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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง  

 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการสร้างเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อยเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวใน 

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้น าเสนอแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
ตามล าดับ ดังนี้      
1. แนวคิดทฤษฎีการสร้างและพัฒนาเยาวชน  
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอาชีพมัคคุเทศก์และมัคคุเทศก์น้อย 
3. แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม 

4. แนวคิดทฤษฎีการท่องเที่ยวชุมชน 
5. แนวคิดทฤษฎีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ข้อมูลทั่วไปอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

8. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
แนวคิดทฤษฎีการสร้างและพัฒนาเยาวชน 
 

แนวคิดทฤษฎีการสร้างและพัฒนาเยาวชน การพัฒนาเยาวชน เป็นแนวหลักคิดที่เชื่อว่า
เยาวชนย่อมเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมหากเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงสังคม
โดยมีพลังที่ส าคัญ ประกอบด้วย พลังแห่งความรู้ความสามารถทักษะ แรงจูงใจ และโอกาสรวมทั้งการ
ต่อยอดการเรียนรู้ในทักษะที่หลากหลาย ท าให้สมองได้รับพัฒนาสร้างความสามารถส่งผลที่ยั่งยืนไป
ตลอดช่วงอายุที่ต้องรับหน้าที่ทดแทนรับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ส าหรับค าว่า  “เยาวชน”ตามค า
นิยามของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2550 หมายถึงบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 
18 ปี บริบูรณ์ ถึง 25 ปี บริบูรณ์ ถือได้ว่าบุคคลในช่วงวัยนี้มีความพร้อมและศักยภาพเพียงพอในการ
มีส่วนช่วยชุมชนสังคมของตน (EOPOTUS, 2014: 7-8)   

แนวคิดเช่นว่านี้ มีหน่วยงาน นักคิด นักวิชาการ ได้ให้สาระส าคัญ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 1 (2560-2564) ระบุ

สาระส าคัญต่อการพัฒนาประชากรในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้สูงวัย วัยท างาน เยาวชน เด็กและคนพิการ 
โดยมียุทธศาสตร์ ดังนี้  (คณะกรรมการจัดท าและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์, 2560: 51)  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคม  เน้นการขับเคลื่อนในมิติการ
พัฒนาในลักษณะการให้แต้มต่อและสร้างโอกาสและเพ่ิมศักยภาพไปที่ตัวบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างประสิทธิภาพประสิทธิภาพทางสังคม เน้นการขับเคลื่อนโดยการ   
มีส่วนร่วม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผนึกก าลังทุกภาคส่วนทางสังคม เน้นสร้างความตระหนักและพลังการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และการมีสังคมอย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เน้นการพัฒนา
สังคมไทยด้วยคุณค่าใหม่ คือ  รู้จักเติม รู้จักพอ หรือรู้จักแบ่งปัน  และมุ่งเน้นการวางรากฐานของ
ประเทศเพ่ือความมั่นคงให้ความช่วยเหลือในลักษณะแต้มต่อเพ่ือให้เข้าถึงโอกาสในการเติมเต็ม   
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 

แผนกลยุทธ์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ฉบับที่ 1 (2560-2564) ก าหนดภารกิจหลัก
ด้วยการยึดเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางมุ่งเน้นการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
และมีความมั่นคงในการด ารงชีวิต (กรมกิจการเด็กและเยาวชน, 2560: 23) โดยมียุทธศาสตร์ ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านเด็กและเยาวชนเชิงรุก โดยกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและ
ความต้องการของกลุ่มผลประโยชน์เพ่ือให้กระบวนการในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพบนฐานของข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานการณ์และประเด็นด้านเด็กและ
เยาวชนที่ถูกต้องและทันสมัย ซ่ึงมีตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ คือ มีข้อมูลที่สามารถมาก าหนดเป็น
นโยบายที่ทันต่อสถานการณ์ มีข้อมูลด้านเด็กและเยาวชนที่ครอบคลุมภารกิจที่ทันต่อสถานการณ์     
มีรายงานสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนต่อสาธารณะ และมีระดับความส าเร็จในการพัฒนา       
การจัดการความรู้ และการสร้างนวัตกรรมทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างทักษะและความรู้ของเด็กและเยาวชนตามช่วงวัย โดยเน้นการ
อบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องและเป็นไปตามช่วงวัย กล่าวคือ ควรได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสมเพ่ือช่วย
พัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม บุคลิกภาพ โดยมีตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ คือ เด็กและ
เยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะเพ่ือให้เติบโตตามช่วงวัย มีทักษะความเป็นพลเมืองที่ดี มีทักษะที่จ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และเยาวชนมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในการท างานใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับเด็กและเยาวชนที่ครอบคลุม 
โดยเน้นการเกิดระบบคุ้มครองที่มีคุณภาพ  ซึ่งมีตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์  คือ มีระบบเครือข่ายที่
คุ้มครองเด็กและเยาวชนครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทุกต าบล และได้รับการคุ้มครองอย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่  4 การเสริมสร้างสวัสดิการด้านเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทยโดยเน้นการมีระบบสวัสดิการที่สามารถรองรับเด็กและเยาวชนหากเกิดความไม่สะดวก   
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หรือตกอยู่ในภาวะทุกข์ยากให้สามารถกลับมามีชีวิตได้อย่างปกติสุข  ซึ่งมีตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ คือ 
มีระบบฟ้ืนฟู  การดูแลที่ได้มาตรฐาน  มีสถานที่รองรับและทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยดูแลและพัฒนา
โดยเฉพาะการให้ความรู้และตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการภาคเครือข่ายเพ่ือการแก้ไขปัญหาเชิงประเด็น  โดยเน้นการ
แก้ปัญหาเชิงประเด็นที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งมีตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ คือปัญหารายด้าน
ที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็กหรือเยาวชนและได้รับผลกระทบต่อปัญหานั้นๆ ส าหรับมาตรการส่งเสริมการ
ด าเนินงานเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในยุทธศาสตร์นี้ คือ การจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนต าบล/
เทศบาล คือ เยาวชนตั้งแต่ 18–25 ปีบริบูรณ์ทุกคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  (ทร.14) เป็นสมาชิกสภา
เด็กและเยาวชนต าบลหรือเทศบาลก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลจัดให้มีสภาเด็กและ
เยาวชนต าบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล แล้วแต่กรณี ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยเด็กและเยาวชน    
ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลนั้น โดยให้มีประธาน 1 คน และผู้บริหารไม่เกิน 
20 คน ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนต าบลหรือสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาล แล้วแต่กรณีโดยค านึงถึงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสภาเด็ก
และเยาวชน และปรึกษาหารือร่วมกันเพ่ือก าหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในเขตพ้ืนที่รวมทั้งด าเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็น  
   แนวทางการพัฒนาพฤตินิสัยของเยาวชน (ลาวัลย์ นาคดิลก, 2561:169-170) ได้แก่  
 1. ด้านพื้นฐานที่มีต่อการพัฒนาเยาวชน  

   1.1 การมีเกียรติ สิทธ ิและศักดิ์ศรีของเยาวชน 
   1.2 การพัฒนาคนมีความแตกต่างกันตามช่วงชีวิตซึ่งต่างก็มีจุดวิกฤติ และจุดเด่น อันเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ การรับรู้รวมทั้งการปรับตัว บทบาทที่เกิดจากประสบการณ์และอิทธิพล
ของสิ่งแวดล้อมท่ีเยาวชนนั้นได้อยู่อาศัย 

   1.3 ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้เยาวชนมีความแตกต่างกัน  เข่น ความยากจน การมีโรคภัย     
ไขเ้จ็บ การขาดทักษะเชิงอาชีพ การไมม่ีงานท า ต่างมีความส าคัญต่อการพัฒนาเยาวชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและสร้างให้กับเยาวชน 

   1.4 เยาวชนควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เพ่ือให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 
   1.5 เยาวชนควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันทุกคนและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
2. ด้านการพัฒนาพฤตินิสัยของเยาวชน การพัฒนาพฤตินิสัยของเยาวชนเป็นสิ่งส าคัญจ าต้อง

อาศัยกระบวนการในการกล่อมเกลาในหลายระดับ (ส านักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์, 2557: 10–
15) ดังต่อไปนี้  

   2.1 กระบวนการกล่อมเกลาระดับครัวเรือน ซึ่งเป็นสถานที่กล่อมเกลาเริ่มแรกของเยาวชน
ไม่ว่าจะเป็นครัวเรือนใหญ่หรือเล็กก็ตามโดยครัวเรือนเป็นที่รวมกันของสมาชิก พ่อ แม่ พ่ีน้องที่เยาวชน
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ทุกคนย่อมได้รับอิทธิพลทางด้านความคิดและพฤติกรรมจากพ่อแม่ของเขาหรือจากญาติพ่ีน้อง มีผล
ต่อพฤติกรรมของเยาวชนทั้งทางตรงและทางอ้อมหากได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีงามท าให้พฤติกรรม
ของเยาวชนนั้นซึมซับสิ่งดีงามด้วยเช่นกัน 

    2.2 กระบวนการกล่อมเกลาจากระดับชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งหรือพ้ืนที่ที่เยาวชนอาศัยอยู่มี
ผลต่อพฤติกรรมของเยาวชนกล่าวคือ การที่เยาวชนอยู่ในสถานที่ที่ เป็นชุมชนแบบอย่างที่ดี มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนไปในทางที่ดีงามและท าให้เยาวชนสามารถแสดงออกทางความคิดและ  
มีศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมกับช่วงวัยของตน 

     2.3 กระบวนการกล่อมเกลาจากระดับสถาบันการศึกษา ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
พฤตินิสัยของเยาวชนรองมากจากครอบครัว เพราะเยาวชนทุกคนต้องใช้เวลาอยู่กับสถานศึกษา
มากกว่าอยู่กับครอบครัว ฉะนั้นครู อาจารย์ จึงเป็นบุคคลส าคัญที่จะต้องกล่อมเกลาให้เยาวชนได้มี
การพัฒนาด้วยการชี้แนะให้มีความรู้ในหลักวิชาเพ่ือให้เกิดกระบวนความคิด วิเคราะห์ พิจารณาถึง
เหตุผล และความรู้เกี่ยวกับด ารงชีวิตของเยาวชนในสังคม รวมทั้งให้ความรู้ในระเบียบแบบแผนของ
สังคมและการมีส่วนร่วมมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม  

    2.4 กระบวนการกล่อมเกลาจากสถาบันศาสนา ซึ่งค าสอนของศาสนาทุกศาสนาสอนให้ 
คนเป็นคนดี ไม่เบียดเบียนและท าร้ายผู้อ่ืนโดยเฉพาะศาสนาพุทธที่มีผู้นับถือที่สุดในประเทศไทย
และศาสนสถานที่ส าคัญ คือ วัด ถือว่ามีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้ามารับฟังค าสั่ง
สอน การประพฤติปฏิบัติชอบท าให้เยาวชนมีจิตใจในทางที่ดีงาม มีสติยั้งคิดไม่มัวเมาไปกับสิ่งยั่วยุ      
ที่อาจท าให้หมดอนาคตของตน 
               2.5 กระบวนการกล่อมเกลาจากภาครัฐ  ซึ่งการกล่อมเกลาพฤติกรรมของเยาวชนใน
กระบวนนี้เกิดจากบทบัญญัติกฎหมายหากเยาวชนต้องรับโทษหรือกระท าความผิด  ส่งผลให้เยาวชน
เกิดความเกรงกลัวในผลของการกระท า โดยกระบวนการกล่อมเกลาเช่นว่านี้ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการให้
ความรู้ถึงผลของการกระท าผิดในด้านใดจะมีผลทางกฎหมายในด้านนั้น กระบวนการนี้จึงเป็นช่องทาง
หนึ่งที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนให้ลด ละ เลิกและมีความเกรงกลัวต่อของการกระท าที่       
ไม่ถูกต้อง 

