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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข5อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท<องเท่ียวโดย

ชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคIของการวิจัย คือ 1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหI

ลักษณะการจัดการกิจกรรมนันทนาการในแหล<งท<องเท่ียวชุมชน พ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2. 

เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท<องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร และ3. เพ่ือประเมินรูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท<องเท่ียวโดย

ชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีข้ันตอนและวิธีการดำเนินการวิจัย ดังน้ี 

 ข้ันตอนท่ี 1 การรวบรวมขSอมูลเพ่ือสรSางกรอบแนวคิด 

 การศึกษาเก่ียวกับการท<องเท่ียวโดยชุมชน การดำเนินกิจกรรมนันทนาการ หนSาท่ีในการ

จัดการ โดยศึกษาคSนควSาจากหนังสือ ตำรา ผลงานวิจัยท้ังในประเทศและต<างประเทศ รวมถึงเอกสาร

บทความทางวิชาการ ฐานขSอมูลทางอินเตอรIเน็ต นำขSอมูลท่ีไดSมาวิเคราะหI สังเคราะหIเน้ือหา เพ่ือใชS

เปXนแนวทางในการกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ท่ีมีความสอดคลSองกับวัตถุประสงคIในการวิจัย 

 ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาและวิเคราะหIลักษณะการจัดการกิจกรรมนันทนาการในแหล<ง

ท<องเท่ียวชุมชน พ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีเคร่ืองมือท่ีใชSในการวิจัย คือ 

  2.1 แบบสอบถามนักท<องเท่ียวท่ีเดินทางมาท<องเท่ียวในชุมชน เก่ียวกับลักษณะการ

จัดการกิจกรรมนันทนาการในแหล<งท<องเท่ียวชุมชน พ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร นำขSอมูลท่ี

ไดSมาจากขSอคำถามปลายปYดมาตราส<วนประมาณค<า (Rating Scale) 5 ระดับ มาวิเคราะหIโดยใชSสถิติ

ค<าเฉล่ีย รSอยละ ส<วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และนำขSอมูลท่ีไดSมาจากขSอคำถามปลายเปYดมารวบรวม

ลักษณะการจัดการกิจกรรมนันทนาการในแหล<งท<องเท่ียวชุมชน พ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

  2.2 แนวทางการสัมภาษณIชาวบSานในชุมชนท่ีมีการจัดการท<องเท่ียวโดยชุมชน

เก่ียวกับสภาพปiญหาในการจัดการกิจกรรมนันทนาการในแหล<งท<องเท่ียวชุมชน พ้ืนท่ีเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร นำขSอมูลท่ีไดSมารวบรวมประเด็นสภาพปiญหาการจัดการกิจกรรมนันทนาการใน

แหล<งท<องเท่ียวชุมชน พ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 ข้ันตอนท่ี 3 (ร<าง) รูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท<องเท่ียวโดยชุมชนใน

พ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 ร<างรูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท<องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะหIขSอมูลในข้ันตอนท่ี 1และข้ันตอนท่ี 2 

 ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินรูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท<องเท่ียวโดย

ชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีเคร่ืองมือท่ีใชSในการวิจัย คือ 
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  4.1 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับ

การท<องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร นำขSอมูลท่ีไดSมาจากขSอคำถามปลายปYด

มาตราส<วนประมาณค<า (Rating Scale) 5 ระดับ มาวิเคราะหIโดยใชSสถิติค<าเฉล่ีย รSอยละ ส<วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยกำหนดเกณฑIการนำผลการประเมินมาปรับปรุง คือ การนำรายการท่ีผลการ

ประเมินต่ำกว<า 3.51 มาปรับปรุงพัฒนา และนำขSอมูลท่ีไดSมาจากขSอคำถามปลายเปYดมาปรับปรุง 

และกำหนดเปXนรูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท<องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตามขSอเสนอแนะของผูSทรงคุณวุฒิ 

 
สรุปผลการวิจัย 

 สามารถสรุปผลการวิจัยโดยแบ<งขSอมูลตามวัตถุประสงคIของการวิจัย ดังน้ี 

 1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหJลักษณะการจัดการกิจกรรมนันทนาการในแหลOงทOองเท่ียว

ชุมชน พ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีเคร่ืองมือท่ีใชSในการวิจัย ดังน้ี 

  1.1 แบบสอบถามนักทOองเท่ียวท่ีเดินทางมาทOองเท่ียวในชุมชน เก่ียวกับลักษณะ

การจัดการกิจกรรมนันทนาการในแหลOงทOองเท่ียวชุมชน พ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 

  ตอนท่ี 1 ขSอมูลท่ัวไปของผูSตอบแบบสอบถาม 

  นักท<องเท่ียวท่ีเดินทางมาท<องเท่ียวในชุมชนท่ีตอบแบบสอบถาม ส<วนใหญ<เปXน เพศ

หญิง มีจำนวน 227 คน คิดเปXนรSอยละ 56.8 ส<วนใหญ<อยู<ในช<วงอายุ ต่ำกว<า 25 ปp จำนวน 126 คน 

คิดเปXนรSอยละ 31.5 มีระดับการศึกษาสูงสุด ส<วนใหญ<อยู<ในระดับปริญญาตรี จำนวน 200 คน โดยคิด

เปXนรSอยละ 50.0 และส<วนใหญ<มีรายไดSเฉล่ียต<อเดือน 5,000 – 15,000 บาท จำนวน 136 คน คิด

เปXนรSอยละ 34.0 

 

  ตอนท่ี 2 ขSอมูลการท<องเท่ียว 

  นักท<องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถาม ท้ังหมดเคยเดินทางไปยังแหล<งท<องเท่ียวชุมชน ใน

พ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีจำนวน 400 คน คิดเปXนรSอยละ 100.0 

 

  ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะการจัดกิจกรรมนันทนาการในแหล<ง

ท<องเท่ียวชุมชน พ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

  3.1 ความคิดเห็นของนักท<องเท่ียวท่ี เดินทางมาท<องเท่ียวในชุมชนในดSาน

จุดมุ<งหมายของกิจกรรม ภาพรวมความคิดเห็นของนักท<องเท่ียวท่ีเดินทางมาท<องเท่ียวในชุมชน อยู<ใน

ระดับมาก (  = 3.85) โดยความคิดเห็นในเร่ือง จุดมุ<งหมายของกิจกรรมนันทนาการท่ีท<านเขSาร<วมใน
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แหล<งท<องเท่ียวน้ันชุมชนไม<ส<งผลใหSเกิดผลกระทบทางลบต<อวิถีชีวิตชุมชนทSองถ่ินในบริเวณแหล<ง

ท<องเท่ียวน้ัน มีค<าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด โดยมีความคิดเห็นอยู<ในระดับ มาก (  = 

4.00)    

  3.2 ความคิดเห็นของนักท<องเท่ียวท่ีเดินทางมาท<องเท่ียวในชุมชนในดSานการเลือก

กิจกรรม ภาพรวมความคิดเห็นของนักท<องเท่ียวท่ีเดินทางมาท<องเท่ียวในชุมชน อยู<ในระดับมาก (  = 

3.84) โดยความคิดเห็นในเร่ือง กิจกรรมนันทนาการท่ีท<านเขSาร<วมในแหล<งท<องเท่ียวชุมชนน้ัน

เหมาะสมกับเพศและวัยของท<าน มีค<าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด โดยมีความคิดเห็นอยู<ใน

ระดับ มาก (  = 4.05)    

  3.3 ความคิดเห็นของนักท<องเท่ียวท่ีเดินทางมาท<องเท่ียวในชุมชนในดSานการเตรียม

สถานท่ีและอุปกรณIในการดำเนินกิจกรรม ภาพรวมความคิดเห็นของนักท<องเท่ียวท่ีเดินทางมา

ท<องเท่ียวในชุมชน อยู<ในระดับมาก (  = 3.69) โดยความคิดเห็นในเร่ือง สถานท่ีและอุปกรณIท่ีเขSา

ร<วมกิจกรรมนันทนาการมีความสวยงามหรือชวนใหSท<านเขSาร<วมกิจกรรมน้ัน ๆ มีค<าเฉล่ียของระดับ

ความคิดเห็นมากท่ีสุด โดยมีความคิดเห็นอยู<ในระดับ มาก (  = 3.97)  

