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บทคัดย่อ
การพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อความต้องการของชุมชนบางกระดี่
เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในฐานะให้บริการท่องเที่ยว เพื่อเป็นกลไกส�ำคัญในการส่งเสริมและผลักดันชุมชน
บางกระดี่ให้เป็นต้นแบบในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครต่อไป ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัย
เรื่องความต้องการชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครนี้ ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณด้วยเทคนิค
การวิจัยเชิงส�ำรวจประชากรในชุมชนมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนมอญบางกระดี่มีระดับความต้องการในการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัครมากที่สุด ( x = 4.3749) และกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมได้มากที่สุด คือ
ประเพณีสงกรานต์ (ร้อยละ 17.40) รองลงมาคือประเพณีท�ำบุญกลางหมู่บ้าน (ร้อยละ 13.87) ประเพณี
ตักบาตรดอกไม้ (ร้อยละ 10.97) และประเพณีตักบาตรน�้ำผึ้ง (ร้อยละ 10.84)
ค�ำส�ำคัญ : การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร พฤติกรรมการท่องเที่ยว ความต้องการ ชุมชนมอญบางกระดี่
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Abstract
The development of volunteer tourism management for Bang Kradi community
needs is the main target group as a tourism service. This is an important mechanism
for promoting and encouraging the Bang Kradi community to be a model for volunteer
tourism management. Therefore, a research study of community needs for volunteer
tourism management is needed. This is a quantitative research using population survey
research techniques in the Mon Bang Kradi community, Bang Khun Tien district, Bangkok.
The study found that the Mon Bang Kradi community has the highest level of
demand for volunteer–based tourism ( x = 4.3749). Songkran festival is the most popular
activity for volunteer tourism (17.40%), followed by the traditional merit of the village
(13.87%), merit flower festival (10.97%), and honey offering ceremony (10.84%).
Keywords : volunteer tourism, travel behavior, tourism needs, Mon Bang Kradi community
บทน�ำ

การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครโดยทั่วไป หมายถึง การท่องเที่ยวในวันหยุดที่มีกิจกรรมอาสาสมัคร
รวมอยู่ในจุดหมายปลายทางที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ จากกิจกรรมที่ท�ำและ
ในบางกรณีก็อาจต้องเสียเงินด้วย นักท่องเที่ยวที่เน้นอาสาสมัครจะใช้เวลาว่างเกือบทั้งหมดให้กับกิจกรรม
อาสาสมัครเมื่อไปท่องเที่ยว การท่องเที่ยวในลักษณะนี้นักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
อาสาสมัคร ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับคนท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมที่เป็นที่นิยม
เช่น การอนุรักษ์สัตว์ป่า การดูแลรักษาป่าและระบบนิเวศ โครงการเกี่ยวกับชุมชน การบูรณปฏิสังขรณ์
สิ่งก่อสร้าง การท�ำความสะอาดเส้นทาง การเป็นครูสอนพิเศษ การท�ำงานกับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
หรือผู้ด้อยโอกาส การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสังคม และอาสาสมัครด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัย
เป็นต้น แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครอาจเป็นได้ตั้งแต่หมู่บ้านในชนบท พื้นที่ทางธรรมชาติ หรือศูนย์กลาง
ชุมชนในเมืองขึ้นอยู่กับกิจกรรม
แนวทางการวิจัยได้มีการน�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560–
2564) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น รวมทั้งยุทธศาสตร์ของหน่วยงานมาเป็นแนวทางในศึกษาวิจัย
ซึ่งมีความสอดคล้องทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยการเสริม
สร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ ส่งเสริมกลไกและกิจกรรม
การน�ำกระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ และตรงตามความต้องการที่สอดคล้องกับแนวทาง