โดยสรุป แนวคิดการพัฒนาเยาวชนเป็นหลักคิดที่มุ่งต่อผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของเยาวชนในการที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม โดยมีหน่วยงานที่เห็นความส าคัญและ
วางแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้เยาวชนได้มีช่องทางในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของ
ตัวเองไม่ว่าจะเป็นการก าหนดเป็นข้อกฎหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนในช่องทางต่างๆ รวมทั้ง
การดูแลในสิทธิประโยชน์เยาวชนที่มีกฎหมายรองรับและหน่วยงาน สถาบันต่าง ๆ ในการกล่อมเกลา
ให้เยาวชนได้ประพฤติปฏิบัติไปในสิ่งที่ดีงาม มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองในฐานะคนรุ่นต่อไป      
ในสังคมไทย 
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอาชีพมัคคุเทศก์และมัคคุเทศก์น้อย 
 

กฎหมายพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ปี พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 ที่บัญญัติไว้ในสถานะเป็นนิติบุคคลและสถานะเป็นบุคคลธรรมดาเรียกว่า มัคคุเทศก์และ
ผู้น าเที่ยวเพ่ือให้บริการแก่นักท่องเที่ยวซึ่งสถานะทั้งสองนี้มีบทบาทส าคัญในการสร้างความไว้วางใจ 
ความประทับใจแต่นักท่องเที่ยวท าให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ดังนั้นหลักคิดแนวคิดจึงมุ่งไปที่
การให้ความส าคัญกับการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ที่มีผลต่อระบบการท่องเที่ยวของไทยซึ่งใน     
ทางปฏิบัติมัคคุเทศก์ย่อมเป็นผู้ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวมากที่สุดและเป็นผู้ที่นักท่องเที่ยวให้         
ความไว้วางใจ มีความพึงพอใจที่จะท่องเที่ยวและเที่ยวซ้ าในประเทศหากมีมัคคุเทศก์ดี มีจรรยาบรรณ 
มีมารยาทและมีคุณธรรม การท่องเที่ยวของประเทศก็ย่อมมีภาพพจน์ที่ดีด้วยเช่นกัน ซึ่งสาระที่ส าคัญ
เกี่ยวกับมัคคุเทศก์ (จุฑาทิพย์ สุทธิเทพ 2559: 20-24) ดังนี้  

ความส าคัญของอาชีพมัคคุเทศก์   
อาชีพมัคคุเทศก์มีความส าคัญต่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะธุรกิจบริการท่องเที่ยว เป็นอาชีพ

หนึ่งที่เก่าแก่ท่ีสุดในบรรดาอาชีพต่างๆ เป็นเพราะมนุษย์ได้มีการท่องเที่ยวหรือเดินทางมาเป็นเวลาช้า
นานโดยสมัยแรกเริ่มจะกล่าวถึงผู้น าเที่ยวหรือผู้น าทาง ได้แก่ ผู้เบิกทาง คนน าเที่ยว ตัวแทน และคน
น าทางนักท่องเที่ยว  และได้จัดท าเป็นคู่มือการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวจนถึงปี 
1841 ได้เริ่มมีธุรกิจน าเที่ยวโดยโธมัสคุก (Thomas Cook) ซึ่งเป็นตัวแทนจัดการน าเที่ยว โดยตัวของ
เขาเองท าหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์คอยดูแลให้ความช่วยเหลือบริการลูกค้าด้วยตนเองถือว่าเป็นมัคคุเทศก์
คนแรกต่อมาได้ว่าจ้างบุคคลที่มีความรู้ภาษาต่างประเทศมาเป็นพนักงานของบริษัทจัดน าเที่ยวเพ่ือให้
อธิบายเรื่องราวสถานที่ท่องเที่ยวและความรู้ต่างๆ รวมถึงอ านวยความสะดวกและเป็นการสร้าง
ภาพพจน์ที่ดีของประเทศอีกด้วย  

ความส าคัญของมัคคุเทศก์ต่อนักท่องเที่ยว 
1. มัคคุเทศก์จะเป็นผู้อธิบายประวัติ ข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว 
2. มัคคุเทศก์เป็นผู้สร้างกิจกรรมระหว่างการเดินทางให้เกิดความสนุกสนานท า ให้          

การท่องเที่ยวไม่เบื่อหน่ายมีชีวิตชีวาและน่าประทับใจ 
3. นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยเนื่องจากมีมัคคุเทศก์เป็นผู้ดูและเตือนให้นักท่องเที่ยว

ระมัดระวังในการท่องเที่ยว 
4. มัคคุเทศก์จะเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 
5. มัคคุเทศก์จะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแทนนักท่องเที่ยวในกรณี

เกิดปัญหาหรือข้อสงสัยต่างๆ  
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6. มัคคุเทศก์ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายและได้รับความรู้ถึงเรื่องราวของ
สถานที่ท่องเที่ยว 

 ประเภทของมัคคุเทศก์ มัคคุเทศก์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามประกาศกรมการท่องเที่ยว
เรื่อง แบบใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2562 (กรมการท่องเที่ยว, 2562: 15-17) ดังนี้ 

1. มัคคุเทศก์เชิงชีวิต คือ การใช้บริการของบุคคลที่ก าหนดตัวบุคคลเป็นหลักในการน าทาง
และชี้ทางให้แก่นักท่องเที่ยวโดยให้ค าแนะน าและอธิบายในขณะน าเที่ยว 

2. มัคคุเทศก์ไร้ชีวิต  คือ การใช้เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ที่นักท่องเที่ยวน าติดตัวไปเพ่ือประกอบการ
ท่องเทีย่ว ซ่ึงมีค าอธิบายสถานที่ท่องเที่ยว การเดินทาง มีรูปเป็นเสมือนคู่มือการท่องเที่ยว 

 กรมการท่องเที่ยวได้แบ่งมัคคุเทศก์ออกเป็น 6 ประเภทเพื่อความเหมาะสมและให้ง่ายต่อการ
ควบคุมอาชีพตามประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง แบบใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2562 ดังนี้  

 
1) บัตรมัคคุเทศก์ทั่วไปแถบสีบรอนซ์  แสดงดังภาพที่ 2.1  

 

 
 

  ภาพที่ 2.1 บัตรมัคคุเทศก์ทั่วไปแถบสีบรอนซ์   
  ที่มา: กรมการท่องเที่ยว, 2562 
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2) บัตรมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคภาคกลางแถบสีเหลือง แสดงดังภาพที่ 2.2  
 

 
ภาพที่ 2.2 บัตรมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคภาคกลางแถบสีเหลือง 
ที่มา: กรมการท่องเที่ยว, 2562 
 

 3) บัตรมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคภาคเหนือแถบสีเขียว แสดงดังภาพที่ 2.3 
 

 
 

ภาพที่ 2.3 บัตรมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคภาคเหนือแถบสีเขียว 
            ที่มา: กรมการท่องเที่ยว, 2562 
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  4) บัตรมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถบสีส้ม แสดงดังภาพที่ 2.4 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 2.4 บัตรมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถบสีส้ม          
ที่มา: กรมการท่องเที่ยว, 2562 
 

  5) บัตรมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคภาคใตแ้ถบสีฟ้า แสดงดังภาพที่ 2.5 

 

 
 

ภาพที่ 2.5 บัตรมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคภาคใต้แถบสีฟ้า 
ที่มา: กรมการท่องเที่ยว, 2562 
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  6) บัตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นแถบสีน้ าตาล แสดงดังภาพที่ 2.6 

 

 

 

ภาพที่ 2.6 บัตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นแถบสีน้ าตาล 
ที่มา: กรมการท่องเที่ยว, 2562 
 

 ส าหรับด้านหลังบัตรมัคคุเทศก์ทุกประเภทดังกล่าวข้างต้นแสดงรายการที่ส าคัญ แสดงตาม
ภาพที่ 2.7 ดังนี้ 

 
  

ภาพที่ 2.7 รายการส าคัญด้านหลังบัตรมัคคุเทศก์ทุกประเภท 
ที่มา: กรมการท่องเที่ยว, 2562  

  

คุณสมบัติของมัคคุเทศก์ (จุฑาทิพย์ สุทธิเทพ, 2559: 32) มีดังนี ้
1. มนุษย์สัมพันธ์ดี ได้แก่ 
    1) มองโลกในแง่ดีมีความสุจริตใจ 

2) สดชื่น ร่าเริง และมีอารมณ์ขัน 
3) มีน้ าใจ พร้อมที่จะช่วยเหลือ ยินดีที่ได้เห็นผู้อ่ืนมีความสุข 
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4) มีความเอ้ือเฟ้ือ รู้จักห่วงใยผู้อื่น 
5) มีอัธยาศัย ไม่ก้าวร้าว ไมส่ าคัญตนว่าเหนือผู้อ่ืน 

2. บุคลิกภาพดี ได้แก่ 
1) มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่อ้วน หรือผอมบางเกินไป 
2) มีความคล่องแคล่วว่องไว กระฉับกระเฉง สดชื่นแจ่มใส 
3) มีอารมณ์มั่นคง เยือกเย็น ไม่หวั่นไหวง่าย เผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสงบสุข 
4) การแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ เหมาะสมกับสถานที่และโอกาส 
5) มีกิริยามารยาทอ่อนโยน 
6) วาจาสุภาพ อ่อนหวานไพเราะ 

3. ความรู้ดี ได้แก่ 
1) สนใจสิ่งรอบตัว 
2) ช่างสังเกต 
3) รักการค้นคว้า 
4) เป็นนักอ่าน 

 คุณลักษณะอ่ืนๆ  
1. มีความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศในขั้นที่ใช้การได้ดีและสามารถสื่อภาษากับนักท่องเที่ยว

รู้เรื่องเข้าใจ มีทักษะในการพูด อ่าน ฟัง เขียน ภาษาเหล่านั้นด้วย 
2. มีอารมณ์มั่นคง มีสติและไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาได้และมีความรอบคอบ 
3. มีศิลปะในการพูด รู้จังหวะและรู้ว่าควรจะพูดอธิบายเวลาใด เรื่องอะไรก่อนหลัง  

  4. มีทัศนคติดี ร่าเริง มีความเสียสละซื่อสัตย์ ซื่อตรงและอดทน 
5. เป็นนักจัดเก็บข้อมูลที่ดี ทั้งข้อมูลการท่องเที่ยว ความนิยมของลูกค้า และรายชื่อลูกค้าที่

เป็นนักท่องเที่ยวและซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและตนเอง  
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ (จุฑาทิพย์ สุทธิเทพ, 2559: 32) 
1. เป็นตัวแทนของชาติ ได้แก่ 

1) สร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่ชาติ และหลีกเลี่ยงที่จะท าให้ภาพพจน์ของประเทศเสียหาย 
2) ท าให้นักท่องเทีย่วมีความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 
3) ท าให้นักท่องเที่ยวเข้าใจในสถาบันต่าง ๆ ของชาติ  

2. ความรับผิดชอบของบริษัทที่ต้นสังกัดตามที่ได้รับมอบหมาย 
1) ลักษณะของบริษัทน าเที่ยว 
2) งานที่จะมอบให้มัคคุเทศก์เข้ารับนักท่องเที่ยวจากสนามบิน รายการน าเที่ยว และ 

การส่งนักท่องเที่ยวออกจากสนามบิน ฯลฯ 
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3. สิ่งที่มัคคุเทศก์พึงปฏิบัติ ได้แก่  
1) ต้องรู้จักขอโทษและขอบคุณ 
2) หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ 
3) ต้องให้ความสนใจและช่วยดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก อย่างใกล้ชิด เช่น การขึ้นลงรถ 

ข้ามถนน และการข้ึนบันได  
4) ก่อนที่จะพูดหรือบรรยาย ต้องส ารวจความพร้อมในการรับฟังของนักท่องเที่ยว อาจ

เป็นเพราะนักท่องเที่ยวท าภารกิจอ่ืนๆ 
5) รักษากิริยามารยาทท่ีดีงามของคนไทย ให้นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจ 
6) อ่อนน้อมถ่อมตนและให้เกียรตินักท่องเที่ยว ในกรณีที่มัคคุเทศก์ก าลังบรรยายอยู่ ถ้ามี

นักท่องเที่ยวถามจะต้องแสดงความสนใจและและกล่าวขอบคุณทุกครั้งที่นักท่องเที่ยวถาม 
7) ขณะที่นักท่องเที่ยวนั่งอยู่ในรถควรกล่าวค าต้อนรับ เล่าเรื่องวัฒนธรรมไทย หรือชีวิต