  3.4 ความคิดเห็นของนักท<องเท่ียวท่ีเดินทางมาท<องเท่ียวในชุมชนในดSานวิธีดำเนิน

กิจกรรม ภาพรวมความคิดเห็นของนักท<องเท่ียวท่ีเดินทางมาท<องเท่ียวในชุมชน อยู<ในระดับมาก (  = 

3.80) โดยความคิดเห็นในเร่ือง มีการสรSางความคุSนเคยระหว<างผูS จัดกิจกรรมนันทนาการกับ

นักท<องเท่ียวท่ีเขSาร<วมกิจกรรมในแหล<งท<องเท่ียวชุมชน มีค<าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 

โดยมีความคิดเห็นอยู<ในระดับ มาก (  = 3.94) 

  3.5 ความคิดเห็นของนักท<องเท่ียวท่ีเดินทางมาท<องเท่ียวในชุมชนในดSานความ

ปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรม ภาพรวมความคิดเห็นของนักท<องเท่ียวท่ีเดินทางมาท<องเท่ียวใน

ชุมชน อยู<ในระดับมาก (  = 3.92) โดยความคิดเห็นในเร่ือง กิจกรรมนันทนาการท่ีเขSาร<วมในแหล<ง

ท<องเท่ียวชุมชนน้ันไม<ก<อใหSเกิดอันตรายแก<นักท<องเท่ียวท่ีเขSาร<วม มีค<าเฉล่ียของระดับความคิดเห็น

มากท่ีสุด โดยมีความคิดเห็นอยู<ในระดับ มาก (  = 4.02) 

  3.6 ความคิดเห็นของนักท<องเท่ียวท่ีเดินทางมาท<องเท่ียวในชุมชนในดSานการปฐม

พยาบาลการบาดเจ็บจากการเล<นหรือการทำกิจกรรม ภาพรวมความคิดเห็นของนักท<องเท่ียวท่ี

เดินทางมาท<องเท่ียวในชุมชน อยู<ในระดับมาก (  = 3.72) โดยความคิดเห็นในเร่ือง มีการจัดเตรียม

ฝxายพยาบาล หรืออุปกรณIปฐมพยาบาลเบ้ืองตSนใหSกับนักท<องเท่ียวท่ีบาดเจ็บจากการเขSาร<วมกิจกรรม

นันทนาการในแหล<งท<องเท่ียวชุมชน มีค<าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด โดยมีความคิดเห็นอยู<

ในระดับ มาก (  = 3.75) 

  3.7 ความคิดเห็นของนักท<องเท่ียวท่ีเดินทางมาท<องเท่ียวในชุมชนในดSานการสรุป

และประเมินผลกิจกรรม ภาพรวมความคิดเห็นของนักท<องเท่ียวท่ีเดินทางมาท<องเท่ียวในชุมชน อยู<ใน
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ระดับมาก (  = 3.71) โดยความคิดเห็นในเร่ือง ผลท่ีไดSรับจากการเขSาร<วมกิจกรรมนันทนาการใน

แหล<งท<องเท่ียวชุมชนสอดคลSองกับจุดมุ<งหมายของกิจกรรมนันทนาการน้ัน ๆ มีค<าเฉล่ียของระดับ

ความคิดเห็นมากท่ีสุด โดยมีความคิดเห็นอยู<ในระดับ มาก (  = 3.98)  

 

  ตอนท่ี 4 ขSอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการในแหล<ง

ท<องเท่ียวชุมชน พ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

  สามารถสรุปออกมาไดS 11 ประเด็น ดังน้ี 

  4.1 อยากใหSปรับปรุงเร่ืองความสะอาดในบริเวณพ้ืนท่ีทำกิจกรรม  

  4.2 ควรทำปyายบอกทางในแหล<งท<องเท่ียวชุมชนใหSดีกว<าเดิม  

  4.3 อยากใหSเพ่ิมจำนวนหSองน้ำสาธารณะในแหล<งท<องเท่ียวชุมชน  

  4.4 อยากใหSปรับปรุงเร่ืองการประชาสัมพันธIกิจกรรมในแหล<งท<องเท่ียวชุมชน  

  4.5 พ้ืนท่ีทำกิจกรรมนSอยแต<คนเขSาร<วมเยอะ  

  4.6 ควรเพ่ิมกิจกรรมใหม< ๆ เพ่ือใหSสอดคลSองกับการเปล่ียนแปลงของยุคสมัย  

  4.7 ควรมีการติดต้ังกลSองวงจรปYดในแหล<งท<องเท่ียวชุมชน  

  4.8 ควรเพ่ิมความร<มร่ืนหรือตSนไมSบริเวณท่ีทำกิจกรรม  

  4.9 ควรเพ่ิมขSอมูลประวัติความเปXนมาของชุมชนบริเวณดSานหนSาชุมชน  

  4.10 ความสะดวกในการเดินชมแหล<งท<องเท่ียวชุมชนยังไม<น<าประทับใจ  

  4.11 ควรมีกิจกรรมท่ีแสดงใหSเห็นถึงวิวัฒนาการการเปล่ียนแปลงของชุมชนจากอดีต

จนถึงปiจจุบัน  

 

  1.2 แนวทางการสัมภาษณJชาวบ5านในชุมชนท่ีมีการจัดการทOองเท่ียวโดยชุมชน

เก่ียวกับสภาพปVญหาในการจัดการกิจกรรมนันทนาการในแหลOงทOองเท่ียวชุมชน พ้ืนท่ีเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 

  สภาพปiญหาในการจัดการกิจกรรมนันทนาการในแหล<งท<องเท่ียวชุมชน พ้ืนท่ีเขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร แบ<งออกเปXน 7 ดSาน ดังน้ี 

   1.2.1 ดSานจุดมุ<งหมายของกิจกรรม 

   ปiญหาท่ีพบ คือ การท<องเท่ียวก<อใหSเกิดผลกระทบต<อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

เช<น การจอดรถจักรยานของนักท<องเท่ียวกีดขวางทางเขSา-ออกของชาวบSานของชุมชน มีรถจักรยาน

ของนักท<องเท่ียวชนกันก<อใหSเกิดความเสียหายกับบSานเรือนของชาวบSาน เปXนตSน 

   1.2.2 ดSานการเลือกกิจกรรม 
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   ปiญหาท่ีพบ คือ บางแหล<งเรียนรูSในชุมชนท่ีไม<ไดSรวมกลุ<มกับชาวบSานในการจัด

กิจกรรมน้ัน มักจะต้ังราคาการเขSาร<วมกิจกรรมท่ีค<อนขSางสูง ไม<สอดคลSองกับกิจกรรมอ่ืนในชุมชน ซ่ึง

ทางชุมชนก็ไม<สามารถควบคุมปiจจัยเหล<าน้ีไดS และบางกิจกรรมน้ันไม<สามารถรองรับนักท<องเท่ียวไดS

ตลอดเวลา นักท<องเท่ียวตSองแจSงความตSองการล<วงหนSาก<อนเดินทางมา เช<น การชมเรือนจันทภาพ 

เปXนตSน 

   1.2.3 ดSานการเตรียมสถานท่ีและอุปกรณIในการดำเนินกิจกรรม 

    ปiญหาท่ีพบ คือ ลักษณะพ้ืนท่ีในชุมชนเปXนตรอกซอกซอยท่ีค<อนขSางแคบ 

บ<อยคร้ังท่ีพบปiญหาการจอดรถกีดขวางทางสัญจรในบริเวณดSานหนSาสถานท่ีจัดกิจกรรม และขนาด

ของสถานท่ีจัดกิจกรรมท่ีคับแคบอาจทำใหSนักท<องเท่ียวเกิดความรูSสึกอึดอัดและไม<เปXนส<วนตัวใน

บางคร้ัง โดยเฉพาะในช<วงวันหยุดท่ีนักท<องเท่ียวมีจำนวนค<อนขSางมาก เกิดเสียงรบกวนนักท<องเท่ียวท่ี

ตSองการความสงบ ความคับแคบทำใหSสถานท่ีจัดกิจกรรมบางแห<งไม<สะดวกต<อการตSอนรับ

นักท<องเท่ียว นอกจากน้ันยังพบปiญหาความทรุดโทรมของของสถานท่ีจัดกิจกรรมบางแห<งดSวย 

    1.2.4 ดSานวิธีดำเนินกิจกรรม 

    ปiญหาท่ีพบ คือ ปiญหาดSานบุคลากรผูSดำเนินกิจกรรมท่ีเปXนชาวบSานในชุมชน

น้ัน ไม<สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดS ซ่ึงเปXนอุปสรรคต<อการดำเนินกิจกรรม และในหลายกิจกรรม