การพั ฒ นาประเทศ รวมถึ ง ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ของชาติ ร ายประเด็ น ในด้ า นยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ด้ า น
การท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง เป็ น การก� ำ หนดจากยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 ที่ ส นั บ สนุ น การวิ จั ย ในพื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพทาง
การท่องเที่ยวและพื้นที่เชื่อมโยงจากกลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการวิจัยในกลุ่มคลัสเตอร์ของทรัพยากรทาง
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การท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารและการบ�ำเพ็ญประโยชน์
โดยระบุ ว ่ า การท่ อ งเที่ ย วบ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์ เ ป็ น ที่ ก ลุ ่ ม ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด กระบวนการเคลื่ อ นไหวของ
กลุ่มท่องเที่ยวที่ก้าวหน้าเพื่อสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ชุ ม ชนบางกระดี่ เ ป็ น ชุ ม ชนมอญขนาดใหญ่ ที่ ยั ง คงรั ก ษาวั ฒ นธรรมประเพณี ดั้ ง เดิ ม ไว้ ไ ด้ อ ย่ า งดี
ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่สองฟากคลองสนามไชยหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าคลองบางกระดี่ และชาวมอญที่มาจาก
ถิ่นอื่นมาตั้งรกรากอยู่ที่บางกระดี่จ�ำนวนไม่น้อย โดยมีวัดบางกระดี่เป็นศูนย์กลางของชุมชน และชุมชน
แห่งนี้ยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ซึ่งเป็นชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบริหารและจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนมอญบางกระดี่มีกิจกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ การสัมผัสวิถีชีวิตของชาวมอญแท้
และดั้งเดิม ชมการสาธิตและทดลองท�ำขนมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ชมกรรมวิธีการเย็บจาก
การท�ำแส้ยุ้งจากสะโพกจาก และสารพัดประโยชน์จากต้นจาก การท�ำวังกุ้ง–ปลา การชมศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น อาทิ การละเล่นทะแยมอญ สะบ้ามอญ การล่องเรือชมฝูงลิงแสม และการสัมผัสวิถีชีวิตชายฝั่ง
เป็นต้น จากกิจกรรมการท่องเที่ยว การรักษาและสืบทอดขนมธรรมเนียมแบบมอญดั้งเดิม รวมทั้งการได้รับ
รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ท�ำให้ชุมชนบางกระดี่จึงเป็นชุมชนตัวอย่างในการสร้างการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาแก่ชุมชนการท่องเที่ยวอื่นๆ
ดังนั้นการศึกษาวิจัยเรื่องความต้องการของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการจัดการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัคร: กรณีศึกษาชุมชนมอญบางกระดี่ จึงถือเป็นกระบวนการส�ำคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชนบางกระดี่ในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ซึ่งจะเป็นกลไกส�ำคัญในการส่งเสริม
และผลักดันเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงอาสาสมัครให้เหมาะสมและยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เพื่อศึกษาความต้องการของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ของชุมชนบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของงานวิจัย
1. จัดท�ำการวิจัยเอกสารโดยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ได้แก่ นิยาม
ความหมาย ประเภท รูปแบบของสินค้าและบริการ กิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว รายการน�ำเที่ยว
และวิธีการหรือรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจตามแนวการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร จากแหล่งข้อมูลเอกสาร
ผลงานวิจัย โดยท�ำการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร เว็บไซต์ และงานวิจัยจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อน�ำมาท�ำความเข้าใจและน�ำไปปฏิบัติในงานวิจัยต่อไป
2. จัดท�ำการวิจัยเชิงปริมาณด้วยเทคนิคการวิจัยเชิงส�ำรวจ เพื่อศึกษาความต้องการของชุมชนใน
การพัฒนาศักยภาพเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร กรณีศึกษาชุมชนมอญบางกระดี่ ประชากรที่ใช้