ความเป็นอยู่ของคนไทย หรือเรื่องราวที่จะแนะน านักท่องเที่ยวไปชม 
8) ให้ค าแนะน ากับนักท่องเที่ยวในเรื่องทั่วๆ ไป เช่น การขนส่ง เวลาท าการของไปรษณีย์

หรือการติดแสตมป์ที่จะส่งไปประเทศต่างๆ อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา 
9) ถ้านักท่องเที่ยวต้องการถ่ายรูป มัคคุเทศก์ควรให้โอกาสกับนักท่องเที่ยวโดยอาจจะ

ก าหนดเวลาส าหรับการถ่ายรูป 
4. สิ่งที่มัคคุเทศก์ไม่พึงปฏิบัติ ได้แก่ 

1) ไม่ตะโกน ตบมือดังๆ เพ่ือเรียกนักท่องเที่ยวให้เข้ามาหา เพราะเป็นกิริยาที่ไม่สุภาพ 
2) ไม่พูดจาดุว่า เมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงสถานที่นัดหมายช้าไป  
3) ไม่ท าตัวเป็นครู ตั้งหน้าแต่จะสอน เพราะนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มมีความสนใจแตกต่าง

กัน  
4) ไม่ควรสูบบุหรี่หรือดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน 
5) ไม่ควรแสดงความร าคาญเม่ือนักท่องเที่ยวซักถามในกรณีท่ีฟังมัคคุเทศก์บรรยาย 
6) นักท่องเที่ยวอาจจะสนใจในเรื่องนั้น ๆ อยู่แล้ว 
7) ในกรณีที่นักท่องเที่ยวถาม และมัคคุเทศก์ไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ ก็ให้ตอบว่าจะไป

ค้นคว้าหาค าตอบมาให้ทีหลัง 
จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์  
1. เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
2. เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
3. ยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือ ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอื่น 
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4. มีความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละ
และอุทิศเวลาของตน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นส าคัญ จะละทิ้ง หรือ ทอดทิ้ง 
หน้าที่การงานมิได้ 

5.รักษาชื่อเสียงของตน โดยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบหรือการปฏิบัติอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรี และ
เกียรติคุณของวิชาชีพมัคคุเทศก์ 

6. พึงมีทัศนคติ พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ คุณวุฒิ คุณธรรม และทักษะในการปฏิบัติงาน ใน
งานวิชาชีพมัคคุเทศก์ 

7. พึงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนทั้งทางธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม 

8. ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณีงามของสถานที่ท่องเที่ยว    
ทุกแห่งตลอดจนการปฏิบัติตนตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ 

9. ประพฤติตนด้วยความสุภาพ รู้จักสามัคคีต่อผู้ร่วมวิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบุคคล
ทั่วไป โดยปราศจากอคติใดๆ ทั้งสิ้น 

แนวคิดของมัคคุเทศก์น้อย  
แนวคิดของมัคคุเทศก์น้อย เป็นความร่วมมือของหลายองค์กรที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล อุทยานประวัติศาสตร์ 
อุทยานแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และองค์กรอิสระ
โดยแต่ละองค์กรต่างมีภารกิจร่วมกันในการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจใน  
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี โบราณและศาสนสถาน รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นหรือการเรียนรู้แผ่นดินเกิด ปลุกจิตส านึกให้เยาวชนรักและหวงแหนทรัพยากรชุมชน รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะท้องถิ่นที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติและ
วัฒนธรรมที่มีคุณค่าความส าคัญและงดงาม  จูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือน องค์กรดังกล่าวจะ
ร่วมเสริมสร้างกิจกรรม และโครงการสนับสนุนและพัฒนาเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวของ
ท้องถิ่น ซึ่งมัคคุเทศก์น้อยย่อมเป็นเยาวชนที่ผ่านการอบรมในแต่ละท้องถิ่นนิยมเรียกว่า หมายถึง 
มัคคุเทศก์ที่เป็นเยาวชนที่มีจิตอาสาพาท่องเที่ยว โดยให้ความส าคัญกับความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักใน คุณค่าความส าคัญของทรัพยากรท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในชุมชนมากกว่าค่าตอบแทน 
ทั้งยังได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามพระราชบัญญัติน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ซึ่งต่างกับมัคคุเทศก์โดยอาชีพที่ต้องรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากส านักงานธุรกิจ น า
เที่ยวและมัคคุเทศก์กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทั้งต้องมีคุณสมบัติ (จุฑาทิพย์ 
สุทธิเทพ, 2559: 20-24)  



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

19 
 

การเตรียมความพร้อมของมัคคุเทศก์ต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) (กรมการท่องเที่ยว, 2563: 1) 

1. การเตรียมความพร้อมประเภทก ากับการตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกายมัคคุเทศก์
ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานประจ ารถ และนักท่องเที่ยว หากพบว่ามีอาการไข้ ไอ จาม  
มีน้ ามูกหรือเหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือมากกว่า 37.50 องศาเซลเซียสขึ้นไปให้แจ้ง
บริษัทน าเที่ยว หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยไปสถานพยาบาลทันที  

2. ก ากับให้ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกคนก่อนเริ่มปฏิบัติงาน หรือน า
เที่ยวทุกครั้ง และตลอดระยะเวลาการเดินทาง  

3. มีการอธิบายให้นักท่องเที่ยวทราบเกี่ยวกับวิธีการดูแลตนเองทุกครั้งก่อนการเริ่ม น าเที่ยว 
เช่น การเว้นระยะห่าง การใส่ การถอด การทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง เป็นต้น 

4. ก ากับให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย  1 เมตร เช่น การจัดที่นั่งเว้นระยะบนรถบัสน าเที่ยว 
การเว้นระยะห่างในการเดินชมในแหล่งท่องเที่ยวหรือการเว้นระยะห่างในการนั่งรับประทานอาหาร  
เป็นต้น  

5. ก ากับให้นักท่องเทีย่วล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร  
6. จัดให้มีถังขยะมีฝาปิดหรือถุงขยะสภาพดี  ส าหรับแยกทิ้งขยะที่เหมาะสมและเพียงพอ  และ

เก็บรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง การใช้งานร่วมกันหรือจุดที่สัมผัสบ่อย  เช่น ราวบันได 
ไมโครโฟน พนักเก้าอ้ี ระหว่างและหลังการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 
 สรุป แนวคิดเก่ียวกับอาชีพมัคคุเทศก์มีบทบาทส าคัญที่ท าให้แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในประเทศ
เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ซึ่งอาชีพนี้มีผลโดยตรงต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความประทับใจให้กับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนท าให้เกิดรายได้ให้กับคนในแหล่งท่องเที่ยว และอาชีพนี้จ าต้องอยู่ภายใต้
การดูแลและควบคุมตามกฎหมายเพ่ือให้มัคคุเทศก์ได้ด าเนินการน าเที่ยวอย่างมีจรรยาบรรณตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายเพ่ือความเป็นระเบียบ ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่น เชื่อถือ มีความมั่นใจ 
และประทับใจในการมาเยือนแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะการสร้างการรับรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้อง
ของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีอยู่เป็นจ านวนมากให้กับนักท่องเที่ยว  ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นที่ต้อง
พัฒนานักเล่าเรื่องชุมชนที่เกิดจากคนในชุมชนเองโดยเฉพาะเยาวชนให้มีทักษะ  ความรู้และ
ความสามารถที่น าไปสู่เยาวชนมัคคุเทศก์น้อยในการให้ความรู้เกี่ยวกับการน าเที่ยวในพ้ืนที่ของตน 
อย่างไรก็ตามผลส าเร็จเช่นว่านี้ จ าต้องอาศัยหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงต่อการพัฒนาเยาวชนสู่การ
เป็นมัคคุเทศก์น้อยที่มีบทบาทส าคัญที่จะท าให้มัคคุเทศก์น้อยได้ด าเนินการน าเที่ยวอย่างถูกต้องและ  
มีความรู้ที่เหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยวของตน 
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แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม 

 

แนวคิดการมีส่วนร่วม เป็นการน าหลักคิดที่ส าคัญในการด าเนินการร่วมกัน คือ การร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจในการดูแลและรักษาหรือท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งร่วมกันให้ส าเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี ซึ่งการมีส่วนร่วมนั้นเป็นสิทธิและเป็นเอกสิทธิของบุคคลที่ต้องให้ความเคารพและให้เกียรติ
ซึ่งกันและกันต้องไม่ถูกบังคับและครอบง า มีการท างานเป็นกลุ่มที่แสดงออกในรูปของพฤติกรรม
ร่วมและผลประโยชน์ร่วมกันและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระไม่ได้ถูกบังคับและต้องสร้าง
การรับรู้ร่วมกัน รวมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมส าคัญในด้านการ
ให้ความช่วยเหลือ ด้านกระบวนการด าเนินกิจกรรมในการพัฒนาและรับผลประโยชน์ร่วมกันอย่าง
เสมอภาคเท่าเทียมกัน (พรรณิลัย นิติโรจน์, 2557: 16) อีกทั้งการมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการ
ส่งเสริมให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทส าคัญในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหาที่
สมาชิกมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งสมาชิกย่อมมีส่วนร่วมในมิติ    
ต่าง ๆ ได้แก่ มิติการร่วมตัดสินใจว่าอะไรควรท าและท าอย่างไร มิติการร่วมลงมือปฏิบั ติและร่วม
เสียสละตามที่ได้ตัดสินใจร่วมกัน มิติการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการด าเนินงานร่วมกันและ
มิติร่วมกันในการประเมินผลการด าเนินงานหรือโครงการที่เกิดจากการท างานร่วมกัน (Cohen and 
Uphoff. 1981: 219-222)  

นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมยังเป็นกรอบในการเข้ามามีส่วนร่วมที่สมาชิกมีอิสระทางความคิด      
มีความรู้ความสามารถและมีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมนั้นๆ โดยจะต้องมีลักษณะการเข้า
ร่วมอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ไม่ใช่เป็นการจัดเวทีการมีส่วนร่วมครั้งเดียว ตัวอย่างเช่น ในการ
แก้ปัญหาของชุมชนควรเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้าร่วมตั้งแต่ต้นจนจบ  ได้แก่ 1) เริ่มตั้งแต่เกิด
จิตส านึกในตนเองและถือเป็นภาระหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ตนอยู่ 2) ร่วมคิด
ด้วยกันว่าอะไรที่เป็นปัญหาของชุมชน มีสาเหตุอย่างไร  และจะจัดล าดับความส าคัญของปัญหา
เป้าหมายอย่างไร และควรที่จะจัดการปัญหาใดก่อนหลัง 3) ร่วมกันวางแผนการด าเนินงานว่าจะจัด
กิจกรรมหรือโครงการอะไร จะแบ่งงานกันอย่างไร ใช้งบประมาณมากน้อยเพียงใด จะจัดหา
งบประมาณมาจากที่ใด และใครจะมาเป็นผู้ดูแลรักษา 4) ร่วมด าเนินงานประชาชนจะต้องร่วมกิจกรรม
ด้วยความเต็มใจ เต็มก าลังความรู้ความสามารถของตนเอง 5) ร่วมกันติดตามประเมินผล ตลอดเวลาที่
ท างานร่วมกันประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบถึงปัญหาอุปสรรคและร่วมกันในการ
หาทางแก้ปัญหา เพ่ือให้งานหรือภารกิจดังกล่าวสามารถส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  และ 6) ร่วมรับ
ผลประโยชน์ ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชนแล้วย่อมที่จะได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน 
ซึ่งอาจไม่จ าเป็นที่จะต้องอยู่ในรูปของเงิน วัตถุสิ่งของ  แต่อาจเป็นความสุขสบาย ความพอใจในสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนก็ได้ (อรทัย ก๊กผล 2552: 19) 
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ประเภทการมีส่วนร่วม โดยทั่วไปได้แบ่งประเภทออกเป็น  2 ประเภท ได้แก่ 1) การมีส่วน
โดยตรง เป็นเรื่องที่ส าคัญเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมโดยตรง ที่จ าต้อง
เปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซึ่งอาจอยู่ ในรูปของ
กรรมการที่ปรึกษาที่ให้ข้อคิด  ข้อเสนอแนะ  เพราะกิจกรรมบางอย่างอาจมีอุปสรรค ไม่สารถ
แก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงจ าต้องให้บุคคลอื่นเข้ามาร่วมในการตัดสินใจ เพ่ือให้ผลการตัดสินใจ
เป็นที่ยอมรับแก่คนทั่วไปหรือเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นการมีส่วนร่วมโดยตรงจึงมี
สาระส าคัญอยู่ที่ว่าจะเป็นการร่วมอย่างเป็นทางการที่เป็นเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ค าสั่งแต่งตั้ง 
หนังสือเชิญประชุม บันทึกการประชุม เป็นต้น 2) การมีส่วนร่วมโดยอ้อม การมีส่วนร่วมโดยอ้อมเป็น
เรื่องของการท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้บรรลุเป้าหมายอย่างไม่เป็นทางการ โดยไม่ได้ร่วมในการ
ตัดสินใจในกระบวนการบริหาร แต่เป็นเรื่องของการให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมาย
เท่านั้น เช่น การบริจาคเงิน ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ แรงงาน เข้าช่วยสมทบ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมแต่
ยินดีร่วมมือ (เมตต์ การุณ์จิต 2553: 16) 

