชนสอดคลTองกับจุดมุ>งหมายของกิจกรรมนันทนาการนั้น ๆ 

และมีการสอบถามผลความพึงพอใจของท>านเมื่อท>านไดTเขTาร>วมกิจกรรมนันทนาการเปVนที่เรียบรTอย

แลTว มีความคิดเห็นอยู>ในระดับ มาก (  = 3.98 และ  = 3.74 ตามลำดับ) และความคิดเห็นในเรื่อง 

มีช>องทางใหTท>านไดTแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการในแหล>งท>องเที่ยวชุมชนที่นั้นท>าน

ไดTเขTาร>วม มีความคิดเห็นอยู>ในระดับ ปานกลาง (  = 3.39)   
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ตอนที่ 4 ขRอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการในแหลDงทDองเที่ยวชุมชน พื้นท่ี

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 

สรุป ขTอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการในแหล>งท>องเที่ยวชุมชน พื้นท่ี

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จากคำถามปลายเปsด มีผูTตอบคำถาม 103 คน จาก 400 คน 

1. อยากใหTปรับปรุงเร่ืองความสะอาดในบริเวณพ้ืนท่ีทำกิจกรรม (จำนวน 25 คน) 

2. ควรทำปtายบอกทางในแหล>งท>องเท่ียวชุมชนใหTดีกว>าเดิม (จำนวน 17 คน) 

3. อยากใหTเพ่ิมจำนวนหTองน้ำสาธารณะในแหล>งท>องเท่ียวชุมชน (จำนวน 17 คน) 

 4. อยากใหTปรับปรุงเรื่องการประชาสัมพันธLกิจกรรมในแหล>งท>องเที่ยวชุมชน (จำนวน 14 

คน) 

 5. พ้ืนท่ีทำกิจกรรมนTอยแต>คนเขTาร>วมเยอะ (จำนวน 10 คน) 

 6. ควรเพ่ิมกิจกรรมใหม> ๆ เพ่ือใหTสอดคลTองกับการเปล่ียนแปลงของยุคสมัย (จำนวน 9 คน) 

 7. ควรมีการติดต้ังกลTองวงจรปsดในแหล>งท>องเท่ียวชุมชน (จำนวน 5 คน) 

8. ควรเพ่ิมความร>มร่ืนหรือตTนไมTบริเวณท่ีทำกิจกรรม (จำนวน 2 คน) 

9. ควรเพ่ิมขTอมูลประวัติความเปVนมาของชุมชนบริเวณดTานหนTาชุมชน (จำนวน 2 คน) 

10. ความสะดวกในการเดินชมแหล>งท>องเท่ียวชุมชนยังไม>น>าประทับใจ (จำนวน 1 คน) 

11. ควรมีกิจกรรมที่แสดงใหTเห็นถึงวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของชุมชนจากอดีตจนถึง

ปZจจุบัน (จำนวน 1 คน) 
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1.2 แนวทางการสัมภาษณ>ชาวบRานในชุมชนที่มีการจัดการทDองเที่ยวโดยชุมชนเกี่ยวกับสภาพ

ปgญหาในการจ ัดการก ิจกรรมน ันทนาการในแหล Dงท Dองเท ี ่ยวช ุมชน พ ื ้นท ี ่ เขตธนบุ รี  

กรุงเทพมหานคร  

 

 แนวทางการสัมภาษณLชาวบTานในชุมชนที่มีการจัดการท>องเที่ยวโดยชุมชนเกี่ยวกับ

สภาพปZญหาในการจัดการกิจกรรมนันทนาการในแหล>งท>องเที ่ยวช ุมชน พื ้นที ่ เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร แบ>งออกเปVน 7 ดTาน ไดTแก> จุดมุ>งหมายของกิจกรรม การเลือกกิจกรรม การเตรียม

สถานที่และอุปกรณLในการดำเนินกิจกรรม วิธีดำเนินกิจกรรม ความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรม 

การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล>นหรือทำกิจกรรม และการสรุปและประมวลผลกิจกรรม 

ผูTวิจัยดำเนินการสัมภาษณLประธานชุมชนกุฎีจีน และชาวบTานในชุมชนกุฎีจีนท่ีมีส>วนร>วมในการจัดการ

ท>องเท่ียวโดยชุมชน จำนวน 4 ท>าน ดังน้ี 

 

 1.2.1 คุณปijนทอง วงษ>สกุล ประธานชุมชนกุฎีจีน  

 ดำเนินการสัมภาษณ>ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:30-13:00 น. ณ 

บริเวณดRานหนRาโบสถ>ซางตาครูRส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 สภาพปZญหาในการจัดกิจกรรมนันทนาการในแหล>งท>องเที่ยวชุมชน พื้นที่เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 

  1.2.1.1 ดTานจุดมุ>งหมายของกิจกรรม 

  การจัดกิจกรรมนันทนาการในชุมชนกุฎีจ ีนนั ้นมักจะมีลักษณะของกิจกรรม

นันทนาการ คือ การพาเดินชมภายในโบสถLซางตาครูTส การพาชมการสาธิตทำขนมฝรั่งกุฎีจีน ขนมข้ึน

ชื่อที่เปVนเอกลักษณLของชุมชนกุฎีจีน ที่รTานขนมฝรั่งกุฎีจีนหลานแม>เปtา ซึ่งยังคงกรรมวิธีการทำขนม

แบบดั้งเดิม โดยนักท>องเที่ยวไดTมีโอกาสทดลองทำแต>งหนTาขนม ชิมขนมจากเตา การพาชมพิพิธภัณฑL

บTานกุฎีจีน การพาชมสาธิตการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนที่รTานธนูสิงหL ซึ่งไดTใชTกรรมวิธีการทำขนมแบบ