จำเปXนตSองจำกัดจำนวนผูSเขSาร<วมกิจกรรม เน่ืองมากจากความคับแคบของสถานท่ีจัดกิจกรรม 

    1.2.5 ดSานความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรม 

    ปiญหาท่ีพบ คือ การสัญจรดSวยจักรยานของนักท<องเท่ียวภายในตรอกซอกซอย

ท่ีแคบทำใหSเกิดการขีดข<วนกับพ้ืนผิวหรือส่ิงของบริเวณขSางทาง หรือการข่ีรถจักรยานชนกันของ

นักท<องเท่ียวก<อใหSเกิดการบาดเจ็บไดS และความทรุดโทรมของสถานท่ีจัดกิจกรรมบางแห<งทำใหSเกิด

ความกังวลว<าในอนาคตอาจก<อใหSเกิดปiญหาดSานความปลอดภัยกับนักท<องเท่ียวไดS นอกจากน้ัน

กิจกรรมท่ีอาจก<อใหSเกิดอันตรายไดS เช<น การชมสาธิตวิธีการทำขนมฝร่ังกุฎีจีน ท่ีนักท<องเท่ียวตSองอยู<

ใกลSกับเตาขนาดใหญ<ท่ีมีความรSอน ผูSจัดกิจกรรมจึงตSองคอยช้ีแจงขSอมูลวิธีการปฏิบัติตนในระหว<าง

การชมแก<นักท<องเท่ียวอยู<เสมอเพ่ือปyองกันไม<ใหSนักท<องเท่ียวสัมผัสเตาโดยตรง 

    1.2.6 ดSานการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล<นหรือทำกิจกรรม 

    ปiญหาท่ีพบ คือ ทางชุมชนยังไม<มีบุคลากรท่ีดูแลดSานน้ีโดยตรง มีเพียงกลุ<ม

อาสาสมัครสาธารณสุข และกลุ<มอาสาสมัครปyองกันภัยฝxายพลเรือนท่ีคอยช<วยดูแลในส<วนน้ีใหS 

    1.2.7 ดSานการสรุปและการประมวลผลกิจกรรม 

    ปiญหาท่ีพบ คือ ทางชุมชนยังไม<มีข้ันตอนในการสรุปและประมวลผลกิจกรรมท่ี

ชัดเจนและเปXนรูปธรรม โดยมีช<องทางใหSนักท<องเท่ียวไดSประเมินผลการจัดกิจกรรมนันทนาการใน

ชุมชนเพียงช<องทางเดียว คือ การแสดงความคิดเห็นของนักท<องเท่ียวเม่ือนักท<องเท่ียวมารวมตัวกัน
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ภายหลังจากเสร็จส้ินกิจกรรมท่ีบริเวณท่ีทำการชุมชน นอกจากน้ันทางชุมชนยังอาศัยขSอมูลจากบริษัท

ทัวรIท่ีนำนักท<องเท่ียวเดินทางมาท<องเท่ียวท่ีชุมชน โดยทางบริษัททัวรIไดSจัดทำแบบสอบถามความพึง

พอใจเพ่ือใหSนักท<องเท่ียวไดSแสดงความคิดเห็นอีกช<องทางหน่ึง 

 

 2. การพัฒนารูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการทOองเท่ียวโดยชุมชนใน

พ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 รูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท<องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร ท่ีผูSวิจัยไดSพัฒนาข้ึนจากผลการวิเคราะหIขSอมูลจากแบบสอบถามและแนวทางการ

สัมภาษณI และไดSปรับปรุงตามความคิดเห็นของผูSทรงคุณวุฒิท่ีไดSประเมินความเหมาะสมรูปแบบน้ัน 

ประกอบไปดSวย 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

 ข้ันตอนท่ี 1 การกำหนดกิจกรรมนันทนาการ เปXนการกำหนดกิจกรรมนันทนาการท่ีจะจัด

ข้ึนในชุมชน โดยคำนึงถึงความตSองการของนักท<องเท่ียวและชุมชนร<วมกัน และคำนึงถึงความสามารถ

ในการรองรับนักท<องเท่ียว มีการกำหนดจำนวนนักท<องเท่ียวท่ีสามารถรองรับไดSในแต<ละกิจกรรม

อย<างชัดเจน 

 ข้ันตอนท่ี 2 การออกแบบกิจกรรมนันทนาการ การออกแบบกิจกรรมน้ันตSองสอดคลSองกับ

ลักษณะของพ้ืนท่ีและกลมกลืนกับวิถีชีวิตในชุมชน มุ<งเนSนการมีปฏิสัมพันธIร<วมกันระหว<าง

นักท<องเท่ียวและชุมชน และเปYดโอกาสใหSนักท<องเท่ียวไดSลงมือปฏิบัติจริง 

 ข้ันตอนท่ี 3 การดำเนินกิจกรรมนันทนาการ เปXนการดำเนินกิจกรรมตามท่ีไดSออกแบบไวS มี

การใหSขSอมูลกับนักท<องเท่ียว ท้ังขSอมูลประวัติ รายละเอียดแหล<งท<องเท่ียว และวิธีการปฏิบัติตนท่ี

ถูกตSองในระหว<างการดำเนินกิจกรรม การใหSขSอมูลน้ันกระทำในรูปแบบของการส่ือความหมายท้ังการ

บรรยาย และปyายสัญลักษณIต<าง ๆ โดยชุมชนมีส<วนร<วมกับการใหSขSอมูลน้ัน และมีการนำเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยมาประยุกตIใชSกับการดำเนินกิจกรรม 

 ข้ันตอนท่ี 4 ควบคุมการดำเนินกิจกรรมนันทนาการ มีการต้ังคณะกรรมการหรือกำหนด

หนSาท่ีของผูSมีส<วนเก่ียวขSองในชุมชนในการควบคุม กำกับดูแล การดำเนินกิจกรรมนันทนาการใหS

เปXนไปตามท่ีชุมชนร<วมกันกำหนด โดยคำนึงถึงการกำหนดราคาเขSาร<วมกิจกรรม ความพรSอมของ

สถานท่ีและอุปกรณIในการดำเนินกิจกรรม ความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรม รวมถึงมีหน<วยงานท่ี

รับผิดชอบดSานการปฐมพยาบาลนักท<องเท่ียวเม่ือไดSรับบาดเจ็บโดยตรง 

 ข้ันตอนท่ี 5 การประเมินผลการจัดกิจกรรมนันทนาการ มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม

นันทนาการทุกคร้ังภายหลังเสร็จส้ินกิจกรรม โดยการเพ่ิมช<องทางท่ีหลากหลายในการแสดงความ

คิดเห็นของนักท<องเท่ียวและความคิดเห็นของผูSจัดกิจกรรม และมีการแสดงขSอมูลจากการประเมินผล
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การจัดกิจกรรมใหSชุมชนไดSรับรูS เพ่ือร<วมกันปรับปรุงหรือกำหนดกิจกรรมใหม< ๆ ท่ีสอดคลSองกับความ

ตSองการของนักท<องเท่ียวและชุมชนร<วมกัน 

 โดยรูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท<องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร สามารถอธิบายดSวยแผนภาพไดS ดังน้ี 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

ภาพท่ี 2 รูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท<องเท่ียวโดยชุมชน  

ในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 

 3. เพ่ือประเมินรูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการทOองเท่ียวโดยชุมชนใน

พ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีเคร่ืองมือท่ีใชSในการวิจัย ดังน้ี 

  3.1 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับ

การทOองเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 

  ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการ

ท<องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในดSานความเหมาะสมของรูปแบบ 

  ระดับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท<องเท่ียว

โดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร อยู<ในระดับ มากท่ีสุด ทุกขSอ โดยรายการประเมิน 

ข้ันตอนของรูปแบบมีความสอดคลSองกัน, ข้ันตอนท่ี 1 การกำหนดกิจกรรมนันทนาการ เปXนการ

กำหนดกิจกรรมนันทนาการท่ีจะจัดข้ึนในชุมชน โดยคำนึงถึงความตSองการของนักท<องเท่ียวและ