ระดับการมีส่วนร่วม ประกอบด้วยการประชุมวางแผนร่วมโดยจัดวางแผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย วิธีด าเนินงานและงบประมาณเพ่ือการแสวงหาทรัพยากร คือมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ช่วยเหลือ จัดหาหรือสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ รวมทั้งการมีส่วนร่วม
เกี่ยวกับการประสานงาน ปฏิบัติงาน ติดต่อสื่อสาร รับผิดชอบร่วมกันและมีส่วนร่วมในการก าหนด
เกณฑ์ประเมินผล ตรวจสอบโครงการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Cohen and Up Hoff, 1980: 
213-235) 

ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม ได้แก่ 1) ช่วยสร้างความกระจ่างและความชัดเจนต่อการด าเนิน
กิจกรรมทั้งในวัตถุประสงค์และความต้องการของโครงการหรือนโยบาย สาธารณชนสามารถผลักดัน
ให้เกิดการคิดทบทวนสมมติฐานที่อยู่เบื้องหลัง 2) ใช้ต้นทุนน้อยและลดความล่าช้า ซึ่งการร่วมกันคิด
ท าให้เกิดการตัดสินใจที่เห็นพ้องต้องกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งน าไปสู่การลดข้อขัดแย้งที่อาจมีผลกระทบ
ต่อระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม ซึ่งบ่อยครั้งที่มีการต่อต้านมากย่อมท าให้เสียจนไม่
อาจด าเนินการและเสียเวลาเสียงบประมาณอันเหตุจากการขัดแย้งนั้น 3) เกิดฉันทามติที่มีส่วนร่วมกัน
และสร้างข้อตกลงและข้อผูกพันอย่างมั่นคงในระยะยาวระหว่างกลุ่มลดข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต 4) น าไปปฏิบัติหรือท างานได้ง่ายขึ้น การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจท าให้มีความรู้สึก
ของการเป็นเจ้าของการตัดสินใจนั้นและทันทีที่การตัดสินใจได้เกิดขึ้น พวกเขาก็อยากเห็นว่ามันเป็น
ผลทางปฏิบัติและเข้ามาช่วยกันด้วยความกระตือรือร้น 5) การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าและข้อโต้แย้ง 
แบ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกันซึ่งจะท าให้เกิดความยากขึ้นในการแก้ปัญหา  6) เกิดความน่าเชื่อถือและ
ความชอบธรรมจากกระบวนการตัดสินใจที่โปร่งใสจะช่วยสมาชิกให้ได้รับข้อมูลและเหตุผลการ
ตัดสินใจท าให้เกิดการยอมรับและพร้อมให้ความร่วมมือต่อการตัดสินใจนั้นและ 7) เกิดการพัฒนาภาค
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ประชาสังคม  คือ การมีส่วนร่วมไม่เพียงแต่เรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นเนื้อหา แต่ยังเรียนรู้ว่าการกระท า
เช่นว่านั้นเป็นเพราะเหตุใดที่สมาชิกสามารถฝึกอบรมการท างานและเรียนรู้การแก้ปัญหาร่วมกัน
เพ่ือให้งานนั้นออกมาอย่างมีประสิทธิผล (วันชัย วัฒนศัพท์ และคณะ, 2551: 21-26) 
 โดยสรุป แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนท าให้กระบวนการพัฒนาส าเร็จผลตามเป้าหมาย 
ซึ่งการน าหลักคิดที่ประกอบด้วย  การมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ และร่วมกันรับผลประโยชน์
จากการด าเนินการนั้นๆ ซึ่งหลักคิดเหล่านี้ได้ก าหนดแนวทางในการมีส่วนร่วมที่แท้จริงท าให้
หน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหารท้องถิ่น ชุมชน โดยการน าแนวทางไปใช้หรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทและศักยภาพของท้องที่เป็นการสะท้อนมุมมองของการอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างมีความสุข    
โดยสมาชิกในชุมชนตระหนักถึงส าคัญร่วมกันในกิจกรรมหรืองานพัฒนาด้านต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรม
เกี่ยวกับการเล่าเรื่องชุมชนที่ส่งตรงถึงนักท่องเที่ยวที่ เข้ามาเยือนที่ต้องอาศัยผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราว
น าไปสู่ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นปราชญ์ชาวบ้าน มัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือนักเล่า
เรื่องท่ีเป็นเยาวชนในพ้ืนที่ล้วนแต่อาศัยความร่วมมือของคนในพ้ืนที่ให้ความรู้ในเอกลักษณ์ของชุมชน
เพ่ือให้กระบวนการถ่ายทอดของเยาวชนเล่าเรื่องได้น าไปบอกเล่าให้กับนักท่องเที่ยวได้ถูกต้อง ดังนั้น
การให้ร่วมมือ ร่วมช่วยเหลือและการมีส่วนร่วมของชุมชนจึงมีความส าคัญที่จะท าให้แหล่งท่องเที่ยวใน
ชุมชนได้รับรู้อย่างกว้างขวางเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว  

 
แนวคิดทฤษฎีการท่องเที่ยวชุมชน 
 

แนวคิดและทฤษฎีการท่องเที่ยวชุมชน เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่รองรับนโยบายการกระจาย
รายได้ของภาครัฐลงสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการกระจายรายได้สู่สาธารณชนและช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น ตรงกับภาษาอังกฤษ Community Base Sustainable 
Tourism: CBT คือ การท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ก าหนด
ทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการ
ดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน” โดยมองว่าการท่องเที่ยวต้องท างานครอบคลุม 5 ด้าน พร้อม
กัน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมีชุมชนเป็นเจ้าของและมีส่วน     
ในการจัดการ (กรมการท่องเที่ยว, 2561: 32) และยังเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่นานาชาติให้การ
ยอมรับว่า เป็นเครื่องมือในการ พัฒนาคนและชุมชน ทั้งในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน รวมถึงเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูวัฒนธรรม สืบทอด เผยแพร่ และสร้างการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างเจ้าของ แหล่งท่องเที่ยว หรือผู้คนในชุมชนกับผู้มาเยือน สร้างการรับรู้ ความผูกพันผ่าน
การมีปฏิสัมพันธ์ กันระหว่างนักท่องเที่ยว สมาชิกในชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณี และวิถี
ชีวิตของชุมชน (ณัฏฐพัชร มณีโรจน์, 2560: 28)  โดยสาระส าคัญของการท่องเที่ยวชุมชน ดังนี้ 
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องค์ประกอบของท่องเที่ยวชุมชน (ชาญวิทย์ วสยางกูร, 2558: 29-30) ได้แก่  
1. ทรัพยากรธรรมชาติ  วิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรมประเพณีที่มีความเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะถิ่น  
2. องค์กรชุมชนท้องถิ่นมีทักษะมีความรู้ในเรื่องราวของชุมชนท้องถิ่นของตนเป็นอย่างดี 
3.  มีการจัดการทรัพยากรร่วมกันมีกระจายรายได้หรือผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  
4. คนในชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิม

รายได้ของคนในชุมชนท้องถิ่น  
กระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่  
1. การศึกษาและการค้นหาของดีเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
2. และสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
3. การพัฒนากระบวนการที่เชื่อมโยงทางการตลาดในกิจกรรมการท่องเที่ยวสื่อความหมาย

และประชาสัมพันธ์ที่มีความชัดเจนทั่วถึง  
4. ก าหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเพ่ือเตรียมความพร้อมใน

การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ให้เกิดการรับรู้
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมรายได้อย่างมั่นคง  
 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. 2558 วาระท่ี 1 (สภาปฏิรูปแห่งชาติ) 
 ส าหรับประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของไทยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อ
เศรษฐกิจไทยโดยมีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างการกระจายรายได้ที่ดี  เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะจับจ่ายใช้
สอยยังพ้ืนที่ท่องเที่ยวนั้นๆ โดยตรง ส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความอยู่ดีกินดีมากขึ้น  ยังส่งผลดี
ทางอ้อมอีกหลายประการ  อาทิ การท าให้คนไทยเกิดความรักชาติ หวงแหนทรัพยากรต่างๆ  ของ
ประเทศ รวมถึงการเผยแพร่ประวัติศาสตร์  ศิลปะ วัฒนธรรม อันเป็นมรดกที่ล้ าค่าของไทยไปสู่ชาว
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม  แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจ าต้องครอบคลุมในทุกจังหวัดของ
ประเทศไทยและมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดการกระจาย
รายได้จากการท่องเที่ยวลงสู่ชุมชนมากยิ่งขึ้น (สภาปฏิรูปแห่งชาติ, 2558: 22-28) ดังนี้  

ประเด็นปัญหาโครงสร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย ได้แก่ 
1. แหล่งท่องเที่ยวไม่เพียงพอ ขาดประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเสื่อมโทรม 

              1.1 จ านวนแหล่งท่องเที่ยวไม่เพียงพอเกิดจากการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของนักท่องเที่ยว
รวมทั้งยังเกิดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในหัวเมืองท่องเที่ยวหลัก 

    1.2 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวขาดประสิทธิภาพ จากการขาดการวางแผน ก ากับ  



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

24 
 

ดูแลการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว และการก าหนดขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity)  
2. ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว 
    2.1 สิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานทางการท่องเที่ยวไม่เพียงพอ ได้แก่ ห้องน้ าสะอาด 

ป้ายบอกทาง ข้อมูลการท่องเที่ยว รวมทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการท่องเที่ยวมีไม่เพียงพอต่อ
จ านวนนักท่องเที่ยว  

     2.2 บริการด้านการท่องเที่ยวขาดมาตรฐาน และประสบปัญหากับดักราคา 
3. ขาดการก ากับดูแลมาตรฐานการให้บริการ  เช่น ด้านโรงแรมและที่พักด้านร้านอาหาร และ

ด้านการขนส่ง เป็นต้น  
4. การแข่งขันด้านราคาของสินค้าทางการท่องเที่ยว ท าให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ของประเทศติดกับดักราคา โดยเฉพาะในธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก 
5. บุคลากรทางการท่องเที่ยวไม่เพียงพอทั้งเชิงคุณภาพ ปริมาณ และมีรายได้ต่ า 

              5.1 บุคลากรขาดประสบการณ์และทักษะที่จ าเป็นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว  
              5.2 บุคลากรมีแนวโน้มขาดแคลน เช่น มัคคุเทศก์ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว  

6. ปัญหาความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและการหลอกลวงนักท่องเที่ยว 
    6.1 ปัญหาการหลอกลวงนักท่องเที่ยว อาทิ มัคคุเทศก์หลอกลวงไปซื้อของหรือสินค้า  

ไม่ได้มาตรฐาน 
     6.2 กลไกในการดูแลความปลอดภัย และการตอบสนองช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ไม่ให้

ความชัดเจนและไม่ทันท่วงที 
     6.3 ปัญหาความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 

  ประเด็นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ 
1. ปรับปรุงขอบเขตภารกิจจากกรมการท่องเที่ยวหน่วยงานด้านการพัฒนา  
    1.1 ประสานงาน (Coordinator) ในการผลักดันแผนพัฒนาในระดับนโยบายส่วนกลาง 

ลงสู่ระดับพ้ืนที่  
    1.2 ก าหนดและก ากับดูแล (Regulator) มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวโดย 