สมัยใหม> มีการใชTเทคโนโลยีเขTามาช>วยในการทำ และการพาชมเรือนจันทนภาพ เรือนไมTโบราณกว>า 

100 ปa ซึ่งคุณจารุภา จันทนภาพ เจTาของเรือนไมTโบราณยังคงอาศัยอยู>ภายในและใหTการตTอนรับ

นักท>องเที่ยวที่มาเยี ่ยมชมดTวยน้ำว>านกาบหอย น้ำสมุนไพรที่ช>วยคลายรTอนใหTกับนักท>องเที่ยว 

นอกจากนั้นในชุมชนยังสามารถจัดอาหารมื้อเย็นใหTนักท>องเที่ยวมาร>วมรับประทานกับชาวบTานใน

ชุมชน เปรียบเสมือนว>าเปVนแขกของชาวบTานในชุมชนอีกดTวย 

  จุดมุ>งหมายของกิจกรรมนันทนาการเหล>านี้ คือ เพื่อใหTนักท>องเที่ยวไดTสัมผัส เรียนรูT 

กับวิถีชีวิตของชาวบTานในชุมชนกุฎีจีน และมีการควบคุมไม>ใหTกิจกรรมนันทนาการที่นักท>องเที่ยวไดT

กระทำนี ้กระทบต>อการดำรงชีว ิตประจำวันของชาวบTานในชุมชน แต>ปZญหาที ่พบ คือ กลุ>ม
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นักท>องเท่ียวท่ีเดินทางมาท>องเท่ียวในชุมชนกุฎีจีนน้ี มีจำนวนมากท่ีใชTวิธีการสัญจรในรูปแบบของกลุ>ม

จักรยาน บ>อยครั้งที่พบว>านักท>องเที่ยวกระทำกิจกรรมนันทนาการเหล>านี้ไดTมีการจอดรถจักรยานไวT

หนTาบTานของชาวบTานในชุมชน ชาวบTานไม>สามารถออกจากบTานไดT ทำใหTกระทบกับการดำรงชีวิต

ประจำวันของชาวบTานในชุมชน บางครั ้งพบว>ามีรถจักรยานชนกันก>อใหTเกิดความเสียหายกับ

บTานเรือนของชาวบTาน  

  1.2.1.2  ดTานการเลือกกิจกรรม 

  การเลือกกิจกรรมนันทนาการใหTนักท>องเที่ยวไดTกระทำนั้น ชุมชนจะเนTนกิจกรรมท่ี

สามารถกระทำไดTทุกเพศทุกวัย และเปVนกิจกรรมท่ีชาวบTานในชุมชนไดTมีส>วนร>วมกับนักท>องเท่ียว โดย

ในวันธรรมดาจะมีผูTสูงอายุคอยตTอนรับนักท>องเที่ยว และในวันหยุดเสารL-อาทิตยLจะมีกลุ>มวัยรุ>น วัย

ทำงาน มาคอยช>วยกันตTอนรับ สำหรับปZญหาที่พบ คือ บางแหล>งเรียนรูTในชุมชนที่ไม>ไดTรวมกลุ>มกับ

ชาวบTานในการจัดกิจกรรมนั้น มักจะตั้งราคาการเขTาร>วมกิจกรรมที่ค>อนขTางสูง ไม>สอดคลTองกับ

กิจกรรมอ่ืนในชุมชน ซ่ึงทางชุมชนก็ไม>สามารถควบคุมปZจจัยเหล>าน้ีไดT 

  1.2.1.3 ดTานการเตรียมสถานท่ีและอุปกรณLในการดำเนินกิจกรรม 

  ชุมชนกุฎีจีนนั้นเปVนชุมชนที่มีตรอกซอกซอยต>าง ๆ ค>อนขTางแคบ รถขนาดใหญ>ไม>

สามารถเขTาไดT สำหรับรถมอเตอรLไซคLและรถจักรยานนั้นหากมีการจอดขTางทางในบริเวณตรอกซอก

ซอยก็จะเปVนอุปสรรคต>อการสัญจรของบุคคลอ่ืน ดังน้ันสถานท่ีท่ีจัดกิจกรรมนันทนาการท่ีจัดข้ึนน้ันจึง

มีระยะทางไม>ห>างกันมากนักเพ่ือใหTนักท>องเท่ียวสามารถเดินถึงกัน บ>อยครั้งที่พบปZญหาการจอดรถกีด

ขวางทางสัญจรในบริเวณดTานหนTาสถานที่จัดกิจกรรม ซึ่งทางชุมชนกำลังเร>งแกTปZญหาโดยการพัฒนา

พื ้นที ่บริเวณที่ทำการชุมชนซึ ่งมีขนาดกวTางขวางนั ้นใหTสามารถรองรับนักท>องเที ่ยวไดTมากข้ึน 

นอกจากนั้นบริเวณสนามกีฬาของชุมชนที่มีภาพเขียนสีริมกำแพงเพื่อใหTนักท>องเที่ยวสามารถถ>ายรูป

ไดT และเปVนที่นิยมของนักท>องเที่ยวในอดีต แต>เนื่องจากอากาศที่รTอนและแสงแดดเขTาถึง ส>งผลใหT

ภาพเขียนสีเหล>านั ้นซีดจาง และนักท>องเที่ยวลดความนิยมลงไป ทางชุมชนจึงเร>งพัฒนาโดยไดT

วางแผนท่ีจะสรTางหลังคาโคTง และปรับพ้ืนสนามใหม> 

  1.2.1.4 ดTานวิธีดำเนินกิจกรรม 

  ปZญหาที่พบในการดำเนินกิจกรรมนันทนาการ คือ ปZญหาดTานบุคลากรผูTดำเนิน

กิจกรรมที่เปVนชาวบTานในชุมชนนั้น ไม>สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดT หากนักท>องเที่ยวเดินทางมา