เพื่อศึกษาวิจัย คือ ชุมชนมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
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การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาความต้องการของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร โดยมีการทบทวนวรรณกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกรอบการวิจัย คือ
ประวัติของชุมชนมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัคร ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวในวันหยุดที่มีกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์รวมอยู่ในจุดหมายปลายทาง
ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ จากกิจกรรมที่ท�ำ  และในบางกิจกรรมอาจต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม โดยนักท่องเที่ยวที่เน้นเป็นอาสาสมัครจะให้เวลาว่างเกือบทั้งหมดในการท่องเที่ยว
ไปกับกิจกรรมอาสาสมัคร เช่น การสร้างโรงเรียน การท�ำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การปลูกป่า การสอนภาษา
อังกฤษ เป็นต้น ซึ่งการบ�ำเพ็ญประโยชน์เป็นวัตถุประสงค์หลัก และการไปท่องเที่ยวนั้นเป็นวัตถุประสงค์รอง
ทั้งในลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว มีผู้จัดกิจกรรมเป็นผู้ด�ำเนินการให้ เช่น กิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์โดยหน่วยงานที่ไม่หวังผลก�ำไร หน่วยงานที่จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร มีทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ บริษัทเอกชน หรือองค์กรอิสระที่จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์ ท�ำหน้าที่จัดการ
เกี่ยวกับยานพาหนะ ที่พัก อาหาร กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์และการน�ำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว โดยอาจ
ด�ำเนินการอ�ำนวยความสะดวกเต็มรูปแบบหรือจัดสรรบริการเพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งการจัดการท่องเที่ยว
ที่ส�ำคัญแบ่งได้เป็น 3 ระบบ คือ ทรัพยากรการท่องเที่ยว การบริการการท่องเที่ยว และการตลาดท่องเที่ยว
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีถิ่นฐานอาศัยอยู่ในชุมชนมอญบางกระดี่และมีเชื้อสายมอญ
โดยไม่ ใช้ ห ลั ก ความน่ า จะเป็ น และเลื อ กตั ว อย่ า งแบบตรงตามชนิ ด ในชุ ม ชนมอญบางกระดี่ หมู ่ ที่ 1
และหมู่ที่ 2 จ�ำนวน 800 หลังคาเรือน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อ มู ล ในครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถาม ซึ่ ง มี ช นิ ด ค� ำ ถามปลายเปิ ด
ค�ำถามปลายปิด และค�ำถามแบบมาตรส่วนประเมินค่า โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง โดยมีข้อค�ำถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร ค�ำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยว
เชิ ง อาสาสมั ค ร มี ลั ก ษณะแบบสอบถามเป็ น แบบก� ำ หนดค� ำ ตอบ ค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ใน
การสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า
และข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเป็นค�ำถามปลายเปิด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา เพื่อน�ำเสนอในรูปตารางประกอบการแปลความหมายความ อธิบายข้อมูล
ในด้านลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการท่องเที่ยว พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการท่องเที่ยว แนวโน้ม
พฤติกรรมการท่องเที่ยว โดยใช้สถิติเชิงวิเคราะห์ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในสมมติฐาน
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ผลการศึกษา
การศึกษาวิจัยเรื่องความต้องการของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัคร กรณีศึกษาชุมชนมอญบางกระดี่ โดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็นและเลือกตัวอย่างแบบตรง
ตามชนิด คือ เลือกเฉพาะผู้ที่มีถิ่นฐานอาศัยอยู่ในชุมชนมอญบางกระดี่และมีเชื้อสายมอญในชุมชนมอญ
บางกระดี่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 จ�ำนวน 800 หลังคาเรือน ท�ำการค�ำนวณโดยใช้สูตรของ Yamane (1973)
ที่ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 หรือที่ระดับ