ให้ภาคเอกชน คือ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและภาคชุมชน เข้ามามีบทบาทหลัก 
ในตรวจรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมาตรฐานที่ต้องมีการก ากับดูแล เช่น มาตรฐานของแหล่ง
ท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวก มาตรฐานความปลอดภัย กลไกในการแก้ปัญหากรณีที่เกิดปัญหากับ
นักท่องเที่ยว  

 1.3 ด าเนินงาน ในการบริหารกองทุนการท่องเที่ยวพิจารณาความเหมาะสม 
     1.4 ส่งเสริมการด าเนินงานของผู้ประกอบการทั้งภาคเอกชนและชุมชน โดยเฉพาะการ

สนับสนุนการสร้างหรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชน  
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      1.5 การสนับสนุนการพัฒนาสินค้าท่ีมีจุดเด่นเฉพาะท้องถิ่น ด าเนินงานร่วมกับ อพท. 
และหน่วยงานในพ้ืนที่ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสินค้าใหม่ โดยให้สิทธิพิเศษต่างๆ  กับ
ภาคเอกชนและชุมชนที่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสินค้าใหม่ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 

       1.6 บูรณาการหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการพัฒนาการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว   
เช่น กรมการท่องเที่ยว องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) 
เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของภารกิจระหว่างหน่วยงาน 

ประเด็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ 
1. ภาคชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และสนับสนุนให้มีการ

รวมกลุ่มและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
    1.1 ส่งเสริมการรวมตัวของชุมชนในรูปแบบต่างๆ  
    1.2 ส่งเสริมให้ชุมชนมีอ านาจและบทบาทในการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
    1.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท าให้เกิดความ 

เชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ  
2. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่   
    2.1 สนับสนุนอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ให้โดดเด่นมากขึ้น  
    2.2 ศึกษาจัดท าและเผยแพร่ ปูมประวัติ ต านานหรือเรื่องเล่าต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยวให้

ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและเชื่อมโยงเรื่องราวระหว่างพื้นที่เพ่ือให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ 
    2.3 สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของ

พ้ืนที ่
    2.4 ส่งเสริมผู้ประกอบการที่ลงทุนและด าเนินงานอย่างสอดคล้องกับอัตลักษณ์และ

วัฒนธรรมหรือน าเอาอัตลักษณ์ของพ้ืนที่มาใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว  
     2.5 ส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยวประเภทมนุษย์สร้างขึ้น  
     2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามลักษณะกิจกรรมที่มีศักยภาพ  

 ประเด็นองค์ประกอบด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน  ได้แก่ (พจนา สวนศรี, 2559:       
19-22) 

1. ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
   1.1 ระบบการบริหารจัดการโดยชุมชนแบบบูรณาการ  
 1.2 การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มและชุมชน 

      1.3 การเสริมศักยภาพของคนในกลุ่มและชุมชน 
             1.4 ระบบประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวและชุมชน 

   1.5 การปฏิบัติตามระเบียบของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว 
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   1.6 การตลาดและการประชาสัมพันธ์อย่างมีความรับผิดชอบ 
2. ด้านการกระจายผลประโยชน์สู่ท้องถิ่น สังคมและคุณภาพชีวิต 
     2.1 สนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
     2.2 การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมและสร้างโอกาสรายได้เสริม 
     2.3 การให้เกียรติด้านสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
3. ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม 
    3.1 กลุ่มท่องเที่ยวมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุนท้องถิ่น 
    3.2 มีการถ่ายทอดข้อมูลทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนจากภายในสู่ภายนอกและการ 

ถ่ายทอดภายในด้วยกันเอง 
    3.3 มีกฎ กติกาและแนวทางปฏิบัติเพ่ือการเคารพและปกป้องวัฒนธรรมของคนภายใน

ชุมชนและให้เกียรติกับวัฒนธรรมของคนภายนอก 
    3.4 กลุ่มท่องเที่ยวมีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบทอดวัฒนธรรม 
4. ด้านการท่องเที่ยวชุมชนมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
    4.1 การให้ข้อมูลกลุ่มท่องเที่ยวได้รับการศึกษาเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
    4.2 การออกแบบกิจกรรมที่ค านึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    4.3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายของชีวภาพอย่างสมดุล 
    4.4 การจัดการขยะชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว 
    4.5 มีกระบวนการจัดการมลพิษที่ครบวงจร 
    4.6 การจัดการด้านพลังงานสะอาดและปลอดภัย 
5. ด้านการบริการและความปลอดภัยการท่องเที่ยวชุมชน 
   5.1 กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนมีความชัดเจน เหมาะสมกับสภาพชุมชน และช่วงเวลา 
   5.2 ที่พัก ยานพาหนะ และการเดินทาง 
   5.3 การติดต่อประสานงาน 
   5.4 ความปลอดภัย 

 สรุป ประเด็นการท่องเที่ยวชุมชนและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของไทยย่อมส่งผลต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่อย่างไรก็ตามการท าให้การขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม   
การท่องเที่ยวที่สามารถจับต้องได้ปฏิบัติได้จริงมีความส าคัญต่อการท าให้การท่องเที่ยวชุมชนนั้นๆ มี
ความยั่งยืนดังนั้น การพัฒนาควรเป็นการบูรณาการงานร่วมกันของหน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนุนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวท าให้เกิดประสิทธิภาพทั้งด้านการบริหารจัดการแบบองค์รวมเพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนโดยร่วมกันพัฒนา
องค์ประกอบหรือตัวชี้วัดโดยเฉพาะการให้ความรับรู้ในเอกลักษณ์ของชุมชนผ่านการเล่าเรื่องของ
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เยาวชนหรือมัคคุเทศก์น้อยในพ้ืนที่ย่อมเป็นเสริมแรงผลักและแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับ
และสร้างความประทับใจส่งผลให้มีความต้องการที่จะเข้ามาสัมผัสในชุมชนทุกปี  ท าให้ประเทศมีเม็ด
เงินหมุนเวียนลงในชุมชน ชุมชนอยู่ดีมีสุข มีรายได้ท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีวิต  
 
แนวคิดทฤษฎีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 แนวคิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาเป็นการน าประสบการณ์ ทักษะและความเชี่ยวชาญใน     
ด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุมาสร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น ค าว่า “ภูมิปัญญา” เป็นที่
รู้จักกันมานานและเป็นค าที่มีความหมายที่หลากหลายแง่มุมและมีความลึกซึ้ง  ซึ่งนักวิชาการได้ให้
สาระส าคัญเกี่ยวภูมิปัญญา ดังนี้ 
 ภูมิปัญญาว่า  เป็นองค์ความรู้ทั้งหลายที่มีการสั่งสมและได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมา     
โดยการคิดค้นปรับเปลี่ยนผสมผสานกับความรู้ใหม่และพัฒนาให้เหมาะสมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต     
มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง และเป็นประสบการณ์สะสมจนมีความรอบรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ
ในด้านต่างๆ ที่มีคุณค่า ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากการเรียนรู้สั่งสมและสืบทอดต่อกันมาจากอดีตถึง
ปัจจุบัน โดยมีอยู่หลากหลายด้านด้วยกันทั้งในด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม  ด้านแพทย์แผน
ไทย ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้านศิลปกรรม
ด้านภาษาและวรรณกรรม ด้านปรัชญา ศาสนาประเพณีและด้านโภชนาการ (โชสิตา สิงหาเทพ, 
2561: 39) 

ภูมิปัญญา เป็นองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ของการด ารงชีวิตที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์
ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยใช้แนวความคิด วิเคราะห์ ในการแก้ปัญหาต่างๆ ของตนเองจนเกิดการ
หลอมรวมเป็นแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่เป็นลักษณะของตนเองที่สามารถพัฒนาความรู้ มา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกาลสมัยในการแก้ปัญหาของการด ารงชีวิต (ปราณี ตันตยานุบุตร, 2551: 
15)  

สรุป  ภูมิปัญญา คือ ประสบการณ์และการรับรู้ที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมาหรือการศึกษา
ค้นคว้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท าให้มีความรู้ ทักษะ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงและ
สามารถถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังได้น าไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

ประเภทของภูมิปัญญา ได้แก่ (ปราณี ตันตยานุบุตร, 2551: 16) 
 1. ด้านเกษตรกรรม เป็นการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคด้าน การเกษตรกับ

เทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม  
2. ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม คือ กระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเอง  

ทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจ าหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม  
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3. ด้านการแพทย์แผน คือ การจัดการ ป้องกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้น
ให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้  

4.  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คือ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทั้งการอนุรักษ์ การพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  

5.  ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน คือ การสะสมและบริหารกองทุนและสวัสดิการชุมชนทั้งที่
เป็นเงินตราและโภคทรัพย์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตความเป็นอยู่ของ สมาชิก  

6. ด้านศิลปกรรม  คือ การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เช่น จิตรกรรม 
ประติมากรรม นาฏศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ การละเล่นพ้ืนบ้าน และนันทนาการ เป็นต้น 

7. ด้านภาษาและวรรณกรรม คือ การอนุรักษ์และสร้างสรรค์ผลงานด้าน ภาษา วรรณกรรม
ท้องถิ่น และการจัดท าสารานุกรมภาษาถิ่น การปริวรรตหนังสือโบราณ การฟ้ืนฟูการเรียน การสอน
ภาษาถ่ินของท้องถิ่นต่าง ๆ  

8. ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี คือ ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรม    
ค าสอนทางศาสนา ปรัชญาความเชื่อ และประเพณีท่ีมีคุณค่า ให้เหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจและ
สังคม  

การถ่ายทอดภูมิปัญญา 
การถ่ายทอดภูมิปัญญา แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการใช้

การสาธิตและให้ผู้รับการถ่ายทอดจดจ าหรือจดบันเอง และแบบลายลักษณ์อักษรเป็นการบันทึกลงใน
อุปกรณ์หรือสื่อต่างๆ โดยการใช้การจดบันทึก เช่น กระดาษ สมุด วาดภาพ ซึ่งการถ่ายทอดภูมิปัญญา
มีนักวิชาการได้สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา (ธัชกร ภัทรพันปี, 2561: 31) 
 1. จากการบอกเล่า เป็นวิธีการที่ผู้ถ่ายทอดเป็นฝ่ายบอกเล่า อธิบายหรือถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์สั่งสมของตนให้แก่ผู้รับการถ่ายทอดในรูปของค าพูดโดยผู้ถ่ายทอดจะต้องเป็นฝ่าย
เตรียมเนื้อหาที่จะพูด   
 2. การสาธิต เป็นวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ผู้ถ่ายทอดแสดงหรือกระท าพร้อมกับการบอก
หรืออธิบายเพื่อให้ผู้รับการถ่ายทอดได้ประสบการณ์ตรงในเชิงรูปธรรม  

 3. การปฏิบัติจริง  เป็นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงและเป็นวิธีการถ่ายทอดที่ผู้รับการ
ถ่ายทอดลงมือกระท าจริงในสถานการณ์ที่เป็นอยู่จริง โดยผู้ถ่ายทอดเป็นผู้คอยแนะน าตรวจสอบ และ
แก้ไข เพ่ือให้กระบวนการปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนและได้ผลงานตามที่ต้องการด้วยวิธีการนี้ผู้รับ    
การถ่ายทอดจะได้เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ไปทีละเล็กละน้อยจนสามารถปฏิบัติได้ด้วย



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

29 
 

ตนเอง นับเป็นวิธีการที่เหมาะกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เน้นทักษะกระบวนการและผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติ 