เปVนกลุ>มพรTอมดTวยมัคคุเทศกL ก็มีมัคคุเทศกLคอยเปVนล>ามใหT แต>หากนักท>องเที ่ยวมาลำพังไม>มี

มัคคุเทศกLก็จะเปVนอุปสรรคอย>างมากในการดำเนินกิจกรรม ซึ ่งทางชุมชนจำเปVนตTองขอความ

ช>วยเหลือจากหน>วยงานท่ีเก่ียวขTองเพ่ือสนับสนุนบุคลากรในส>วนน้ี 

 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 

 47 

  1.2.1.5 ดTานความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรม 

  การจัดกิจกรรมนันทนาการภายในชุมชนกุฎีจีนนั้น พบปZญหาดTานความปลอดภัย

นTอยมาก เนื่องจากลักษณะของกิจกรรมที่ไม>ไดTมีการใชTกำลังหรือออกแรงมากนัก ปZญหาดTานความ

ปลอดภัยที่เคยพบมา คือ การสัญจรดTวยจักรยานของนักท>องเที่ยวภายในตรอกซอกซอยที่แคบทำใหT

เกิดการขีดข>วนกับพื้นผิวหรือสิ่งของบริเวณขTางทาง หรือการขี่รถจักรยานชนกันของนักท>องเที่ยว

ก>อใหTเกิดการบาดเจ็บไดT 

  1.2.1.6 ดTานการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล>นหรือทำกิจกรรม 

  สืบเนื่องจากดTานความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรมที่พบเพียงเล็กนTอยเท>านั้น ทำ

ใหTทางชุมชนไม>พบปZญหาในดTานการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล>นหรือทำกิจกรรม โดย

ภายในชุมชนจะมีกลุ>มอาสาสมัครสาธารณสุข และกลุ>มอาสาสมัครปtองกันภัยฝrายพลเรือน คอยดูแล

อยู > และหากพบนักท>องเที ่ยวบาดเจ็บหนักทางชุมชนก็เตรียมพรTอมในการนำนักท>องเที ่ยวส>ง

โรงพยาบาลใกลTเคียง คือ โรงพยาบาลตากสิน น่ันเอง 

  1.2.1.7 ดTานการสรุปและการประมวลผลกิจกรรม 

  ปZญหาที่พบในดTานการสรุปและการประมวลผลกิจกรรม คือ ทางชุมชนมีช>องทางใหT

นักท>องเที่ยวไดTประเมินผลการจัดกิจกรรมนันทนาการในชุมชนเพียงช>องทางเดียว คือ การแสดงความ

คิดเห็นของนักท>องเที่ยวเมื่อนักท>องเที่ยวมารวมตัวกันภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมที่บริเวณที่ทำการ

ชุมชน แต>ทางชุมชนไดTพยายามแสวงหาขTอมูลช>องทางอื่นเพิ่มเติม คือ สอบถามจากทางบริษัททัวรLท่ี

นำนักท>องเที่ยวเดินทางมาท>องเที่ยวที่ชุมชน โดยทางบริษัททัวรLไดTจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ

เพ่ือใหTนักท>องเท่ียวไดTแสดงความคิดเห็นอีกช>องทางหน่ึง  

 

 1.2.2 คุณจารุภา จันทนภาพ เจRาของเรือนจันทนภาพ เรือนไมRโบราณ  

 ดำเนินการสัมภาษณ>ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:00-14:00 น. ณ 

เรือนจันทนภาพ ชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 สภาพปZญหาในการจัดกิจกรรมนันทนาการในแหล>งท>องเที่ยวชุมชน พื้นที่เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 

  1.2.2.1 ดTานจุดมุ>งหมายของกิจกรรม 

  ไม>พบปZญหาในการจัดกิจกรรมนันทนาการใหTกับนักท>องเท่ียว 

  1.2.2.2 ดTานการเลือกกิจกรรม 

  กิจกรรมนันทนาการที่นักท>องเที่ยวไดTกระทำเมื่อเดินทางมาที่เรือนจันทนภาพ เรือน

ไมTโบราณแห>งนี้ คือ การเดินชมความสวยงามและความเก>าแก>ของเรือนจันทนภาพทั้งลักษณะของ

บันได หนTาต>าง ลายฉลุต>าง ๆ รวมถึงร>องรอยกระสุนในอดีตบริเวณผนังของบTาน โดยมีเจTาของเรือนใหT
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การตTอนรับ ใหTขTอมูล และตอบคำถามต>าง ๆ การถ>ายภาพในมุมต>าง ๆ ที่เจTาของเรือนไดTจัดเตรียมไวT

ใหT ชิมเครื่องดื่มสมุนไพร น้ำว>านกาบหอย และยังมีบริการรับประทานอาหารเย็นที่เรือนจันทนภาพ 

โดยนักท>องเที่ยวตTองติดต>อผ>านทางชุมชน โดยปZญหาดTานการเลือกกิจกรรมที่พบ คือ ขTอจำกัดในการ

เขTาร>วมกิจกรรมต>าง ๆ ซ่ึงนักท>องเท่ียวตTองแจTงล>วงหนTาก>อนจึงจะสามารถเดินทางมาเย่ียมชมเรือนจัน

ทนภาพไดT โดยไม>สามารถรองรับนักท>องเที่ยวไดTทุกวัน เนื่องจากยังเปVนเรือนที่เจTาของไดTพักอาศัยอยู>