ชุมชนร<วมกัน และคำนึงถึงความสามารถในการรองรับนักท<องเท่ียว มีการกำหนดจำนวนนักท<องเท่ียว

ท่ีสามารถรองรับไดSในแต<ละกิจกรรมอย<างชัดเจน, รูปแบบมีความเหมาะสมในการนำไปใชS และ

การกำหนดกิจกรรมนันทนาการ 

การออกแบบกิจกรรมนันทนาการ 

การดำเนินกิจกรรมนันทนาการ 
ควบคุมการดำเนิน 

กิจกรรมนันทนาการ 

การประเมินผลการจัด 

กิจกรรมนันทนาการ 
การมีสOวนรOวมของชุมชน 
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รูปแบบมีความสะดวกในการนำไปใชS มีระดับความเหมาะสมอยู<ในระดับ มากท่ีสุด (  = 5.00) 

รายการประเมิน รูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท<องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ประกอบไปดSวย 5 ข้ันตอน, ข้ันตอนท่ี 3 การดำเนินกิจกรรมนันทนาการ 

เปXนการดำเนินกิจกรรมตามท่ีไดSออกแบบไวS มีการใหSขSอมูลกับนักท<องเท่ียว ท้ังขSอมูลประวัติ 

รายละเอียดแหล<งท<องเท่ียว และวิธีการปฏิบัติตนท่ีถูกตSองในระหว<างการดำเนินกิจกรรม การใหSขSอมูล

น้ันกระทำในรูปแบบของการส่ือความหมายท้ังการบรรยาย และปyายสัญลักษณIต<าง ๆ โดยชุมชนมี

ส<วนร<วมกับการใหSขSอมูลน้ัน และมีการนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกตIใชSกับการดำเนินกิจกรรม, 

ข้ันตอนท่ี 4 ควบคุมการดำเนินกิจกรรมนันทนาการ มีการต้ังคณะกรรมการหรือกำหนดหนSาท่ีของผูSมี

ส<วนเก่ียวขSองในชุมชนในการควบคุม กำกับดูแล การดำเนินกิจกรรมนันทนาการใหSเปXนไปตามท่ี

ชุมชนร<วมกันกำหนด โดยคำนึงถึงการกำหนดราคาเขSาร<วมกิจกรรม ความพรSอมของสถานท่ีและ

อุปกรณIในการดำเนินกิจกรรม ความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรม รวมถึงมีหน<วยงานท่ีรับผิดชอบ

ดSานการปฐมพยาบาลนักท<องเท่ียวเม่ือไดSรับบาดเจ็บโดยตรง และแผนภาพของรูปแบบมีความ

เหมาะสม มีระดับความเหมาะสมอยู<ในระดับ มากท่ีสุด (  = 4.80) และรายการประเมิน ข้ันตอนท่ี 2 

การออกแบบกิจกรรมนันทนาการ การออกแบบกิจกรรมน้ันตSองสอดคลSองกับลักษณะของพ้ืนท่ีและ

กลมกลืนกับวิถีชีวิตในชุมชน มุ<งเนSนการมีปฏิสัมพันธIร<วมกันระหว<างนักท<องเท่ียวและชุมชน และเปYด

โอกาสใหSนักท<องเท่ียวไดSลงมือปฏิบัติจริง และข้ันตอนท่ี 5 การประเมินผลการจัดกิจกรรมนันทนาการ 

มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมนันทนาการทุกคร้ังภายหลังเสร็จส้ินกิจกรรม โดยการเพ่ิมช<องทางท่ี

หลากหลายในการแสดงความคิดเห็นของนักท<องเท่ียว และมีการแสดงขSอมูลจากการประเมินผลการ

จัดกิจกรรมใหSชุมชนไดSรับรูS เพ่ือร<วมกันปรับปรุงหรือกำหนดกิจกรรมใหม< ๆ ท่ีสอดคลSองกับความ

ตSองการของนักท<องเท่ียวและชุมชนร<วมกัน มีระดับความเหมาะสมอยู<ในระดับ มากท่ีสุด (  = 4.60) 

 

  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นและขSอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

  สามารถสรุปออกมาไดS 2 ประเด็น ดังน้ี 

  1. ในข้ันตอนท่ี 5 การประเมินผลการจัดกิจกรรมนันทนาการน้ัน ควรมีการประเมินผล

จากชุมชนดSวย เพ่ือใหSไดSขSอมูลท้ัง 2 ฝi�ง  

  2.  การมีส<วนร<วมของชุมชน คือ ร<วมคิด ร<วมลงมือทำ และร<วมรับผลประโยชนI และ

กิจกรรมท่ีทำจะตSองสามารถแกSปiญหาของชุมชนน้ัน ๆ ดSวย 

  3. ส่ิงสำคัญท่ีสุดในการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท<องเท่ียวโดยชุมชนน้ัน

คือ ความร<วมมือของคนในชุมชน  
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อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท<องเท่ียวโดย

ชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีประเด็นท่ีนำมาอภิปรายไวSดังน้ี 

 

ตอนท่ี 1 ลักษณะการจัดการกิจกรรมนันทนาการในแหลOงทOองเท่ียวชุมชน พ้ืนท่ีเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร  

  1.1 ความคิดเห็นของนักท<องเท่ียวท่ีเดินทางมาท<องเท่ียวในชุมชนเก่ียวกับลักษณะการจัด

กิจกรรมนันทนาการในแหล<งท<องเท่ียวชุมชน พ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 

   1.1.1 ความคิดเห็นของนักท<องเท่ียวท่ีเดินทางมาท<องเท่ียวในชุมชนในดSาน

จุดมุ<งหมายของกิจกรรม ภาพรวมความคิดเห็นของนักท<องเท่ียวท่ีเดินทางมาท<องเท่ียวในชุมชน อยู<ใน

ระดับมาก โดยความคิดเห็นในเร่ือง จุดมุ<งหมายของกิจกรรมนันทนาการท่ีท<านเขSาร<วมในแหล<ง

ท<องเท่ียวน้ันชุมชนไม<ส<งผลใหSเกิดผลกระทบทางลบต<อวิถีชีวิตชุมชนทSองถ่ินในบริเวณแหล<งท<องเท่ียว

น้ัน มีค<าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด โดยมีความคิดเห็นอยู<ในระดับ มาก สอดคลSองกับพิมพI

ระวี โรจนIรุ<งสัตยI (2556) ท่ีไดSกล<าวถึง ผลกระทบหลักจากการท<องเท่ียวชุมชน ไวSว<า ผลกระทบท่ี

สำคัญอีกแง<มุมหน่ึงคือ ปiญหาสังคมท่ีอาจเกิดข้ึนภายในชุมชนเอง เช<น วัฒนธรรมท่ีเส่ือมโทรมลงจาก

การท่ีมีวัฒนธรรมท่ีไม<น<าพึงประสงคIของนักท<องเท่ียวต<างวัฒนธรรมเขSาไป ปiญหาความไม<เท<าเทียมทำ

ใหSชุมชนไม<พอใจและอาจเกิดปiญหาอาชญากรรมตามมา ซ่ึงเปXนขSอท่ีควรคำนึงถึงและปyองกันไวSต้ังแต<

เน่ิน ๆ ในการพัฒนาการท<องเท่ียวชุมชน   

   1.1.2 ความคิดเห็นของนักท<องเท่ียวท่ีเดินทางมาท<องเท่ียวในชุมชนในดSานการเลือก

กิจกรรม ภาพรวมความคิดเห็นของนักท<องเท่ียวท่ีเดินทางมาท<องเท่ียวในชุมชน อยู<ในระดับมาก โดย

ความคิดเห็นในเร่ือง กิจกรรมนันทนาการท่ีท<านเขSาร<วมในแหล<งท<องเท่ียวชุมชนน้ันเหมาะสมกับเพศ

และวัยของท<าน มีค<าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด โดยมีความคิดเห็นอยู<ในระดับ มาก 

สอดคลSองกับเทพประสิทธ์ิ กุลธวัชวิชัย (2554) ท่ีไดSกล<าวไวSว<า การเลือกกิจกรรมนันทนาการท่ี