นัยส�ำคัญ 0.05 ซึ่งได้ขนาดตัวอย่างจ�ำนวน 267 คน ใช้สถิติเชิงพรรณนาน�ำเสนอในรูปตารางประกอบ
การแปรความหมายเชิงบรรยายเพื่ออธิบายข้อ มูล ในด้านลักษณะทางประชากร ความคิ ดเห็ นต่ อการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร และความต้องการในการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร โดยศึกษา
ประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. ส�ำหรับข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 49.8
และ 50.2 ตามล�ำดับ) จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 28.84) รองลงมาเป็นระดับปริญญาตรี
(ร้อยละ 22.47) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (ร้อยละ 20.60) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41–50 ปี
(ร้อยละ 27.72) อายุระหว่าง 31–40 ปี (ร้อยละ 22.47) อายุต�่ำกว่า/ไม่เกิน 20 ปี (ร้อยละ 17.98)
2. ส�ำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทในชุมชนมอญบางกระดี่ ส่วนใหญ่เป็นประชาชน
ในพื้นที่ชุมชนมอญบางกระดี่ (ร้อยละ 93.2) ผู้ประกอบการร้านค้า (ร้อยละ 4.87) หน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน (ร้อยละ 1.50) และผู้มีอ�ำนาจในการตัดสินใจด้านการก�ำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับชุมชน (ร้อยละ 0.37) การอยู่อาศัยกับพี่น้อง/เครือญาติ (ร้อยละ 38.58) และอาศัยอยู่กับสามี/ภรรยา
และมีบุตร (ร้อยละ 38.20) มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน รองมาลงคืออยู่คนเดียว (ร้อยละ11.99) อยู่กับเพื่อน
(ร้อยละ 5.62) อยู่กับสามี/ภรรยาไม่มีบุตร (ร้อยละ 5.24) โดยมีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 41 ปีขึ้นไป
(ร้อยละ 37.45) อยู่ในชุมชน 31–40 ปี (ร้อยละ 23.60) อยู่ในชุมชนไม่เกิน 20 ปี (ร้อยละ 23.22)
อยู่ในชุมชนระหว่าง 26–30 ปี และ 21–25 ปี มีสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก (ร้อยละ 8.24 และ 7.49)
ตามล�ำดับ
ความต้องการในการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครของชุมชนมอญบางกระดี่
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร คือ การท่องเที่ยวในวันหยุดที่มีกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์รวมอยู่ใน
จุดหมายปลายทางที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ จากกิจกรรมที่ท�ำและในบาง
กิจกรรมอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม โดยนักท่องเที่ยวที่เน้นอาสาสมัครจะให้เวลาว่างเกือบทั้งหมด
ให้กับกิจกรรมอาสาสมัครเมื่อไปท่องเที่ยว ซึ่งการบ�ำเพ็ญประโยชน์เป็นวัตถุประสงค์หลัก และการไป
ท่องเที่ยวนั้นเป็นวัตถุประสงค์รองทั้งในลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว มีผู้จัดกิจกรรมเป็นผู้ด�ำเนินการให้
เช่น กิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์โดยหน่วยงานที่ไม่หวังผลก�ำไร หน่วยงานที่จัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร มีทั้งหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน หรือองค์กรอิสระที่จัดกิจกรรมท่องเที่ยว
เพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์ ท�ำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับยานพาหนะ ที่พัก อาหาร กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์และ
การน�ำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว โดยอาจด�ำเนินการอ�ำนวยความสะดวกเต็มรูปแบบหรือจัดสรรบริการ
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เพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่เลือกกิจกรรมในประเพณีสงกรานต์ที่สามารถเข้าร่วมบ�ำเพ็ญประโยชน์
ได้มากที่สุด (ร้อยละ 17.40) รองลงมาคือประเพณีท�ำบุญกลางหมู่บ้าน (ร้อยละ 13.87) ประเพณีตักบาตร
ดอกไม้ (ร้อยละ 10.97) ประเพณีตักบาตรน�้ำผึ้ง (ร้อยละ 10.84) ประเพณี 12 เดือน (ร้อยละ 9.84)
กิจกรรมปักผ้าสไบมอญ (ร้อยละ 9.71) กิจกรรมกลุ่มอาชีพเย็บจาก (ร้อยละ 7.69) ประเพณีการนับถือผี
(ร้อยละ 7.19) กิจกรรมกลุ่มอาชีพท�ำแส้ (ร้อยละ 6.43) ประเพณีการท�ำศพ (ร้อยละ 6.05) ตามล�ำดับ

ประเพณี 12 เดือน
ประเพณีท�ำบุญกลางหมู่บ้าน
ประเพณีตักบาตรดอกไม้
ประเพณีการนับถือผี

ประเพณีสงกรานต์
ประเพณีตักบาตรน�้ำผึ้ง