จริง ไม>ใช>เปVนเพียงแค>แหล>งท>องเท่ียวเท>าน้ัน 

  1.2.2.3 ดTานการเตรียมสถานท่ีและอุปกรณLในการดำเนินกิจกรรม 

  ปZญหาการจัดกิจกรรมนันทนาการในดTานการเตรียมสถานที่และอุปกรณLในการ

ดำเนินกิจกรรมที่พบ คือ ความทรุดโทรมของเรือนจันทนภาพโดยเฉพาะในส>วนของบันไดและหลังคา

ที่นักท>องเที่ยวตTองใหTความระมัดระวังในระหว>างการทำกิจกรรม โดยทางชุมชนไดTมีการชี้แจงวิธีการ

ปฏิบัติตนที่ถูกตTองในระหว>างการเดินชมใหTนักท>องเที่ยวไดTรับทราบก>อนทุกครั้ง เพื่อปtองกันการสรTาง

ความเสียหายใหTกับเรือนจันทนภาพน่ันเอง 

  1.2.2.4 ดTานวิธีดำเนินกิจกรรม 

  เนื่องจากเรือนจันทนภาพประสบปZญหาในดTานการเตรียมสถานที่และอุปกรณLในการ

ดำเนินกิจกรรมดังที่ไดTกล>าวมาแลTวนั้น จึงส>งผลต>อปZญหาการจัดกิจกรรมนันทนาการในดTานวิธีการ

ดำเนินกิจกรรม คือ ในการดำเนินกิจกรรมแต>ละครั้งสามารถรองรับนักท>องเที่ยวไดTเพียงไม>เกิน 20 

คนเท>าน้ัน เพ่ือเปVนการปtองกันผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนกับสถานท่ีน่ันเอง 

  1.2.2.5 ดTานความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรม 

  ในปZจจุบันนั้นยังไม>พบปZญหาดTานความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรมนันทนาการ

กับนักท>องเที่ยวที่เดินทางมาเยี ่ยมชมเรือนจันทนภาพ แต>เนื ่องจากความทรุดโทรมของสถานท่ี

โดยเฉพาะบันไดนั้น ทำใหTเกิดความกังวลว>าอาจจะเกิดอันตรายกับนักท>องเที่ยวไดT โดยทางเจTาของ

เรือนไดTมีการวางแผนซ>อมแซมบันไดเพ่ือปtองกันอันตรายท่ีอาจเกิดกับนักท>องเท่ียว 

  1.2.2.6 ดTานการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล>นหรือทำกิจกรรม 

  ไม>พบปZญหาในการจัดกิจกรรมนันทนาการใหTกับนักท>องเท่ียว 

  1.2.2.7 ดTานการสรุปและการประมวลผลกิจกรรม 

  ไม>พบปZญหาในการจัดกิจกรรมนันทนาการใหTกับนักท>องเท่ียว  

 

 1.2.3 คุณนาวินี พงศ>ไทย เจRาของพิพิธภัณฑ>บRานกุฎีจีน  

 ดำเนินการสัมภาษณ>ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:00-15:00 น. ณ 

พิพิธภัณฑ>บRานกุฎีจีน ชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
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 สภาพปZญหาในการจัดกิจกรรมนันทนาการในแหล>งท>องเที่ยวชุมชน พื้นที่เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 

  1.2.3.1 ดTานจุดมุ>งหมายของกิจกรรม 

  กิจกรรมนันทนาการที่ทางพิพิธภัณฑLบTานกุฎีจีนไดTจัดเตรียมไวTใหTนักท>องเที่ยวเขTา

ร>วม คือ การเดินชมพิพิธภัณฑLบTานกุฎีจีน ท่ีบอกเล>าเร่ืองราวความเปVนมา รวมถึงเอกลักษณLของชุมชน

กุฎีจีน โดยไม>มีการเก็บค>าใชTจ>ายในการเขTาชม นอกจากนั้นบริเวณชั้นล>างของพิพิธภัณฑLบTานกุฎีจีนยัง

ไดTจัดทำเปVนรTานอาหารขนาดเล็ก จำหน>ายเครื่องดื่ม ขนม และเมนูอาหารจานเดียว รวมถึงมีของท่ี

ระลึกจำหน>ายใหTแก>นักท>องเที่ยวดTวย นักท>องเที่ยวที่เหนื่อยลTาจากการท>องเที่ยว ทำกิจกรรมต>าง ๆ 

ในชุมชน ก็มักจะมานั ่งพักผ>อน พูดคุย กันที ่บริเวณพิพิธภัณฑLบTานกุฎีจีนแห>งนี ้ โดยกิจกรรม

นันทนาการที่พิพิธภัณฑLบTานกุฎีจีนนี้มีจุดมุ>งหมาย คือ เพื่อใหTนักท>องเที่ยวไดTเรียนรูTวิถีชีวิต ความ

เปVนมา เรื่องราวอดีต ของชุมชนกุฎีจีนแห>งนี้ รวมถึงเพื่อเปVนแหล>งพักผ>อนหย>อนใจของนักท>องเที่ยว

ดTวย โดยยังไม>พบปZญหาในดTานจุดมุ>งหมายของกิจกรรม 

  1.2.3.2 ดTานการเลือกกิจกรรม 

  ไม>พบปZญหาในการจัดกิจกรรมนันทนาการใหTกับนักท>องเท่ียว 

  1.2.3.3 ดTานการเตรียมสถานท่ีและอุปกรณLในการดำเนินกิจกรรม 

  ปZญหาดTานการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณLในการดำเนินกิจกรรมนันทนาการที่พบ 

คือ ดTวยขนาดของพิพิธภัณฑLบTานกุฎีจีนที่มีขนาดไม>ใหญ>มากนัก บางครั้งนักท>องเที่ยวที่เดินทางมา