 4. วิธีถ่ายทอดโดยให้เรียนรู้จากสื่อด้วยตนเองเป็นวิธีที่จัดเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาในรูปของสื่อประสมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และท าความเข้าใจด้วยตนเองมากที่สุดเช่น บทเรียน
แบบโปรแกรม และศูนย์การเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น 
 5. วิธีถ่ายทอดโดยจัดในรูปของแหล่งเรียนรู้ เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่จัดเป็นแหล่งเรียนรู้
ในลักษณะต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ และตลาดนัดภูมิปัญญา เป็นต้น  
 6. วิธีถ่ายทอดโดยใช้การแสดงพ้ืนบ้านเป็นสื่อ เป็นวิธีที่ใช้การแสดงที่ชาวบ้านนิยมชมชอบ
เป็นสื่อในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาโดยที่ผู้รับการถ่ายทอดจะได้รับความเพลินเพลิดไป
พร้อมๆ กับการเรียนรู้ 
 7. วิธีถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยบันทึกองค์ความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์ เช่น ต าราต่าง ๆ และในรูป
ของสื่ออ่ืนๆ เช่น วีดิทัศน์ในรูปของวีซีดี/ดีวีดี เทปเสียงหรือแผ่นซีดีเสียงรวมถึงเว็บไซด์เพ่ือให้คนรุ่น
หลังได้ศึกษาเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาต่อไปไม่ให้สูญหาย 
  การถ่ายทอดความรู้  

วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ที่ชัดแจ้ง  (Explicit 
knowledge) เป็นหลัก และสกัดความสามารถในแต่ละความรู้ได้อย่างชัดเจนและสามารถ การ
ถ่ายทอดความรู้ที่ฝังลึก (Tacit knowledge) เพ่ือให้น าความรู้กลับไปใช้ใหม่และเกิดนวัตกรรมหรือ
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งลักษณะการถ่ายทอดความรู้ที่มุ่งสู่การเรียนรู้ให้กับผู้รับ
การถ่ายทอดอาจเป็นบุคคล กลุ่มบุคคลก็ได้  การถ่ายทอดความรู้  (Knowledge transfer) โดยมี
กระบวนการทีส่ าคัญ (วิจารณ์ พานิช, 2559: 10) ดังนี้  

1. การถ่ายทอดความรู้ SECI Model ของโนนากะ และทาเคอุชิ (Nonaka and Takeuchi, 
1995) ดังภาพที่ 2.8 ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.8 การถ่ายทอดความรู้ SECI Model 

 ที่มา: วนิดา ธนากรกุล และคณะ, 2561: 22  
 

จากภาพที่ 2.8 อธิบายขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้ตามแนวคิด SECI Model ดังนี้ (วนิดา  
ธนากรกุล และคณะ, 2561: 23) 

 1) Socialization เป็นการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก  Tacit Knowledge สู่Tacit 
Knowledge เป็นการถ่ายโอนความรู้จากบุคคลสู่บุคคล โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงของ        
ผู้สื่อสารระหว่างกันอาจอยู่ในรูปแบบของการพูดคุยระหว่างกันอย่างไม่เป็นทางการหรือรูปแบบ   
การประชุม พูด คุย เป็นต้น 

2) Externalization เป็นการดึงความรู้จาก Tacit Knowledge สู่ Explicit Knowledge 
เป็นการดึงความรู้จากภายในตัวคนถ่ายทอดออกเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ต ารา คู่มือ เป็นต้น  

3) Combination เป็นการรวบรวมความรู้ที่ได้จากExplicit Knowledge สู่  Explicit 
Knowledge คือการรวบรวมความรู้จากหนังสือต ารา Explicit Knowledge มาสร้างเป็นความรู้     
ประเภท Explicit Knowledge ใหม ่

4) Internalization เป็นการน า ความรู้จาก Explicit Knowledge กลับเข้าไปเป็นความรู้ 
Tacit Knowledge คือการน าความรู้ที่เรียนรู้มาไปปฏิบัติจริงกระบวนการต่างๆ จะเกิดขึ้นหมุนวน 
กันไปซ้ าแล้วซ้ าเล่า ซึ่งในแต่ละกระบวนการที่เกิดการเปลี่ยนรูปแบบระหว่างความรู้ฝังลึกกับความรู้
ชัดแจ้งจะท าให้เกิดความรู้ใหม่เพ่ิมข้ึน  

ในส่วนเกลียวความรู้ (Knowledge Spiral) และยิ่งเกลียวความรู้หมุนเร็วเท่าไหร่ก็จะท าให้
เกิดความรู้เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์กับองค์กรได้มากข้ึนองค์ประกอบของวงจรความรู้ มี ดังนี้ 
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1) คน (People) ในองค์กรจึงมีความส าคัญเป็นอันดับแรก การจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์
กระบวนการ และเทคโนโลยีที่ใช้ในองค์กรเพ่ือแสวงหาสร้าง จัดการ แลกเปลี่ยนและท าให้ความรู้ที่
ต้องการได้รับผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่องค์การต้องการ 

2) ด้านกระบวนการ (Process) กระบวนการของการจัดการความรู้ ประกอบด้วย แนวทาง
และขั้นตอนของการจัดการความรู้ โดยต้องระบุประเภทของสารสนเทศที่ต้องการ ทั้งจากแหล่งข้อมูล
ภายในและภายนอกเป็นการแยกแยะว่าความรู้ชนิดใดที่ควรน า มาใช้ในองค์กร แล้วน า ความรู้นั้นมา
ก าหนดโครงสร้างรูปแบบ และตรวจสอบความถูกต้อง 

3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology) การจัดการความรู้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือ เพ่ือจะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของความรู้ในองค์กรให้เป็นความรู้ที่เกิดประโยชน์ต่อ
บุคคลนั้นในเวลาและรูปแบบที่แต่ละองค์กรต้องการสรุปได้ว่าองค์กรสามารถน าเครื่องมือในการ
จัดการความรู้มาใช้เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งใช้หลักการของ SECI ความรู้ชัดแจ้งสามารถ
น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ เพ่ือช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ได้อย่างรวดเร็ว แต่ความรู้
ฝังลึกนั้นเกิดการแลกเปลี่ยนได้ยากขึ้นอยู่กับทัศนคติและวัฒนธรรมขององค์กรและต้องเลือกใช้วิธีให้
เหมาะสมวงจรการจัดการความรู้ (Knowledge Management Cycle) คือ ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่
เริ่มต้นจากบุคคลในองค์กรนั้น ๆ แล้วความรู้ได้ถูกน ามาถ่ายทอดสู่องค์ความรู้ 

 

2. การถ่ายทอดความรู้ “โมเดลปลาทู” ดังภาพที่ 2.9 ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 2.9 โมเดลปลาทู 
ที่มา: วิจารณ์ พานิช, 2560: 24 

 

จากภาพที่ 2.9 อธิบายขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้ตามแนวคิดโมเดลปลาทู (วิจารณ์ พานิช, 
2560: 25) ดังนี้  

“โมเดลปลาทู” เปรียบการจัดการความรู้เหมือนกับปลาทูหนึ่งตัวที่มี 3 ส่วน คือ  
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1) “หัวปลา” (Knowledge Vision- KV) คือ วิสัยทัศน์ของการจัดการความรู้ เป็นการ
ก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ว่าด าเนินการไปเพ่ือวัตถุประสงค์อะไร เช่น เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ เป็นต้น ซึ่งการก าหนดวิสัยทัศน์ของการจัดการความรู้ในแต่ละ
ประเด็นก็เปรียบเสมือนหัวปลาที่บอกทิศทางในการว่ายว่าจะเคลื่อนที่ไปทางใด   

2) “ตัวปลา” (Knowledge Sharing-KS) คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจ และ
ยากที่สุดส าหรับการจัดการความรู้เพราะโดยทั่วไปคนมักคิดว่า ผู้มีความรู้เป็นผู้ที่มีอ านาจถ้าต้อง
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนก็จะรู้สึกไม่ม่ันคง อาจโดนคนอ่ืนแย่งหน้าที่การงาน  

3) “หางปลา” (Knowledge Assets-KA) คือ ความรู้ที่ถูกจัดเก็บอยู่ในคลังความรู้ โดย
ความรู้ที่ถูกจัดเก็บต้องเป็นความรู้ที่จ าเป็นมีความส าคัญและสอดคล้องกับเป้าหมายในการจัดการ
ความรู้ จะไม่จัดเก็บความรู้ที่นอกเหนือจากนั้นในคลังความรู้นี้ โดยจะต้องมีการวางระบบในการ
จัดเก็บ มีการจัดหมวดหมู่ รวมถึงมีระบบที่ท าให้ผู้ใช้สามารถสืบค้น และค้นคืนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งต้อง
อาศัยการสนับสนุนของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงความรู้ที่
จัดเก็บไว้ได้ทุกที่ ทุกเวลา  
 สรุป แนวคิดการถ่ายทอดภูมิปัญญา เป็นการน าภูมิปัญญาของตนที่เกิดจากความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้สะสมมาอย่างยาวนาน มาร่วมกันถ่ายทอดเพ่ือสร้างความมั่นคงและรักษาสิ่งที่ดี     
มีคุณค่า โดยทั่วไปวิธีการถ่ายทอด ได้แก่ การสาธิต การสั่งสอนด้วยการบอกเล่าด้วยวาจา และเป็น  
ลายลักษณ์อักษร เช่น ต ารา คู่มือ และแผนที่ เป็นต้น รวมถึงใช้วิธีฝึกปฏิบัติวิธีบรรยายประกอบการ
สาธิต วิธีบอกเล่า/บรรยายวิธีเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ  ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดองค์
ความรู้อาจใช้เทคนิคการถ่ายทอดของการถ่ายทอดความรู้ SECI Model หรือแนวคิดโมเดลปลาทู    
มีส่วนส าคัญต่อการเสริมสร้างทักษะในการเล่าเรื่องราวโดยเฉพาะเยาวชนที่สนใจเป็นนักเล่าเรื่องหรือ
มัคคุเทศก์น้อยที่ต้องศึกษาเรียนรู้เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดที่หลากหลายเพ่ือให้การสื่อสารเรื่องราว
ตรงกับความสนใจของนักท่องเที่ยว  

 

ข้อมูลทั่วไปอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 สถานที่และอาณาเขต  
  อ าเภอบางพลี เป็น 1 ใน 6 อ าเภอของจังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่ 243.89 ตร.กม.โดยแบ่ง
เขตการปกครอง เป็น 6 ต าบล มีจ านวน 83 หมู่บ้าน ประกอบด้วย เทศบาลต าบลบางพลีใหญ่ 23 
หมู่บ้าน เทศบาลต าบลบางแก้ว 16 หมู่บ้าน ต าบลบางปลา 15 หมู่บ้าน ต าบลบาง โฉลง 11 หมู่บ้าน 

ต าบลราชาเทวะ 15  หมู่บ้าน และต าบลหนองปรือ 3 หมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง 
ได้แก่ ทิศเหนือติดต่อกับเขตลาดกระบัง (กรุงเทพมหานคร)  ทิศใต้ติดต่อกับอ า เภอบางบ่อและ
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ มีคลองโก่งประทุนและคลองสามเป็นเส้นแบ่ง  ทิศตะวันออกติดต่อกับ
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อ าเภอบางเสาธง มีถนนเข้าวัดหัวคู้ คลองหนองงูเห่า คลองบางนา ถนนวัดศรีวารีน้อย คลองเสาระ
หงษ์ คลองส าโรง คลองโก่งประทุน คลองลาดหวายและคลองโก่งประทุนเป็นเส้นแบ่งเขต และทิศ
ตะวันตกติดต่อกับอ าเภอเมืองสมุทรปราการ เขตบางนา และเขตประเวศ (กรุงเทพมหานคร) มีคลอง
บางเหี้ยน้อย คลองบางกระบือ คลองกู้พารา คลองทับนาง คลองส าโรง คลองหนองกระทุ่ม คลองบาง
นา คลองสาหร่าย คลองหนองตาด า คลองปลัดเปรียง คลองต้นตาล แนวคันนาแบ่งเขตระหว่าง
กรงุเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการและคลองตาพุกเป็นเส้นแบ่งเขต 
 สภาพพื้นที่ 
 อ าเภอบางพลีส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม มีสภาพของ
ชุมชนในลักษณะการผสมผสานระหว่างการเป็นชุมชนเมืองและชุมชนดั้งเดิมมี ถนนสายหลัก ได้แก่ 
ถนนบางนา-บางปะกง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34) และทางพิเศษบูรพาวิถีด้านบน ถนน
เทพารักษ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 ถนนกิ่งแก้ว (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3256) ถนน
ต าหรุ-บางพลี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3256) ถนนกาญจนาภิเษก (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9) 
ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถนนเลียบคลองระบายน้ าบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถนนสาย
รอง ได้แก่ ถนนวัดหนามแดง (ทางหลวงชนบทหมายเลข สป.4006) ถนนจตุรโชคชัย (ซอยวัดหลวง
พ่อโต) ถนนวัดศรีวารีน้อย (ทางหลวงชนบทหมายเลข สป.2001) และถนนวัดบางปลา 