ประเพณีการท�ำศพ
กิจกรรมปักผ้าสไบมอญ

แผนภูมิที่ 1 แสดงประเภทของกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมบ�ำเพ็ญประโยชน์
การฝึกหัดศิลปะหรือการแลกเปลี่ยนด้านหัตถกรรมในกลุ่มอาชีพ
การถ่ายทอดความรู้ด้านการเป็นวิทยากรนำ�ชมท้องถิ่น
การสร้างกิจกรรมกับผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ 4.6
4.5
การทำ�ความสะอาดเส้นทางในชุมชน
การออกแบบผลิตภัณฑ์/สินค้า
ในกลุ่มอาชีพของชุมชน
4.4
การทำ�งานเกี่ยวกับสาธารณสุข
การเตรียมงานและจัดเทศกาล
4.3
งานประเพณีของชุมชน
4.2
การดูแลสุขภาพ/ให้ความรู้
4.1
การอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ชุมชน
ในด้านการรักษาสุขภาพ
4
3.9
การให้ความรู้/การสอน
การพัฒนากลุ่มอาชีพใหม่ๆ ในชุมชน
ผู้สูงอายุในชุมชน
3.8
การทำ�งานกับผู้ที่มีความต้องการ
พิเศษหรือผู้ด้อยโอกาส

การทำ�ความสะอาด/การบูรณะ
สิ่งปลูกสร้างสาธารณะในชุมชน

การสอนกีฬาให้กับสมาชิกในชุมชน

การก่อสร้าง/ทาสีของสิ่งปลูกสร้างสาธารณะ

การอบรมมัคคุเทศก์น้อยของชุมชน
การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
อาสาสมัครทางด้านการเกษตรในชุมชน

การแนะนำ�และปรับภูมิทัศน์ของ
พื้นที่สาธารณะในชุมชน
การทำ�ป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
การอบรมเพื่อสร้างเตาเผาที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน

แผนภูมิที่ 2 แสดงความต้องการในชุมชนมอญบางกระดี่ในการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
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ส�ำหรับความต้องการในการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ชุมชนมอญบางกระดี่ มีระดับ
ความต้องการมากที่สุดในการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว ( x = 4.3749) โดยมีระดับความต้องการ
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. การอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ชุมชน ( x = 4.5094) มีระดับความต้องการมากที่สุด
2. การดูแลสุขภาพ การให้ความรู้ด้านการรักษาสุขภาพ การดูแลผู้ป่วยในชุมชน ( x = 4.5019)
3. การถ่ายทอดความรู้ด้านการเป็นวิทยากรน�ำชมท้องถิ่น ( x = 4.4794)
4. อาสาสมัครทางด้านการเกษตรให้กับกลุ่มในชุมชน ( x = 4.4644)
5. การอบรมมัคคุเทศก์น้อย ( x = 4.4457)
6. การท�ำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ( x = 4.4419)
7. การท�ำงานของสาธารณสุขเกี่ยวกับน�้ำและสุขอนามัยในชุมชน ( x = 4.4419)
8. การให้ความรู้และการสอนผู้สูงอายุในชุมชน ( x = 4.4157)
9. การสร้างกิจกรรมกิจกรรมผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุที่มีความต้องการ ( x = 4.4157)
10. การเตรียมงานและจัดเทศกาลงานประเพณีของชุมชน ( x = 4.4120)
11. การท�ำงานกับผู้ที่มีความต้องการพิเศษหรือผู้ด้อยโอกาส ( x = 4.4082)
12. การแนะน�ำและปรับภูมิทัศน์ของพื้นที่สาธารณะในชุมชน ( x = 4.4045)
13. การท�ำความสะอาดการบูรณะสิ่งปลูกสร้างสาธารณะในชุมชน ( x = 4.3933)
14. การออกแบบผลิตภัณฑ์/สินค้าในกลุม่ อาชีพของชุมชนเพือ่ พัฒนาเป็นสินค้าทีร่ ะลึก ( x = 4.3708)
15. การพัฒนากลุม่ อาชีพใหม่ๆ ในชุมชนเพือ่ ผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด ( x = 4.3596)
16. การก่อสร้าง/การทาสีของสิ่งปลูกสร้างสาธารณะ โรงเรียน วัดในชุมชน ( x = 4.3596)
17. การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ( x = 4.3333)
18. การฝึกหัดศิลปะหรือการแลกเปลี่ยนด้านหัตถกรรมในกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน ( x = 4.2734)
19. การท�ำความสะอาดเส้นทางในชุมชน ( x = 4.2509)
บทสรุป
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร กรณีศึกษาชุมชนมอญบางกระดี่ ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร มีความคิดเห็นที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น
ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในประเพณีสงกรานต์ ประเพณีท�ำบุญกลางหมู่บ้าน ประเพณีตักบาตรดอกไม้
ประเพณีตักบาตรน�้ำผึ้ง ประเพณี 12 เดือน กิจกรรมปักผ้าสไบมอญ กิจกรรมกลุ่มอาชีพเย็บจาก ประเพณี
การนับถือผี กิจกรรมกลุ่มอาชีพการท�ำแส้ ประเพณีการท�ำศพ มีความสอดคล้องกับแนวทางของ Handsup