พักผ>อนหย>อนใจ รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ที่พิพิธภัณฑLบTานกุฎีจีนแห>งนี้ ตTองประสบพบเจอ

กับจำนวนนักท>องเที่ยวที่ค>อนขTางมาก ก>อใหTเกิดความรูTสึกอึดอัดและไม>เปVนส>วนตัวในบางคร้ัง 

โดยเฉพาะในช>วงวันหยุดที่นักท>องเที่ยวมีจำนวนค>อนขTางมาก และบางครั้งนักท>องเที่ยวที่มาเปVนกลุ>ม

โดยมีมัคคุเทศกLติดตามมาดTวยนั้น เสียงบรรยายของมัคคุเทศกLทำใหTเกิดการรบกวนนักท>องเที่ยวท>าน

อื่น นอกจากนั้นยังพบปZญหาเรื่องของอุปกรณLต>าง ๆ ที่จัดวางไวTใหTนักท>องเที่ยวไดTชมในพิพิธภัณฑL 

อาจเกิดความเสียหายจากการรูTเท>าไม>ถึงการณLของนักท>องเที่ยว ทางเจTาของพิพิธภัณฑLบTานกุฎีจีนจึง

ไดTมีการปtองกันโดยการใหTความรูTเก่ียวกับวิธีปฏิบัติตนก>อนท่ีนักท>องเท่ียวจะเขTาชมพิพิธภัณฑL  

  1.2.3.4 ดTานวิธีดำเนินกิจกรรม 

  ปZญหาดTานวิธีดำเนินกิจกรรมนันทนาการที่พบ คือ พิพิธภัณฑLบTานกุฎีจีนนั้นสามารถ

รองรับนักท>องเที่ยวในการเขTาชมไดTเพียงครั้งละไม>เกิน 10 ท>านเท>านั้น หากเกินกว>านั้นนักท>องเที่ยว

ตTองรอคอยเพื่อเขTาชมพิพิธภัณฑL โดยระยะเวลาในการรอคอยขึ้นอยู>กับจำนวนนักท>องเที่ยวท่ีเดินทาง

มา   

  1.2.3.5 ดTานความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรม 

  ไม>พบปZญหาในการจัดกิจกรรมนันทนาการใหTกับนักท>องเท่ียว 
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  1.2.3.6 ดTานการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล>นหรือทำกิจกรรม 

  ไม>พบปZญหาในการจัดกิจกรรมนันทนาการใหTกับนักท>องเท่ียว 

  1.2.3.7 ดTานการสรุปและการประมวลผลกิจกรรม 

  ไม>พบปZญหาในการจัดกิจกรรมนันทนาการใหTกับนักท>องเท่ียว  

 

 1.2.4 คุณวิสินี มณีประสิทธ์ิ เจRาของรRานขนมฝร่ังกุฎีจีนหลานแมDเปrา  

 ดำเนินการสัมภาษณ>ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:00-16:00 น. ณ 

รRานขนมฝร่ังกุฎีจีนหลานแมDเปrา ชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 สภาพปZญหาในการจัดกิจกรรมนันทนาการในแหล>งท>องเที่ยวชุมชน พื้นที่เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 

  1.2.4.1 ดTานจุดมุ>งหมายของกิจกรรม 

  กิจกรรมนันทนาการที่นักท>องเที่ยวไดTกระทำที่รTานขนมฝรั่งกุฎีจีนหลานแม>เปtา คือ 

การชมสาธิตกรรมวิธีการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนแบบดั้งเดิม ซึ่งเปVนขนมที่เปVนเอกลักษณLและขึ้นชื่อของ

ชุมชนกุฎีจีน นักท>องเที่ยวจะไดTมีโอกาสลองชิมขนมจากเตา ไดTลองแต>งหนTาขนมดTวยตนเอง และยัง

สามารถซื้อขนมเปVนของฝากกลับไปไดT โดยจุดมุ>งหมายของกิจกรรมนันทนาการเหล>านี้ คือ เพื่อใหT

นักท>องเที่ยวไดTเรียนรู T รู Tจัก และซึมซับเรื ่องราวของขนมฝรั่งกุฎีจีน โดยยังไม>พบปZญหาในดTาน

จุดมุ>งหมายของกิจกรรม  

  1.2.4.2 ดTานการเลือกกิจกรรม 

  ไม>พบปZญหาในการจัดกิจกรรมนันทนาการใหTกับนักท>องเท่ียว 

  1.2.4.3 ดTานการเตรียมสถานท่ีและอุปกรณLในการดำเนินกิจกรรม 

  ปZญหาดTานการเตรียมสถานที่และอุปกรณLในการดำเนินกิจกรรมนันทนาการที่พบ 

คือ ดTวยขนาดของรTานขนมฝรั่งกุฎีจีนหลานแม>เปtาที่ค>อนขTางคับแคบ พื้นที่ส>วนใหญ>มีไวTเพื่อใชTสำหรับ

เตรียมทำขนม และบางกรรมวิธีการทำขนมน้ันทำในหTองขนาดเล็กท่ีนักท>องเท่ียวไม>สามารถเดินเขTาไป

ชมไดT ทำใหTสถานท่ีไม>สะดวกต>อการตTอนรับนักท>องเท่ียว 

  1.2.4.4 ดTานวิธีดำเนินกิจกรรม 

  ปZญหาดTานวิธีดำเนินกิจกรรมนันทนาการที่พบ คือ รTานขนมฝรั่งกุฎีจีนหลานแม>เปtา

สามารถรองรับนักท>องเที่ยวไดTเพียงไม>เกิน 20 คนเท>านั้น เพื่อไม>ใหTกระทบต>อการเตรียมทำขนม 