นำมาใชSใหSตรงตามวัตถุประสงคI หรือจุดมุ<งหมายว<าตSองการใหSผูSร<วมกิจกรรมไดSรับประโยชนIอย<างไร

หรือเพ่ือเหตุผลใดซ่ึงเปXนหนSาท่ีของผูSจัดกิจกรรมท่ีจะตSองเลือกกิจกรรมท่ีนำมาใชSใหSเหมาะสมและ

บรรลุวัตถุประสงคIท่ีวางไวS โดยหลักการเลือกกิจกรรมอย<างหน่ึงคือ เลือกใหSเหมาะกับบุคคล ไดSแก< 

เพศและวัยของผูSเขSาร<วม และกำโชค เผือกสุวรรณ (2559) ท่ีไดSกล<าวถึง หลักการเลือกกิจกรรม

นันทนาการ ไวSว<า กิจกรรมน้ันจะตSองเหมาะสมกับเพศ วัยของผูSเขSาร<วม 

   1.1.3 ความคิดเห็นของนักท<องเท่ียวท่ีเดินทางมาท<องเท่ียวในชุมชนในดSานการ

เตรียมสถานท่ีและอุปกรณIในการดำเนินกิจกรรม ภาพรวมความคิดเห็นของนักท<องเท่ียวท่ีเดินทางมา

ท<องเท่ียวในชุมชน อยู<ในระดับมาก โดยความคิดเห็นในเร่ือง สถานท่ีและอุปกรณIท่ีเขSาร<วมกิจกรรม
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นันทนาการมีความสวยงามหรือชวนใหSท<านเขSาร<วมกิจกรรมน้ัน ๆ มีค<าเฉล่ียของระดับความคิดเห็น

มากท่ีสุด โดยมีความคิดเห็นอยู<ในระดับ มาก สอดคลSองกับเทพประสิทธ์ิ กุลธวัชวิชัย (2554) ท่ีไดS

กล<าวไวSว<า การเตรียมอุปกรณIในการจัดกิจกรรมนันทนาการน้ัน ลักษณะของอุปกรณIตSองน<าใชS 

สวยงามหรือชวนใหSใชSเล<น 

   1.1.4 ความคิดเห็นของนักท<องเท่ียวท่ีเดินทางมาท<องเท่ียวในชุมชนในดSานวิธีดำเนิน

กิจกรรม ภาพรวมความคิดเห็นของนักท<องเท่ียวท่ีเดินทางมาท<องเท่ียวในชุมชน อยู<ในระดับมาก โดย

ความคิดเห็นในเร่ือง มีการสรSางความคุSนเคยระหว<างผูSจัดกิจกรรมนันทนาการกับนักท<องเท่ียวท่ีเขSา

ร<วมกิจกรรมในแหล<งท<องเท่ียวชุมชน มีค<าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด โดยมีความคิดเห็นอยู<

ในระดับ มาก สอดคลSองกับกำโชค เผือกสุวรรณ (2559) ท่ีไดSกล<าวไวSว<า การเปXนผูSจัดกิจกรรม

นันทนาการน้ันตSองศึกษาและฝ�กฝนการเสริมสรSางมนุษยสัมพันธIภายในกลุ<ม เพ่ือใหSสมาชิกในกลุ<มทุก 

ๆ คนเปXนพวกเดียวกัน ใหSความร<วมมืออย<างดี เพราะวิชามนุษยสัมพันธIน้ันเปXนศาสตรIท่ีตSองอาศัย

ศาสตรIอ่ืน ๆ เช<น สังคมวิทยา จิตวิทยา ศาสนาวิทยา และศาสตรIอ่ืน ๆ รวมกันเปXนศิลปะและศาสตรI

แห<งบูรณาการ มาช<วยผูกมัดใหSสมาชิกมีพฤติกรรมเปXนหน่ึงเดียวดSวยใจรัก  

   1.1.5 ความคิดเห็นของนักท<องเท่ียวท่ีเดินทางมาท<องเท่ียวในชุมชนในดSานความ

ปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรม ภาพรวมความคิดเห็นของนักท<องเท่ียวท่ีเดินทางมาท<องเท่ียวใน

ชุมชน อยู<ในระดับมาก โดยความคิดเห็นในเร่ือง กิจกรรมนันทนาการท่ีเขSาร<วมในแหล<งท<องเท่ียว

ชุมชนน้ันไม<ก<อใหSเกิดอันตรายแก<นักท<องเท่ียวท่ีเขSาร<วม มีค<าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 

โดยมีความคิดเห็นอยู<ในระดับ มาก สอดคลSองกับคณิต เขียววิชัย (2557) ท่ีไดSกล<าวไวSว<า การจัด

กิจกรรมนันทนาการก็เช<นเดียวกับกิจกรรมประเภทอ่ืน ๆ ท่ีผูSจัดจะตSองมีวิธีการหรือกระบวนการอย<าง

ใดอย<างหน่ึงเพ่ือใหSเกิดความปลอดภัยแก<ผูSเขSาร<วมกิจกรรม และศรัญยา วรากุลวิทยI (2558) ท่ีไดS

กล<าวไวSว<า ความปลอดภัยของนักท<องเท่ียวเปXนปiจจัยสำคัญในการพัฒนาการท<องเท่ียว ปiญหาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยIสิน ตลอดจนการคุSมครองผลประโยชนIใหSกับนักท<องเท่ียวเปXนปiจจัยท่ี

สำคัญปiจจัยหน่ึงท่ีส<งผลกระทบต<อปริมาณนักท<องเท่ียว  

   1.1.6 ความคิดเห็นของนักท<องเท่ียวท่ีเดินทางมาท<องเท่ียวในชุมชนในดSานการปฐม

พยาบาลการบาดเจ็บจากการเล<นหรือการทำกิจกรรม ภาพรวมความคิดเห็นของนักท<องเท่ียวท่ี

เดินทางมาท<องเท่ียวในชุมชน อยู<ในระดับมาก โดยความคิดเห็นในเร่ือง มีการจัดเตรียมฝxายพยาบาล 

หรืออุปกรณIปฐมพยาบาลเบ้ืองตSนใหSกับนักท<องเท่ียวท่ีบาดเจ็บจากการเขSาร<วมกิจกรรมนันทนาการ

ในแหล<งท<องเท่ียวชุมชน มีค<าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด โดยมีความคิดเห็นอยู<ในระดับ 

มาก สอดคลSองกับเทพประสิทธ์ิ กุลธวัชวิชัย (2554) ท่ีไดSกล<าวไวSว<า การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บ

จากการทำกิจกรรมนันทนาการเปXนส<วนหน่ึงท่ีผูSจัดกิจกรรมควรมีความรูS สามารถจะดำเนินการ

ช<วยเหลือผูSเขSาร<วมกิจกรรมโดยเบ้ืองตSน และในขณะเดียวกันผูSเขSาร<วมกิจกรรมตSองตระหนักถึงความ



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 

 70 

ปลอดภัยในการเขSาร<วมกิจกรรมดSวยเช<นกัน อุบัติเหตุเปXนเหตุท่ีไม<คาดคิด ฉะน้ันตSองอยู<ในความไม<

ประมาท น่ันก็คือ ตSองมีความรูSท้ังการปyองกันและการแกSไข เม่ือเกิดเหตุการณIข้ึนการปฐมพยาบาล

เปXนส<วนหน่ึงในการช<วยเหลือเบ้ืองตSน 

   1.1.7 ความคิดเห็นของนักท<องเท่ียวท่ีเดินทางมาท<องเท่ียวในชุมชนในดSานการสรุป

และประเมินผลกิจกรรม ภาพรวมความคิดเห็นของนักท<องเท่ียวท่ีเดินทางมาท<องเท่ียวในชุมชน อยู<ใน

ระดับมาก โดยความคิดเห็นในเร่ือง ผลท่ีไดSรับจากการเขSาร<วมกิจกรรมนันทนาการในแหล<งท<องเท่ียว

ชุมชนสอดคลSองกับจุดมุ<งหมายของกิจกรรมนันทนาการน้ัน ๆ มีค<าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นมาก

ท่ีสุด โดยมีความคิดเห็นอยู<ในระดับ มาก สอดคลSองกับเทพประสิทธ์ิ กุลธวัชวิชัย (2554) ท่ีไดSกล<าวไวS

ว<า การสรุปและประเมินผลกิจกรรมเปXนกระบวนการตรวจสอบแจSงผลของกิจกรรม และเปXนการเก็บ