ประชากร  
ประชากรในอ าเภอบางพลี มีจ านวนทั้งหมด 234,366 คน ประกอบด้วย  เป็นเพศชาย 

จ านวน 110,488 คน เพศหญิง 123,878 คน (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด
สมุทรปราการ, 2562: 28-30) โดยประชากรในอ าเภอบางพลี ในช่วง ปี พ.ศ. 2555–2559 พบว่า
ประชากรวัยแรงงาน มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นในทุกๆ ปี แต่มีสัดส่วนลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
จ านวนประชากรในภาพรวม ในขณะที่ประชากรวัยเรียน มีจ านวนลดลงเล็กน้อยในทุกๆ ปี และ
อ าเภอบางพลีมีจ านวนประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมขึ้นทุกๆ ปี และมีสัดส่วนของประชากรกลุ่มวัยสูงอายุ
สูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอ าเภอบางพลี เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากท าให้ชุมชนดั้งเดิมได้
ขยายเป็นชุมนชนเมืองมากขึ้นส่งผลให้ประชากรส่วนใหญ่เข้าสู่แรงงานภาคอุตสาหกรรม 
 สภาพทางเศรษฐกิจ 

ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้มาจากการท างานในโรงงานอุตสาหกรรม และประชากรบางส่วน
มีรายได้จากการท าอาชีพดั้งเดิมด้านการเกษตร ประมงน้ าจืดและปลูกมะม่วง กระจายในแต่ละต าบล 
อีกทั้งยังมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยียนตามแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ       
ในอ าเภอบางพลีที่มีอยู่อย่างหลากหลาย  เช่น  สถานที่ท่องเที่ยว  เชิงศิลปวัฒนธรรม  เชิงศาสนา         
เชิงประวัติศาสตร์  เชิงนิเวศ และประเพณีที่ส าคัญ โดยมีเส้นทางที่เชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานคร

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B8-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B8-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
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สามารถเดินทางไปกลับได้เพียง 1 วัน ท าให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็น
การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล รถไฟฟ้า BTS รถตู้ หรือรถขนส่งสาธารณะ  

ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอบางพลี มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่  (กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ, 2562:32-34) 

1. วัดบางพลีใหญ่ใน (วัดหลวงพ่อโต) เป็นพระพุทธรูปส าริด ตามประวัติมีว่าลอยน้ ามาจาก
กรุงเก่า  

2. วัดบางพลีใหญ่กลาง (วัดพระนอน) พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
ยาวประมาณ 53 เมตร แล้วสร้างพระวิหารคลุมทีหลัง ความสูงของวิหารเท่าอาคาร 4 ชั้น ภายในองค์
พระใหญ่พอที่จะแบ่งให้มีห้องปฏิบัติธรรม เสาและผนัง มีภาพเขียนเรื่องราวของเทวดา นรก สวรรค์ 
คติธรรม จ านวนมากกว่า 100 รูป และมีห้องหัวใจพระซึ่งประชาชนนิยมมาปิดทองเพ่ือเป็นศิริมงคล 

3. มัสยิดดีนุ้ลอิสลาม (สุเหร่าบางปลา) เป็นสถานที่การประกอพิธีกรรมทางศาสนาและศูนย์
การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย อาทิ กลุ่มอาหาร ขนมหวาน จักสาน เสื้อผ้า  

4. ตลาดน้ าโบราณบางพลี เดิมชื่อ “ตลาดศิริโสภณ” เป็นตลาดเก่าแก่ตลาดหนึ่งพ้ืนตลาดท า
จากพ้ืนไม้ สามารถเดินติดต่อกันได้ถึง 500 เมตร มีอายุประมาณ 141 ปี ตลาดนี้ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือ
ของ คลองส าโรงช่วงอ าเภอบางพลี  

 

สถานที่และอาณาเขตของอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามภาพท่ี 2.10 ดังนี้ 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.10 สถานที่และอาณาเขตของอ าเภอบางพลี  
ที่มา: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ, 2562: 6 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  

 วิเชียร อินทรสมพันธ์ และคณะ (2562) ศึกษาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม          
ยุวมัคคุเทศก์เพ่ือการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ เพ่ือการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี   
ท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และ 2) ศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์    
เพ่ือการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  

1. หลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพ่ือการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นหลักสูตรระยะสั้นใช้เวลาในการฝึกอบรม 5 วัน รวมเวลาไม่
น้อยกว่า 30 ชั่วโมง แบ่งเป็น 1) ภาคความรู้ทางวิชาการ ประกอบด้วย วิชาความรู้พ้ืนฐาน ได้แก่    
(1) ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวในต าบลอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี (2) วาทศิลป์เพ่ือ
การพูดในที่ประชุมชน (3) ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเพ่ือการน าเที่ยวส าหรับยุวมัคคุเทศก์ และวิชาความรู้
เฉพาะวิชาชีพ ได้แก่ (1) การท่องเที่ยวยุคไทยแลนด์ 4.0 และการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ความ
ยั่งยืน และ (2) บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณ มารยาท จิตบริการ และ มนุษยสัมพันธ์ของยุวมัคคุเทศก์ 
2) การศึกษานอกสถานที่และฝึกปฏิบัติภาคสนาม โดยจัดให้มีการศึกษานอกสถานที่และฝึกปฏิบัติใน
ภาคสนาม มีมัคคุเทศก์ต้นแบบที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะเฉพาะด้านการปฏิบัติงานในการน าเที่ยว
เป็นผู้แนะน าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ผลัดเปลี่ยนกันฝึกฝนทักษะและลงมือปฏิบัติการน าเที่ยว
ภาคสนามในสภาพจริง ผลการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรฉบับร่างโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ค่าดัชนี
ความสอดคล้องขององค์ประกอบของหลักสูตรมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67–1.00 และมีค่าเฉลี่ยความ
เหมาะสมของหลักสูตรเท่ากับ 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34  

2. การใช้หลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพ่ือการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อ าเภอ  
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีพบว่า นักเรียนทุกคน ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการฝึกอบรม และมีความ  
พึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับดีมาก ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมพบว่า 
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเห็นว่า ตนเองได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพมัคคุเทศก์ สถานที่ต่างๆ ในบ้านเกิด
ของตนเอง อันจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหรือสามารถให้ข้อมูลกับผู้คนทั่วไป 
ส่วนวิทยากรท้องถิ่น (มัคคุเทศก์พ้ืนที่) เห็นว่า กิจกรรมดังกล่าว ท าให้เห็นแววและศักยภาพของ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างชัดเจน ซึ่งจะท าให้สามารถชักชวนนักเรียนเหล่านี้ให้มาร่วมเป็น
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพ่ือดึงดูดและช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยวในอ าเภออู่ทองต่อไปได ้

จุฑาทิพย์ สุทธิเทพ (2559) ศึกษาการวิจัยเรื่อง การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวท้องถิ่นของเยาวชนต าบลมะเกลือใหม่อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์    
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1) เพ่ือศึกษาบริบทและศักยภาพในการพัฒนายุวมัคคุเทศก์ของเยาวชนต าบลมะเกลือใหม่ อ าเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา 2) เพ่ือศึกษาและสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชนต าบลมะเกลือใหม่ โดย
กระบวนการเรียนรู้เรื่องการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี 3) เพ่ือให้เยาวชน ต าบลมะเกลือใหม่ อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมาสามารถน าชมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้ ผลการศึกษาพบว่า ต าบลมะเกลือใหม่มี
ศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงศาสนา การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ส าหรับการ
เรียนรู้การเป็นยุวมัคคุเทศก์ใช้วิธีการโดยการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการน าเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญคือ วัดป่าภูผาสูง ทั้งนี้รูปแบบการเรียนรู้มี ดังนี้ 1) การส ารวจแหล่งท่องเที่ยว 2) ฝึกอบรมการ
เป็นยุวมัคคุเทศก์ 3) ฝึกปฏิบัติการเป็นยุวมัคคุเทศก์น าเที่ยว 

 โกสิน สะตะ และคณะ (2559) ศึกษาการวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ในเขตอ าเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า สถานที่ท่องเที่ยวอ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มีแหล่ง ท่องเที่ยว    
ที่มีความส าคัญอยู่ 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติน้ าพอง เขื่อนอุบลรัตน์ และอุทยานแห่ง ชาติภูก้าว–    
ภูพานค า กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีความเหมาะสมมาก   
ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะการเป็นมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมของ 
เยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่    
ระดับ .05 

พรรณี พิมาพันธุ์ศรี และ คณะ (2561) ศึกษาการวิจัยเรื่อง นวัตกรรมและแนวคิดสร้างสรรค์
จากเยาวชนเพื่อประสบการณ์การท่องเที่ยวสู่เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยคุณค่า มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
แนวทางหรือรูปแบบในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และศึกษาเรื่อง
กระบวนการสร้างนวัตกรรมและแนวคิดสร้างสรรค์จากเยาวชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้แนวคิดในการสร้าง
เครื่องมือให้ผู้ประกอบการในการสรรสร้างสินค้า เพ่ือขับเคลื่อนการน าอัตลักษณ์ตามแบบวิถีไทย      
ที่สะท้อนในวิถีชีวิต ศิลปะ ธรรมชาติ ของผู้คนในชุมชน มาสอดประสานในกระบวนการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากของดีของเด่นในชุมชน ด้วยกระบวนการสืบค้น ร้อยเรียง ออกแบบ และต่อยอด 
ผลการศึกษาพบว่า ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากฐานทรัพยากรของชุมชนนั้น การเข้ามามี ส่วนร่วมของ
คนภายนอกชุมชนในโครงการนี้ท าหน้าที่เป็น ตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) เพ่ือจะน าวัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปต่อยอดและสร้างสรรค์ มีการแสดงออกถึงแนวทางการด าเนินงานที่ทุกฝ่ายได้
ประโยชน์ โดยที่ชุมชนได้ประโยชน์จากสินค้าของชุมชน ผู้ประกอบการก็ได้รับประโยชน์จากการ
เขา้ถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพและยังสามารถช่วยเหลือชุมชนได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย 
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พลอยระดา ภูมี และคณะ  (2559) ศึกษาการวิจัยเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพมัคคุเทศก์
ท้องถิ่นในพ้ืนที่ชุ่มน้ าหนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาการเสริมสร้าง
ศักยภาพของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและ 2) ศึกษาระดับความรู้และความพึงพอใจของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นใน
พ้ืนที่   ชุ่มน้ าหนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า 1) บทบาทหน้าที่ของ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 2) การอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ และ3) ความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวและกฎหมายส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีระดับความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 
78.92, 78.00 และ 84.30 ตามล าดับ) ส่วนความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีระดับความรู้อยู่ใน
ระดับมาก (ร้อยละ 65.00) และความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น มีระดับความรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
(ร้อยละ 47.40) การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม พบว่าในภาพรวมมีระดับความความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง  