นอกจากนั้นหากนักท>องเที่ยวซักถามขTอมูลจำนวนมากจะก>อใหTเกิดการรบกวนขณะทำขนม ซึ่งเปVน

อุปสรรคต>อการดำเนินกิจกรรมของนักท>องเท่ียว 
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  1.2.4.5 ดTานความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรม 

  ในปZจจุบันยังไม>พบปZญหาดTานความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรม แต>เมื่อพิจารณา

แลTวพบว>า ดTวยกรรมวิธีการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนแบบดั้งเดิมนั้นตTองใชTเตาขนาดใหญ>ที่ก>อใหTเกิดความ

รTอนสูง ดังนั้นหากนักท>องเที่ยวไม>ระวังอาจก>อใหTเกิดอันตรายไดT ทางรTานขนมฝรั่งกุฎีจีนหลานแม>เปtา

จึงตTองคอยชี้แจงขTอมูลวิธีการปฏิบัติตนในระหว>างการชมแก>นักท>องเที่ยวอยู>เสมอเพื่อปtองกันไม>ใหT

นักท>องเท่ียวสัมผัสเตาโดยตรง 

  1.2.4.6 ดTานการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล>นหรือทำกิจกรรม 

  ไม>พบปZญหาในการจัดกิจกรรมนันทนาการใหTกับนักท>องเท่ียว 

  1.2.4.7 ดTานการสรุปและการประมวลผลกิจกรรม 

  ไม>พบปZญหาในการจัดกิจกรรมนันทนาการใหTกับนักท>องเท่ียว  
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2. การพัฒนารูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการทDองเที่ยวโดยชุมชนใน

พ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีเคร่ืองมือท่ีใชTในการวิจัย ดังน้ี  

 2.1 (ร>าง) รูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท>องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นท่ี

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 

2.1 (รDาง) รูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการทDองเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่เขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 ผูTวิจัยไดTพัฒนาขึ้นเบื้องตTนจากผลการวิเคราะหLขTอมูลจากแบบสอบถามและแนวทางการ

สัมภาษณL โดย (ร>าง) รูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท>องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นท่ี

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ประกอบไปดTวย 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดกิจกรรมนันทนาการ เปVนการกำหนดกิจกรรมนันทนาการที่จะจัด

ขึ้นในชุมชน โดยคำนึงถึงความตTองการของนักท>องเที่ยวและชุมชนร>วมกัน และคำนึงถึงความสามารถ

ในการรองรับนักท>องเที่ยว มีการกำหนดจำนวนนักท>องเที่ยวที่สามารถรองรับไดTในแต>ละกิจกรรม

อย>างชัดเจน 

 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบกิจกรรมนันทนาการ การออกแบบกิจกรรมนั้นตTองสอดคลTองกับ

ลักษณะของพื ้นที ่และกลมกลืนกับวิถีชีวิตในชุมชน มุ >งเนTนการมีปฏิสัมพันธLร>วมกันระหว>าง

นักท>องเท่ียวและชุมชน และเปsดโอกาสใหTนักท>องเท่ียวไดTลงมือปฏิบัติจริง 

 ขั้นตอนที่ 3 การดำเนินกิจกรรมนันทนาการ เปVนการดำเนินกิจกรรมตามที่ไดTออกแบบไวT มี

การใหTขTอมูลกับนักท>องเที่ยว ทั้งขTอมูลประวัติ รายละเอียดแหล>งท>องเที่ยว และวิธีการปฏิบัติตนท่ี

ถูกตTองในระหว>างการดำเนินกิจกรรม การใหTขTอมูลนั้นกระทำในรูปแบบของการสื่อความหมายทั้งการ

บรรยาย และปtายสัญลักษณLต>าง ๆ โดยชุมชนมีส>วนร>วมกับการใหTขTอมูลนั้น และมีการนำเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยมาประยุกตLใชTกับการดำเนินกิจกรรม 

 ขั้นตอนที่ 4 ควบคุมการดำเนินกิจกรรมนันทนาการ มีการตั้งคณะกรรมการหรือกำหนด

หนTาที่ของผูTมีส>วนเกี่ยวขTองในชุมชนในการควบคุม กำกับดูแล การดำเนินกิจกรรมนันทนาการใหT

เปVนไปตามที่ชุมชนร>วมกันกำหนด โดยคำนึงถึงการกำหนดราคาเขTาร>วมกิจกรรม ความพรTอมของ

สถานที่และอุปกรณLในการดำเนินกิจกรรม ความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรม รวมถึงมีหน>วยงานท่ี

รับผิดชอบดTานการปฐมพยาบาลนักท>องเท่ียวเม่ือไดTรับบาดเจ็บโดยตรง 

 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลการจัดกิจกรรมนันทนาการ มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม

นันทนาการทุกครั้งภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม โดยการเพิ่มช>องทางที่หลากหลายในการแสดงความ

คิดเห็นของนักท>องเที่ยว และมีการแสดงขTอมูลจากการประเมินผลการจัดกิจกรรมใหTชุมชนไดTรับรูT 
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เพื่อร>วมกันปรับปรุงหรือกำหนดกิจกรรมใหม> ๆ ที่สอดคลTองกับความตTองการของนักท>องเที่ยวและ

ชุมชนร>วมกัน 

 โดย (ร>าง) รูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท>องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่เขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร สามารถอธิบายดTวยแผนภาพไดT ดังน้ี 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
ภาพท่ี 1 (ร>าง) รูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท>องเท่ียวโดยชุมชน 

ในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การกำหนดกิจกรรมนันทนาการ 

การออกแบบกิจกรรมนันทนาการ 

การดำเนินกิจกรรมนันทนาการ 
ควบคุมการดำเนิน 

กิจกรรมนันทนาการ 

การประเมินผลการจัด 

กิจกรรมนันทนาการ 
การมีสDวนรDวมของชุมชน 
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 3. เพื่อประเมินรูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการทDองเที่ยวโดยชุมชนใน

พ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีเคร่ืองมือท่ีใชTในการวิจัย ดังน้ี 

  3.1 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการ

ท>องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร แบ>งออกเปVน 2 ตอน คือ 

   ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการ

ท>องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในดTานความเหมาะสมของรูปแบบ 

   ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นและขTอเสนอแนะเพ่ิมเติม  

 

3.1 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการทDองเที่ยว

โดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร แบDงออกเปQน 2 ตอน คือ  

 

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการทDองเที่ยวโดย

ชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในดRานความเหมาะสมของรูปแบบ 

  

 ผลการวิเคราะหLความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการ

ท>องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในดTานความเหมาะสมของรูปแบบ ผูTวิจัยไดT

นำค>าความคิดเห็นของผูTทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท>าน มาหาค>าเฉลี่ย ( ) ส>วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และระดับความเหมาะสม ดังตารางท่ี 13  
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ตารางที่ 13 ค>าเฉลี่ย ส>วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการ

กิจกรรมนันทนาการสำหรับการท>องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

รายการประเมิน 

N = 5 ระดับความ

เหมาะสม คDาเฉล่ีย 

( ) 

สDวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) 

1. รูปแบบการจัดการกิจกรรม

นันทนาการสำหรับการท>องเท่ียว

โดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร ประกอบไปดTวย 

5 ข้ันตอน 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2. ข้ันตอนของรูปแบบมีความ

สอดคลTองกัน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3. ข้ันตอนท่ี 1 การกำหนด

กิจกรรมนันทนาการ เปVนการ

กำหนดกิจกรรมนันทนาการท่ีจะจัด

ข้ึนในชุมชน โดยคำนึงถึงความ

ตTองการของนักท>องเท่ียวและชุมชน

ร>วมกัน และคำนึงถึงความสามารถ

ในการรองรับนักท>องเท่ียว มีการ

กำหนดจำนวนนักท>องเท่ียวท่ี

สามารถรองรับไดTในแต>ละกิจกรรม

อย>างชัดเจน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4. ข้ันตอนท่ี 2 การออกแบบ

กิจกรรมนันทนาการ การออกแบบ

กิจกรรมน้ันตTองสอดคลTองกับ

ลักษณะของพ้ืนท่ีและกลมกลืนกับ

วิถีชีวิตในชุมชน มุ>งเนTนการมี

ปฏิสัมพันธLร>วมกันระหว>าง

นักท>องเท่ียวและชุมชน และเปsด

โอกาสใหTนักท>องเท่ียวไดTลงมือ

ปฏิบัติจริง 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 13 ค>าเฉลี่ย ส>วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการ

กิจกรรมนันทนาการสำหรับการท>องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (ต>อ) 

รายการประเมิน 

N = 5 ระดับความ

เหมาะสม คDาเฉล่ีย 

( ) 

สDวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) 

5. ข้ันตอนท่ี 3 การดำเนินกิจกรรม

นันทนาการ เปVนการดำเนินกิจกรรม

ตามท่ีไดTออกแบบไวT มีการใหTขTอมูล

กับนักท>องเท่ียว ท้ังขTอมูลประวัติ 

รายละเอียดแหล>งท>องเท่ียว และ

วิธีการปฏิบัติตนท่ีถูกตTองในระหว>าง

การดำเนินกิจกรรม การใหTขTอมูลน้ัน

กระทำในรูปแบบของการส่ือ

ความหมายท้ังการบรรยาย และปtาย

สัญลักษณLต>าง  ๆโดยชุมชนมีส>วน

ร>วมกับการใหTขTอมูลน้ัน และมีการนำ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกตLใชTกับ

การดำเนินกิจกรรม 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

6. ข้ันตอนท่ี 4 ควบคุมการดำเนิน

กิจกรรมนันทนาการ มีการต้ัง

คณะกรรมการหรือกำหนดหนTาท่ีของ

ผูTมีส>วนเก่ียวขTองในชุมชนในการ

ควบคุม กำกับดูแล การดำเนิน

กิจกรรมนันทนาการใหTเปVนไปตามท่ี

ชุมชนร>วมกันกำหนด โดยคำนึงถึงการ

กำหนดราคาเขTาร>วมกิจกรรม ความ

พรTอมของสถานท่ีและอุปกรณLในการ

ดำเนินกิจกรรม ความปลอดภัยในการ

ดำเนินกิจกรรม รวมถึงมีหน>วยงานท่ี

รับผิดชอบดTานการปฐมพยาบาล

นักท>องเท่ียวเม่ือไดTรับบาดเจ็บโดยตรง 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 13 ค>าเฉลี่ย ส>วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการ

กิจกรรมนันทนาการสำหรับการท>องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (ต>อ) 

รายการประเมิน 

N = 5 ระดับความ

เหมาะสม คDาเฉล่ีย 

( ) 

สDวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) 