ขSอมูลต<าง ๆ ท่ีไดSปฏิบัติไปแลSวเพ่ือรายงานใหSผูSเก่ียวขSองทราบ ตลอดจนเปXนขSอมูลท่ีเปXนหลักฐาน

สำหรับแสดงใหSทราบถึงส่ิงท่ีดำเนินการไปแลSว และเปXนส่ิงสำคัญท่ีจะนำมาใชSเปXนประโยชนIเพ่ือเปXน

แนวทางในการจัดกิจกรรมคร้ังต<อ ๆ ไปใหSพัฒนาย่ิงข้ึน ซ่ึงมีวิธีการสรุปและประเมินผลไดSหลายวิธี 

เช<น การสังเกต การสอบถามหรือสัมภาษณI การใหSทราบแบบสอบถามจากการประชุมสรุปของ

คณะกรรมการหรือผูS ท่ีเก่ียวขSอง ฯลฯ ซ่ึงเน้ือหาหรือส่ิงท่ีควรประเมินผลหรือสรุปผลว<าบรรลุ

วัตถุประสงคIหรือเปyาหมายการดำเนินกิจกรรมหรือไม< 

 

  1.2 สภาพปiญหาในการจัดการกิจกรรมนันทนาการในแหล<งท<องเท่ียวชุมชน พ้ืนท่ีเขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร แบ<งออกเปXน 7 ดSาน ดังน้ี 

   1.2.1 ดSานจุดมุ<งหมายของกิจกรรม 

   ปiญหาท่ีพบ คือ การท<องเท่ียวก<อใหSเกิดผลกระทบต<อวิถีชีวิตของคนในชุมชน เช<น 

การจอดรถจักรยานของนักท<องเท่ียวกีดขวางทางเขSา-ออกของชาวบSานของชุมชน มีรถจักรยานของ

นักท<องเท่ียวชนกันก<อใหSเกิดความเสียหายกับบSานเรือนของชาวบSาน เปXนตSน สอดคลSองกับ World 

Bank (ธนาคารโลก อSางถึงในพิมพIระวี โรจนIรุ<งสัตยI, 2556) ท่ีไดSกล<าวไวSว<า การท<องเท่ียวชุมชน คือ 

การมีส<วนร<วมในการตัดสินใจของชุมชน ผูSซ่ึงตSองไดSรับประโยชนIและรายไดSอย<างยุติธรรมจากการ

ท<องเท่ียว จากงาน จากการกำจัดความยากจน และไม<ส<งผลกระทบแก<วัฒนธรรมและส่ิงแวดลSอม เปXน

การสรSางความภาคภูมิในในชุมชน และเกิดการรักษาและพัฒนาสมบัติของชุมชน  

   1.2.2 ดSานการเลือกกิจกรรม 

   ปiญหาท่ีพบ คือ บางแหล<งเรียนรูSในชุมชนท่ีไม<ไดSรวมกลุ<มกับชาวบSานในการจัด

กิจกรรมน้ัน มักจะต้ังราคาการเขSาร<วมกิจกรรมท่ีค<อนขSางสูง ไม<สอดคลSองกับกิจกรรมอ่ืนในชุมชน ซ่ึง

ทางชุมชนก็ไม<สามารถควบคุมปiจจัยเหล<าน้ีไดS และบางกิจกรรมน้ันไม<สามารถรองรับนักท<องเท่ียวไดS

ตลอดเวลา นักท<องเท่ียวตSองแจSงความตSองการล<วงหนSาก<อนเดินทางมา เช<น การชมเรือนจันทภาพ 
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เปXนตSน สอดคลSองกับพิมพIระวี โรจนIรุ<งสัตยI (2556) ท่ีไดSกล<าวถึงปiญหาท่ีส<งผลต<อการมีส<วนร<วม

ทางการท<องเท่ียวของชุมชนไวSว<า การมีส<วนร<วมของชุมชนอย<างแทSจริงควรเกิดการเรียนรูSร<วมกันและ

ระหว<างกันของภาคีท่ีร<วมพัฒนาการท<องเท่ียว แต<ปiญหาอาจเกิดไดSในลักษณะความขัดแยSง ไม<ว<าเชิง

ผลประโยชนI ทัศนคติ การดำเนินงาน และอ่ืน ๆ 

   1.2.3 ดSานการเตรียมสถานท่ีและอุปกรณIในการดำเนินกิจกรรม 

   ปiญหาท่ีพบ คือ ลักษณะพ้ืนท่ีในชุมชนเปXนตรอกซอกซอยท่ีค<อนขSางแคบ บ<อยคร้ังท่ี

พบปiญหาการจอดรถกีดขวางทางสัญจรในบริเวณดSานหนSาสถานท่ีจัดกิจกรรม และขนาดของสถานท่ี

จัดกิจกรรมท่ีคับแคบอาจทำใหSนักท<องเท่ียวเกิดความรูSสึกอึดอัดและไม<เปXนส<วนตัวในบางคร้ัง 

โดยเฉพาะในช<วงวันหยุดท่ีนักท<องเท่ียวมีจำนวนค<อนขSางมาก เกิดเสียงรบกวนนักท<องเท่ียวท่ีตSองการ

ความสงบ ความคับแคบทำใหSสถานท่ีจัดกิจกรรมบางแห<งไม<สะดวกต<อการตSอนรับนักท<องเท่ียว 

นอกจากน้ันยังพบปiญหาความทรุดโทรมของของสถานท่ีจัดกิจกรรมบางแห<งดSวย สอดคลSองกับคณิต 

เขียววิชัย (2557) ท่ีไดSกล<าวไวSว<า อุปกรณIและสถานท่ีจัดกิจกรรมนันทนาการน้ัน ผูSจัดกิจกรรมจะตSอง

พิจารณาถึงวัสดุอุปกรณIท่ีจะใชSในการทำกิจกรรมน้ัน ๆ ว<ามีความเหมาะสมหรือไม< ถSาหากจะเลือก

กิจกรรมดังกล<าวบรรจุไวS นอกจากน้ีสถานท่ีท่ีจะทำกิจกรรม ผูSนำจะตSองพิจารณาดูว<าถSาหากทำ

กิจกรรมหรือเล<นเกมดังกล<าวจะตSองใชSพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีกวSางมาก-นSอยเท<าใด และท่ีมีอยู<เพียงพอ

หรือไม< เพราะส่ิงเหล<าน้ีนอกจากจะพิจารณาเร่ืองความสนุกสนานแลSวอาจจะตSองคำนึงถึงความ

ปลอดภัยอีกดSวย 

   1.2.4 ดSานวิธีดำเนินกิจกรรม 

   ปiญหาท่ีพบ คือ ปiญหาดSานบุคลากรผูSดำเนินกิจกรรมท่ีเปXนชาวบSานในชุมชนน้ัน ไม<

สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดS ซ่ึงเปXนอุปสรรคต<อการดำเนินกิจกรรม และในหลายกิจกรรม

จำเปXนตSองจำกัดจำนวนผูSเขSาร<วมกิจกรรม เน่ืองมากจากความคับแคบของสถานท่ีจัดกิจกรรม 

สอดคลSองกับพิมพรรณ สุจารินพงคI (2554) ท่ีไดSกล<าวไวSว<า ผูSจัดการท<องเท่ียวควรมีความสามารถ

ทางดSานภาษา ดSวยเหตุท่ีเปXนงานท่ีตSองใชSภาษาเปXนหลัก โดยเฉพาะภาษาพูด ดังน้ันจึงตSองมี

ความสามารถในการใชSภาษาไทยและภาษาต<างประเทศอยู<ในเกณฑIดี คือ สามารถท่ีจะส่ือสารทำ

ความเขSาใจกับนักท<องเท่ียวไดSอย<างคล<องแคล<วและถูกตSองตามระเบียบการใชSภาษา และนาฏสุดา   

เชมนะสิริ (2555) ท่ีไดSกล<าวไวSว<า การพัฒนาศักยภาพชุมชนน้ันตSองมีการอบรมใหSความรูSเพ่ิมเติมแก<

คนในชุมชนและผูSเก่ียวขSอง คนในชุมชนตSองมีทัศนคติท่ีดีต<อการจัดการท<องเท่ียวในชุมชนของตนเอง 