Holidays (2012) ที่ มุ ่ ง เน้ น กิ จ กรรมในด้ า นกลุ ่ ม ประชาสงเคราะห์ กลุ ่ ม การสอน กลุ ่ ม การอนุ รั ก ษ์
สภาพแวดล้อม กลุ่มพัฒนา กลุ่มก่อสร้าง กลุ่มพัฒนาวัฒนธรรม กลุ่มการวิจัยและศึกษาสภาพแวดล้อม
กลุ่มทางการแพทย์ กลุ่มการพัฒนาชุมชน และการท่องเที่ยวในชุมชน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Boonchai Preechapisit et al. (2014) ที่ศึกษาเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนชาวมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งชุมชนชาวมอญบางกระดี่ยังมีรูปแบบ
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และวั ฒ นธรรมที่ เ ก่ า แก่ แ บบจารี ต มี ท รั พ ยากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ
การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วัดบางกระดี่ เทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาล
สงกรานต์ ประเพณีเล่นสะบ้า การทรงเจ้าพ่อบางกระดี่ เทศกาลท�ำบุญกลางหมู่บ้าน ดนตรีวงทะแยมอญ
ส�ำหรับความต้องการในชุมชนมอญบางกระดี่ในการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครส่วนใหญ่
เน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ การดูแลสุขภาพ
และให้ความรู้ในด้านการรักษาสุขภาพหรือการดูแลผู้ป่วยในชุมชน การถ่ายทอดความรู้ด้านการเป็น
วิทยากรน�ำชมท้องถิ่นอาสาสมัครทางด้านการเกษตรให้กับชุมชน ซึ่งมีความแตกต่างจากความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวจากงานวิจัยของ Kanchana Sommit & Nithat Boonpaisarnsatit (2013) ที่ศึกษา
เรื่องการวิจัยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบ�ำเพ็ญประโยชน์ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่สนใจที่จะ
ไปสอนหนังสือให้กับเด็ก รองลงมาคือกิจกรรมก่อสร้าง และกิจกรรมกลุ่มประชาสงเคราะห์ และงานวิจัย
ของ Pannee Suanpang (2016) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบ�ำเพ็ญประโยชน์ในกลุ่ม
จังหวัดสนุก (สกลนคร–นครพนม–มุกดาหาร) ที่นักท่องเที่ยวมีความสนใจกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ด้านการอนุรักษ์เชิงเกษตรและสิ่งแวดล้อม ด้านการสาธารณสุขและดูแลเด็ก และด้านการสอน
และให้ความรู้
ข้อเสนอแนะ
ส� ำ หรั บ การศึ ก ษาความต้ อ งการของชุ ม ชนในการพั ฒ นาศั ก ยภาพเพื่ อ การจั ด การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
อาสาสมัคร กรณีศึกษาชุมชนมอญบางกระดี่ ซึ่งเป็นการสร้างต้นแบบของหน่วยงานผู้จัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์ โดยท�ำหน้าที่เป็นผู้จัดการเกี่ยวกับกิจกรรม
บ�ำเพ็ญประโยชน์และการน�ำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว อาจด�ำเนินการอ�ำนวยความสะดวกเต็มรูปแบบ
หรือจัดสรรบริการเพียงบางส่วนเท่านั้น จึงน่าจะเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐระดับประเทศรวมถึงองค์กรส่วนท้องถิ่น เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย
(สธทท.) ให้มีการส่งเสริมควรให้ความส�ำคัญและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาวิ จั ย แบบสร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมั ค รจากกลุ ่ ม วั ย รุ ่ น
กลุ่มครอบครัว กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มวัยท�ำงาน เพื่อน�ำมาก�ำหนดแนวทางการวางแผนการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัครในประเทศไทยของกลุ่มกระแสหลักที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ควรศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในประเทศไทยที่มีแนวโน้มที่จะสามารถจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร หมู่บ้านชาวเขา แหล่งโบราณคดี หอศิลป์ สถานที่ท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต
เพื่ อศึ ก ษาความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวในด้ า นต่ า งๆ รวมถึ ง ศึ ก ษาความคิ ดเห็ นด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
ของผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อน�ำมาวิเคราะห์ความต้องการการท่องเที่ยว
สถานการณ์การท่องเที่ยว เพื่อศึกษาปัญหาและโอกาสทางการตลาดของการท่องเที่ยวและก�ำหนดแนวทาง
ในการวางแผนการท่องเที่ยวในประเทศไทย
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