7. ข้ันตอนท่ี 5 การประเมินผล

การจัดกิจกรรมนันทนาการ มีการ

ประเมินผลการจัดกิจกรรม

นันทนาการทุกคร้ังภายหลังเสร็จส้ิน

กิจกรรม โดยการเพ่ิมช>องทางท่ี

หลากหลายในการแสดงความ

คิดเห็นของนักท>องเท่ียว และมีการ

แสดงขTอมูลจากการประเมินผลการ

จัดกิจกรรมใหTชุมชนไดTรับรูT เพ่ือ

ร>วมกันปรับปรุงหรือกำหนด

กิจกรรมใหม> ๆ ท่ีสอดคลTองกับ

ความตTองการของนักท>องเท่ียวและ

ชุมชนร>วมกัน 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 

8. แผนภาพของรูปแบบมีความ

เหมาะสม 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

9. รูปแบบมีความเหมาะสมในการ

นำไปใชT 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

10. รูปแบบมีความสะดวกในการ

นำไปใชT 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

  

จากตารางที ่ 13 จะเห็นไดTว >า ระดับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการกิจกรรม

นันทนาการสำหรับการท>องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร อยู>ในระดับ มากที่สุด 

ทุกขTอ โดยรายการประเมิน ขั ้นตอนของรูปแบบมีความสอดคลTองกัน, ขั ้นตอนที่ 1 การกำหนด

กิจกรรมนันทนาการ เปVนการกำหนดกิจกรรมนันทนาการที่จะจัดขึ้นในชุมชน โดยคำนึงถึงความ

ตTองการของนักท>องเที่ยวและชุมชนร>วมกัน และคำนึงถึงความสามารถในการรองรับนักท>องเที่ยว มี

การกำหนดจำนวนนักท>องเที่ยวที่สามารถรองรับไดTในแต>ละกิจกรรมอย>างชัดเจน, รูปแบบมีความ
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เหมาะสมในการนำไปใชT และรูปแบบมีความสะดวกในการนำไปใชT มีระดับความเหมาะสมอยู>ในระดับ 

มากที่สุด (  = 5.00) รายการประเมิน รูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท>องเท่ียว

โดยชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ประกอบไปดTวย 5 ขั้นตอน, ขั้นตอนที่ 3 การดำเนิน

กิจกรรมนันทนาการ เปVนการดำเนินกิจกรรมตามที่ไดTออกแบบไวT มีการใหTขTอมูลกับนักท>องเที่ยว ท้ัง

ขTอมูลประวัติ รายละเอียดแหล>งท>องเที่ยว และวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกตTองในระหว>างการดำเนิน

กิจกรรม การใหTขTอมูลนั้นกระทำในรูปแบบของการสื่อความหมายทั้งการบรรยาย และปtายสัญลักษณL

ต>าง ๆ โดยชุมชนมีส>วนร>วมกับการใหTขTอมูลน้ัน และมีการนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกตLใชTกับการ

ดำเนินกิจกรรม, ขั้นตอนที่ 4 ควบคุมการดำเนินกิจกรรมนันทนาการ มีการตั้งคณะกรรมการหรือ

กำหนดหนTาที่ของผูTมีส>วนเกี่ยวขTองในชุมชนในการควบคุม กำกับดูแล การดำเนินกิจกรรมนันทนาการ

ใหTเปVนไปตามที่ชุมชนร>วมกันกำหนด โดยคำนึงถึงการกำหนดราคาเขTาร>วมกิจกรรม ความพรTอมของ

สถานที่และอุปกรณLในการดำเนินกิจกรรม ความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรม รวมถึงมีหน>วยงานท่ี

รับผิดชอบดTานการปฐมพยาบาลนักท>องเที่ยวเมื่อไดTรับบาดเจ็บโดยตรง และแผนภาพของรูปแบบมี

ความเหมาะสม มีระดับความเหมาะสมอยู>ในระดับ มากที่สุด (  = 4.80) และรายการประเมิน 

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบกิจกรรมนันทนาการ การออกแบบกิจกรรมนั้นตTองสอดคลTองกับลักษณะ

ของพื้นที่และกลมกลืนกับวิถีชีวิตในชุมชน มุ>งเนTนการมีปฏิสัมพันธLร>วมกันระหว>างนักท>องเที่ยวและ

ชุมชน และเปsดโอกาสใหTนักท>องเที่ยวไดTลงมือปฏิบัติจริง และขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลการจัด

กิจกรรมนันทนาการ มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมนันทนาการทุกครั้งภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 

โดยการเพิ่มช>องทางที่หลากหลายในการแสดงความคิดเห็นของนักท>องเที่ยว และมีการแสดงขTอมูล

จากการประเมินผลการจัดกิจกรรมใหTชุมชนไดTรับรูT เพื่อร>วมกันปรับปรุงหรือกำหนดกิจกรรมใหม> ๆ ท่ี

สอดคลTองกับความตTองการของนักท>องเที่ยวและชุมชนร>วมกัน มีระดับความเหมาะสมอยู>ในระดับ 

มากท่ีสุด (  = 4.60) 

 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นและขRอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

สรุป ความคิดเห็นและขTอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการ

สำหรับการท>องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จากคำถามปลายเปsด มีผูTตอบ

คำถาม 3 คน จาก 5 คน 

1. ในขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลการจัดกิจกรรมนันทนาการนั้น ควรมีการประเมินผลจาก

ชุมชนดTวย เพ่ือใหTไดTขTอมูลท้ัง 2 ฝZyง (จำนวน 1 คน) 

2. การมีส>วนร>วมของชุมชน คือ ร>วมคิด ร>วมลงมือทำ และร>วมรับผลประโยชนL และกิจกรรม

ท่ีทำจะตTองสามารถแกTปZญหาของชุมชนน้ัน ๆ ดTวย (จำนวน 1 คน) 
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3. ส่ิงสำคัญที่สุดในการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท>องเที่ยวโดยชุมชนนั้นคือ 

ความร>วมมือของคนในชุมชน (จำนวน 1 คน) 