และมีความรูSในการบริหารและจัดการการท<องเท่ียว รวมท้ังรูSจักวิธีการบริการนักท<องเท่ียวอย<างมี

ไมตรีจิต 
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   1.2.5 ดSานความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรม 

   ปiญหาท่ีพบ คือ การสัญจรดSวยจักรยานของนักท<องเท่ียวภายในตรอกซอกซอยท่ี

แคบทำใหSเกิดการขีดข<วนกับพ้ืนผิวหรือส่ิงของบริเวณขSางทาง หรือการข่ีรถจักรยานชนกันของ

นักท<องเท่ียวก<อใหSเกิดการบาดเจ็บไดS และความทรุดโทรมของสถานท่ีจัดกิจกรรมบางแห<งทำใหSเกิด

ความกังวลว<าในอนาคตอาจก<อใหSเกิดปiญหาดSานความปลอดภัยกับนักท<องเท่ียวไดS นอกจากน้ัน

กิจกรรมท่ีอาจก<อใหSเกิดอันตรายไดS เช<น การชมสาธิตวิธีการทำขนมฝร่ังกุฎีจีน ท่ีนักท<องเท่ียวตSองอยู<

ใกลSกับเตาขนาดใหญ<ท่ีมีความรSอน ผูSจัดกิจกรรมจึงตSองคอยช้ีแจงขSอมูลวิธีการปฏิบัติตนในระหว<าง

การชมแก<นักท<องเท่ียวอยู<เสมอเพ่ือปyองกันไม<ใหSนักท<องเท่ียวสัมผัสเตาโดยตรง สอดคลSองกับบุญเลิศ 

จิตต้ังวัฒนา (2556) ท่ีไดSกล<าวไวSว<า นักท<องเท่ียวมีความตSองการดSานความปลอดภัย จะตSองมีการ

ปyองกันและรักษาความปลอดภัยใหSแก<นักท<องเท่ียว ควรมีการประกาศเตือนใหSระวังเม่ือเดินทางเขSาไป

ในพ้ืนท่ีบางแห<งท่ีอาจไม<ปลอดภัยสำหรับนักท<องเท่ียว 

   1.2.6 ดSานการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล<นหรือทำกิจกรรม 

   ปiญหาท่ีพบ คือ ทางชุมชนยังไม<มีบุคลากรท่ีดูแลดSานน้ีโดยตรง มีเพียงกลุ<ม

อาสาสมัครสาธารณสุข และกลุ<มอาสาสมัครปyองกันภัยฝxายพลเรือนท่ีคอยช<วยดูแลในส<วนน้ีใหS 

สอดคลSองกับบุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2557) ท่ีไดSกล<าวถึง การพัฒนาชุมชนทSองถ่ินใหSสามารถรองรับ

นักท<องเท่ียวไดS โดยระบุว<า ตSองมีการพัฒนาส่ิงอำนวยความสะดวกทางการท<องเท่ียว ประเภทความ

ปลอดภัย เพ่ืออำนวยความสะดวกต<อความปลอดภัยจากโจรกรรม ความปลอดภัยจากการใชSบริการ

ท<องเท่ียว ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ความปลอดภัยจากหลงทาง ความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 

เปXนตSน  

   1.2.7 ดSานการสรุปและการประมวลผลกิจกรรม 

   ปiญหาท่ีพบ คือ ทางชุมชนยังไม<มีข้ันตอนในการสรุปและประมวลผลกิจกรรมท่ี

ชัดเจนและเปXนรูปธรรม โดยมีช<องทางใหSนักท<องเท่ียวไดSประเมินผลการจัดกิจกรรมนันทนาการใน

ชุมชนเพียงช<องทางเดียว คือ การแสดงความคิดเห็นของนักท<องเท่ียวเม่ือนักท<องเท่ียวมารวมตัวกัน

ภายหลังจากเสร็จส้ินกิจกรรมท่ีบริเวณท่ีทำการชุมชน นอกจากน้ันทางชุมชนยังอาศัยขSอมูลจากบริษัท

ทัวรIท่ีนำนักท<องเท่ียวเดินทางมาท<องเท่ียวท่ีชุมชน โดยทางบริษัททัวรIไดSจัดทำแบบสอบถามความพึง

พอใจเพ่ือใหSนักท<องเท่ียวไดSแสดงความคิดเห็นอีกช<องทางหน่ึง สอดคลSองกับเทพประสิทธ์ิ กุลธวัชวิชัย 

(2554) ท่ีไดSระบุไวSว<า การดำเนินกิจกรรมนันทนาการท่ีถูกตSองน้ันควรจะมีกระบวนการของการสรุป

และประเมินผลกิจกรรม 
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ตอนท่ี 2 รูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการทOองเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ี 

  เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

  รูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท<องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร ประกอบไปดSวย 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

  ข้ันตอนท่ี 1 การกำหนดกิจกรรมนันทนาการ เปXนการกำหนดกิจกรรมนันทนาการท่ีจะ

จัดข้ึนในชุมชน โดยคำนึงถึงความตSองการของนักท<องเท่ียวและชุมชนร<วมกัน และคำนึงถึง

ความสามารถในการรองรับนักท<องเท่ียว มีการกำหนดจำนวนนักท<องเท่ียวท่ีสามารถรองรับไดSในแต<

ละกิจกรรมอย<างชัดเจน สอดคลSองกับ Fennell (เฟนเนลลI อSางถึงในพิมพIระวี โรจนIรุ<งสัตยI, 2556) ท่ี

กล<าวไวSว<า การท<องเท่ียวชุมชนจะตSองเปXนการท<องเท่ียวท่ีชุมชนไดSรับประโยชนIโดยรวมอย<างแทSจริง 

ไม<ว<าจะเปXนการสรSางสาธารณูปโภค และการยกระดับความเปXนอยู<ท่ีมุ<งสรSาง “เพ่ือสมาชิกในชุมชน” 

แต<มิใช< “เพ่ือนักท<องเท่ียว” เพียงอย<างเดียว และบุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2557) ท่ีไดSกล<าวไวSว<า การ

พัฒนาทรัพยากรการท<องเท่ียวน้ันตSองมีการประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท<องเท่ียวว<าจะ

รองรับนักท<องเท่ียวไดSมากสุดเท<าไร เพ่ือจะไดSนำมากำหนดปริมาณ การควบคุม และมาตรการจำกัด

จำนวนนักท<องเท่ียวใหSเหมาะสม และอริสรา เสยานนทI (2560) ท่ีไดSกล<าวไวSว<า ผลกระทบของการ

ท<องเท่ียวต<อสังคม การท<องเท่ียวอาจทำใหSเกิดผลกระทบดSานลบไดS กล<าวคือ การท<องเท่ียวทำใหSเกิด

ความแออัดในชุมชนและทSองถ่ินมากข้ึน เม่ือมีนักท<องเท่ียวเขSามาท<องเท่ียวมากข้ึน ทำใหSท่ีพักท่ีมีอยู<

ไม<เพียงพอจนทำใหSเกินขีดจำกัดของการรองรับของพ้ืนท่ี 

  ข้ันตอนท่ี 2 การออกแบบกิจกรรมนันทนาการ การออกแบบกิจกรรมน้ันตSองสอดคลSอง

กับลักษณะของพ้ืนท่ีและกลมกลืนกับวิถีชีวิตในชุมชน มุ<งเนSนการมีปฏิสัมพันธIร<วมกันระหว<าง

นักท<องเท่ียวและชุมชน และเปYดโอกาสใหSนักท<องเท่ียวไดSลงมือปฏิบัติจริง สอดคลSองกับเสรี พงศIพิศ 

(อSางถึงในพิมพIระวี โรจนIรุ<งสัตยI, 2556) ท่ีไดSกล<าวไวSว<า การพัฒนาการท<องเท่ียวชุมชนน้ันควรท่ีจะ

คำนึงถึงความเปXนอัตลักษณIของชุมชน มิใช<เปล่ียนเพ่ือเอาใจนักท<องเท่ียวจนเสียความเปXนตัวตนของ

ชุมชนไป นักท<องเท่ียวท่ีเขSาไปในชุมชนจึงควรเคารพจารีตประเพณี วิถีชุมชนเช<นกัน ดังน้ันกิจกรรมท่ี

ชุมชนเตรียมสำหรับนักท<องเท่ียวเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรูSควรใหSเหมาะสม และสามารถสรSางความ

ประทับใจอันดีระหว<างกันไดS และอาจมีการจัดกิจกรรมพิเศษอย<างอ่ืนเสริมท่ีไม<ขัดต<อวิถีชีวิตชุมชน 

  ข้ันตอนท่ี 3 การดำเนินกิจกรรมนันทนาการ เปXนการดำเนินกิจกรรมตามท่ีไดSออกแบบ

ไวS มีการใหSขSอมูลกับนักท<องเท่ียว ท้ังขSอมูลประวัติ รายละเอียดแหล<งท<องเท่ียว และวิธีการปฏิบัติตน

ท่ีถูกตSองในระหว<างการดำเนินกิจกรรม การใหSขSอมูลน้ันกระทำในรูปแบบของการส่ือความหมายท้ัง

การบรรยาย และปyายสัญลักษณIต<าง ๆ โดยชุมชนมีส<วนร<วมกับการใหSขSอมูลน้ัน และมีการนำ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกตIใชSกับการดำเนินกิจกรรม สอดคลSองกับบุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2557) 

ท่ีไดSกล<าวไวSว<า การจัดทำส่ือความหมายมีบทบาทสำคัญต<อการท<องเท่ียวแบบย่ังยืนมาก เพราะจะทำ
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ใหSนักท<องเท่ียวไดSรับความเขSาใจเก่ียวกับประวัติและความสำคัญของแหล<งท<องเท่ียวท่ีจะไปเย่ียมเยือน 

โดยการจัดทำส่ือความหมายเพ่ืออธิบายใหSนักท<องเท่ียวเกิดความรูS ความเขSาใจในส่ิงท่ีพบเห็นจน

สามารถนำไปปฏิบัติอย<างถูกตSองตามกระบวนการและเจตนารมณIของแหล<งท<องเท่ียวน้ัน ๆ 

  ข้ันตอนท่ี 4 ควบคุมการดำเนินกิจกรรมนันทนาการ มีการต้ังคณะกรรมการหรือกำหนด

หนSาท่ีของผูSมีส<วนเก่ียวขSองในชุมชนในการควบคุม กำกับดูแล การดำเนินกิจกรรมนันทนาการใหS

เปXนไปตามท่ีชุมชนร<วมกันกำหนด โดยคำนึงถึงการกำหนดราคาเขSาร<วมกิจกรรม ความพรSอมของ

สถานท่ีและอุปกรณIในการดำเนินกิจกรรม ความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรม รวมถึงมีหน<วยงานท่ี

รับผิดชอบดSานการปฐมพยาบาลนักท<องเท่ียวเม่ือไดSรับบาดเจ็บโดยตรง สอดคลSองกับ โครงการ

ท<องเท่ียวเพ่ือชีวิตและธรรมชาติ (อSางถึงในพิมพIระวี โรจนIรุ<งสัตยI, 2556) ท่ีไดSกล<าวถึงการท<องเท่ียว

ชุมชน ไวSว<า เปXนการท<องเท่ียวท่ีคำนึงถึงความย่ังยืนของส่ิงแวดลSอม สังคม และวัฒนธรรม กำหนด

ทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพ่ือชุมชน และชุมชนมีบทบาทเปXนเจSาของ มีสิทธ์ิในการจัดการ

ดูแลเพ่ือใหSเกิดการเรียนรูSแก<ผูSมาเยือน  

  ข้ันตอนท่ี 5 การประเมินผลการจัดกิจกรรมนันทนาการ มีการประเมินผลการจัด

กิจกรรมนันทนาการทุกคร้ังภายหลังเสร็จส้ินกิจกรรม โดยการเพ่ิมช<องทางท่ีหลากหลายในการแสดง

ความคิดเห็นของนักท<องเท่ียวและความคิดเห็นของผูSจัดกิจกรรม และมีการแสดงขSอมูลจากการ

ประเมินผลการจัดกิจกรรมใหSชุมชนไดSรับรูS เพ่ือร<วมกันปรับปรุงหรือกำหนดกิจกรรมใหม< ๆ ท่ี

สอดคลSองกับความตSองการของนักท<องเท่ียวและชุมชนร<วมกัน สอดคลSองกับสภาพปiญหาในการ

จัดการกิจกรรมนันทนาการในแหล<งท<องเท่ียวชุมชน พ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ดSานการสรุป

และการประมวลผลกิจกรรม โดยปiญหาท่ีพบ คือ ทางชุมชนยังไม<มี ข้ันตอนในการสรุปและ

ประมวลผลกิจกรรมท่ีชัดเจนและเปXนรูปธรรม โดยมีช<องทางใหSนักท<องเท่ียวไดSประเมินผลการจัด

กิจกรรมนันทนาการในชุมชนเพียงช<องทางเดียว 

  โดยรูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท<องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร สามารถอธิบายดSวยแผนภาพไดS ดังน้ี 
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ภาพท่ี 3 รูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท<องเท่ียวโดยชุมชน  

ในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 

ตอนท่ี 3 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการทOองเท่ียวโดยชุมชน 

  ในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร   

  ผลการประเมินรูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท<องเท่ียวโดยชุมชนใน

พ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว<า ระดับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการกิจกรรม

นันทนาการสำหรับการท<องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร อยู<ในระดับ มากท่ีสุด 

ทุกขSอ โดยมีผลการประเมินมากกว<า 3.51 ทุกขSอ สอดคลSองกับเกณฑIการนำผลการประเมินมา

ปรับปรุง คือ การนำรายการท่ีผลการประเมินต่ำกว<า 3.51 มาปรับปรุงพัฒนา และยอมรับรายการท่ี

ผลการประเมินมากกว<า 3.51 

 

ข5อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 1. การจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท<องเท่ียวโดยชุมชนน้ันควรเนSนการมีส<วนร<วม

ของชุมชน โดยชุมชนควรมีบทบาทในทุกข้ันตอนของการจัดกิจกรรม 

 2. ลักษณะกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท<องเท่ียวโดยชุมชนน้ันตSองไม<ขัดต<อวิถีชีวิตของ

ชุมชน ไม<ทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชน และสอดคลSองกับพ้ืนท่ีท่ีชุมชนมี

อยู< 

 3. การประเมินผลการจัดกิจกรรมนันทนาการเปXนเร่ืองสำคัญ เพราะจะทำใหSเกิดการ

ปรับปรุงและพัฒนาอยู<เสมอ โดยแหล<งท<องเท่ียวโดยชุมชน ในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร น้ัน

การกำหนดกิจกรรมนันทนาการ 

การออกแบบกิจกรรมนันทนาการ 

การดำเนินกิจกรรมนันทนาการ 
ควบคุมการดำเนิน 

กิจกรรมนันทนาการ 

การประเมินผลการจัด 

กิจกรรมนันทนาการ 
การมีสOวนรOวมของชุมชน 
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ควรมีการปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการจัดกิจกรรมนันทนาการใหSมีความชัดเจนและเปXน

รูปธรรมมากย่ิงข้ึน 

 4. ควรมีการพัฒนาบุคลากรในชุมชนใหSมีความสามารถและทักษะพรSอมต<อการรองรับการ

จัดกิจกรรมนันทนาการใหSกับนักท<องเท่ียว โดยแหล<งท<องเท่ียวโดยชุมชน ในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร น้ันควรเร<งพัฒนาทักษะดSานภาษาใหSแก<บุคลากรในชุมชน  

  

ข5อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. ภาครัฐควรมีนโยบายในการส<งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท<องเท่ียวโดย

ชุมชน โดยเร่ิมตSนจากการพัฒนาบุคลากรในชุมชนเปXนหลัก 

 2.  กระทรวงการท<องเท่ียวและกีฬาควรมีการจัดทำมาตรฐานการจัดกิจกรรมนันทนาการ

สำหรับการท<องเท่ียวโดยชุมชน โดยนำรูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท<องเท่ียว

โดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มาประยุกตIใชS 

 

ข5อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตOอไป 

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับกิจกรรมนันทนาการท่ีเหมาะสมสำหรับการท<องเท่ียวโดย

ชุมชนเพ่ิมเติม 

 2. ควรทำการศึกษาวิจัยเก่ียวกับจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท<องเท่ียวโดยชุมชน

ในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ เพ่ิมมากข้ึน 