สุขสันติ์ ส าเภา และคณะ (2560)  ศึกษาการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดของ
กลุ่มเด็กและเยาวชนต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิถีชีวิต 
สภาพความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนต าบลสวนผึ้ง ศึกษาปัจจัยเงื่อนไขและกระบวนการกลุ่มในการ
พัฒนาทักษะการคิดของเด็กและเยาวชนต าบลสวนผึ้งและค้นหารูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดของ
เด็กและเยาวชนต าบลสวนผึ้ง ผลการศึกษาพบว่า พบว่า กระบวนการและแนวทางการพัฒนาทักษะ
การคิดของเด็กและเยาวชนต าบลสวนผึ้งมี 2 รูปแบบ คือ 1) พ่ีเลี้ยงจัดกระบวนการร่วมกับเด็ก     
และเยาวชนส าหรับเด็กเล็กและช่วงแรกที่เด็กและเยาวชนยังไม่ได้เข้ามาเรียนรู้กระบวนการอย่าง
ลึกซึ้ง และ 2) เด็กและเยาวชนเป็นผู้จัดกระบวนการโดยมีพ่ีเลี้ยงเป็นโค้ชคอยให้การหนุนเสริม โดย
หัวใจส าคัญ คือ เป้าหมายการเรียนรู้ต้องชัดเจน ออกแบบกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เปิด
พ้ืนที่ให้เด็กได้ลงมือท า มีการวางแผน แบ่งบทบาทภายในทีม และสรุปบทเรียนหลังท ากิจกรรมทุก
ครั้ง ช่วยให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ไปปรับใช้ตลอดกระบวนการ ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกับผู้ปกครอง คร ูคนในชุมชน และภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เพ่ือช่วยสนับสนุน
การเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนต าบลสวนผึ้ง ในการด าเนินงานระยะที่ 3 ซึ่งจากการเอารูปแบบดังกล่าว
ไปทดลองใช้ พบว่าเด็กและเยาวชน รวมทั้งผู้ปกครอง เกิดพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมร่วมกัน โดยเป็น
กิจกรรมที่มีความต่อเนื่องอันเป็นผลมาจากทุกคนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันในทุกๆ  กิจกรรม 
โดยที่ทุกคนเห็นความส าคัญของกระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องที่น าไปสู่การออกแบบ
กิจกรรมตามความสนใจ ของกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัยเกิดการพัฒนาทักษะการคิดร่วมกัน ส่งผลให้
เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น 

วันวิวาห์ แซ่ชั้น (2560) ศึกษาการวิจัยเรื่อง ทักษะของมัคคุเทศก์ชาวไทยที่ดูแลนักท่องเที่ยว    
ชาวจีน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลในการประกอบอาชีพของมัคคุเทศก์ชาวไทย
ที่ดูแลนักท่องเที่ยวชาวจีนศึกษาทักษะของมัคคุเทศก์ชาวไทยที่ดูแลนักท่องเที่ยวชาวจีนและ
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เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของทักษะของมัคคุเทศก์ชาวไทยที่ดูแลนักท่องเที่ยวชาวจีน  กรณีศึกษา
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ทักษะของมัคคุเทศก์ชาวไทยที่ดูแล
นักท่องเที่ยวชาวจีนกรณีศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังนี้ 
นักท่องเที่ยวเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.00 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 47.00 ส่วนใหญ่มีอายุ     
26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.00 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.00     
ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 45.00 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 36.00 ทักษะของมัคคุเทศก์ชาวไทยที่ดูแลนักท่องเที่ยวชาวจีนในภาพรวม พบว่า อยู่
ในระดับมาก ( X =4.04, S.D.=0.408) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.32, S.D.=0.402) รองลงมาด้านความรู้วิชาชีพของมัคคุเทศก์อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.21, S.D.=0.413) และด้านการติดต่อประสานงาน อยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 3.51, S.D=1.021) 

สัญญา พานิชยเวช และคณะ (2561) ศึกษาการวิจัยเรื่องพัฒนาการเมืองสวรรคโลกและ
มรดกวัฒนธรรมชุมชนสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น           
ผลการศึกษา พบว่า การสร้างเครือข่ายชุมชนเพ่ือร่วมคิดร่วมพัฒนาเมืองสวรรคโลกด้วยกระบวนการ
งานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นพบว่า ได้รับความร่วมมือจากปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ ผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน และภาคี  
ที่เป็นหน่วยงานของรัฐนั้น ประกอบด้วยภาคีระดับชุมชน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังไม้ขอน 
กลุ่มเรือคายัคคลับ กลุ่มเครือข่ายศิลปะบ้านศิลาแลง กลุ่มเยาวชนคนรักสวรรคโลก รวมทั้งภาคีระดับ
อ าเภอ/จังหวัดได้แก่ สภาวัฒนธรรมอ าเภอสวรรคโลก เครือข่ายเมืองเก่าเหนือ เมืองเก่าใต้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก และภาคีระดับชาติ ได้แก่ องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เครือข่ายสื่อออนไลน์ และสื่อมวลชน ซึ่งภาคีดังกล่าว
ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในด้านต่างๆ ทั้งด้านการให้ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ 
ข้อคิดเห็น การศึกษาดูงาน การประสานงานงบประมาณ สถานที่ ก าลังคน การแลกเปลี่ยนบุคลากร
ซึ่งกันและกัน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เทคนิควิธีในการน าเสนอข้อมูลต่อนักท่องเที่ยว การจัด
โปรแกรมทัวร์การทดลองท าทัวร์ และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ผลการศึกษาการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนและหาแนวทางพัฒนาเมืองสวรรคโลก ได้แก่  

 (1) ผลการศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบด้านการจัดการท่องเที่ยว“แม่กลอง”3 ชุมชน ได้แก่ 
ชุมชนแพรกหนามแดงชุมชนกระดังงา และชุมชนบ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงคราม สรุปข้อสังเกตที่
ได้จากการศึกษาดูงานคือ ได้รับฟังสถานการณ์ภาพรวมการจัดการชุมชนและการท่องเที่ยวในจังหวัด
สมุทรสงคราม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการชุมชน ที่เชื่อมไปสู่ธุรกิจเพ่ือสังคมรวมทั้งได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการด้านอาหารในท้องถิ่นส าหรับนักท่องเที่ยว  และ
กระบวนการจัดการชุมชน และการสร้างคนรุ่นใหม่เข้ามาเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ
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ชุมชน ซึ่งมีข้อดีคือ คนรุ่นใหม่มีความรู้และทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยี สามารถน ามาต่อยอดการ
จัดการชุมชนได้เป็นอย่างดี และได้เรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านบางพลับ ซึ่งมีการ
จัดเป็นฐานเรียนรู้ในชุมชน โดยมีแนวคิดในการบริหารจัดการแบบมีผู้จัดชุมชนที่ท าหน้าที่ประสาน
และกระจายบทบาทหน้าที่ไปยังฐานการเรียนรู้ต่างๆ  

(2) ผลจากการเข้ารับการอบรมมัคคุเทศก์ชุมชนกับการสื่อความหมาย การบริหารจัดการ
และการให้บริการ คือ ได้ทบทวนแนวคิดผลกระทบการท่องเที่ยวแบบมวลชน การท่องเที่ยวทางเลือก 
บทบาทของชุมชนในการจัด CBT บุคลากรส าคัญในชุมชนส าหรับการบริหารจัดการและการให้บริการ
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลอดจนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการมัคคุเทศก์ นักสื่อความหมาย 
เทคนิคการน าเที่ยว เทคนิคการท าทัวร์ หลักการพูด บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณและได้เรียนรู้
เกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลรวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการนันทนาการ ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ในเขตอุทยานฯ และสาธิตการสื่อความหมายและการควบคุมความปลอดภัยขณะสื่อความหมายใน
พ้ืนที่ล่อแหลมของเส้นทางท่องเที่ยวในอุทยาน เรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อความหมายมรดกวัฒนธรรมและ
เชิงนิเวศ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งกลุ่ม และการบริหารจัดการกลุ่มกับ “กลุ่มท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านร่องกล้า” และได้ตั้งกลุ่มด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวของชุมชนเพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนาเมืองสวรรคโลกภายใต้บริบทโครงข่ายการท่องเที่ยวบนเส้นทางมรดกโลกสืบต่อไปโดยตั้งชื่อ
กลุ่มว่า “กลุ่มรักสวรรคโลก” 

อรจนา จันทรประยูร และคณะ (2554) ศึกษาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น ในพ้ืนที่ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาศักยภาพใน
การ   น า เที่ยวของคนในชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ 2) เพ่ือพัฒนาทักษะแรงงานด้านการน าเที่ยว (มัคคุเทศก์
ท้องถิ่น) ในการน าเที่ยวในท้องถิ่น และ 3) เพ่ือประเมินศักยภาพของผู้ผ่านการพัฒนาทักษะ ภายใต้
มาตรฐานมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  

ผลการศึกษา ดังนี้ ด้านศักยภาพของชุมชนก่อนการพัฒนาจากการพูดคุยกับกลุ่มน า ชุมชน
พบว่า ชุมชนมี ปัญหาด้านการขาดความรู้อย่างเพียงพอและทักษะด้านการพูด ด้านการสื่อ
ความหมายและการเล่าเรื่องราวรวมถึงจ านวนมัคคุเทศก์ในชุมชนมีน้อยเมื่อเทียบกับจ านวน
นักท่องเที่ยว และพบว่าการเพ่ิมความรู้ และทักษะในการพูด เทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างการมีส่วนร่วม
ระหว่างมัคคุเทศก์กับนักท่องเที่ยว จากนั้นจึงได้มีการทดสอบความรู้เดิมเพ่ือประโยชน์ในการ
ออกแบบหลักสูตรอบรมที่เหมาะสม ซึ่งผลจากการทดสอบ พบว่า เรื่องบทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์
ท้องถิ่นทั้งสองชุมชนยังมีผู้เข้าร่วมได้ระดับความรู้จัดอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 42.86) ส่วนใน
ประเด็น ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและกฎหมายส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และภูมิปัญญาท้องถิ่น มี  
ความรู้อยู่ในระดับน้อย (0.00) ยกเว้นระดับความรู้ของชุมชนบ้านโปงอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 
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50.00) ในประเด็นความรู้เรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และจากผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ
หลังจากได้รับการอบรมความรู้ พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อย ละ 81.48) ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ คือ ร้อย
ละ 70 ของข้อค าถามทั้งหมด มีเพียงร้อยละ 18.52 เท่านั้นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อ
พิจารณาจากประเด็นเรื่องระดับการศึกษาแล้ว พบว่า เป็นผลมาจากการจบการศึกษาในระดับต่ ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งประเด็นนี้อาจเป็นเหตุให้ผู้เข้าร่วมอบรมอาจมีปัญหาในการอ่านข้อค าถาม
และการตีความหมายจากข้อค าถามได้ จึงท าให้ผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์รวมถึงการทดสอบ
ความค่าความแปรปรวนพบว่า ระดับการศึกษามีผลต่อการทดสอบความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.038 ณ ระดับความเชื่อม่ัน 0.05  

ส าหรับข้อสังเกตด้านการเรียนรู้จากการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ท าให้ 
ความสามารถในการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ แตกต่างกันไปด้วย ซึ่ งอาจสรุปได้ว่า เป็นตัวแปรที่ท า 
ให้ทักษะในการสื่อสาร เช่น การพูด การอ่าน การเขียน และการท า ความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้รับ      
แตกต่างกันตามประสบการณ์ ส่วนความแตกต่างในด้านอายุของผู้ที่เข้าร่ วมโครงการ เป็นสัญญาณ    
ที่ด ีที่แสดงให้เห็นถึงสามารถจะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนใน 
ชุมชนทุกระดับอายุ อีกทั้งประเด็นด้านมัคคุเทศก์ส่วนหนึ่งจะเคยผ่านประสบการณ์การเป็นมัคคุเทศก์ 
มาแล้ว แต่ยังกล่าวว่าการอบรมนั้นเป็นประโยชน์และสามารถน าความรู้ในประยุกต์ใช้ในการท างาน 
ได้ อย่างแท้จริง ข้อสังเกตด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน พบว่า กลุ่มคนที่เข้าร่วมโครงการซึ่งมา
จากอาชีพที่หลากหลาย ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน นั่นหมายถึงกลุ่มคน
เหล่านี้สมัครใจที่จะมาท าหน้าที่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญของชุมชน 
ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของชุมชนและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ รวมถึงการใช้ธรรมชาติเพ่ือการยังชีพอัน
เหมาะสมเหล่านี้จะสามารถเป็นแรงผลักดันส าคัญที่ท าให้มัคคุเทศก์ท้องถิ่น สามารถถ่ายทอดสู่ผู้มา
เยือนชุมชน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติที่มีต่อมวลมนุษย์ น าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจและ
การปรับพฤติกรรมให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเหมาะสมเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่
อย่างยั่งยืนสืบไป 

ธาวิษ ถนอมจิตศ์ (2559) ศึกษาการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างความรู้แก่เยาวชนในเขต
จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดก าแพงเพชรโดยกระบวนการการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคีเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวมรดกโลกเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินความรู้ 
ด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารของเยาวชนในเขตจังหวัด
สุโขทัยและจังหวัด ก าแพงเพชร 2) ศึกษาความต้องการเสริมสร้างความรู้ แก่เยาวชนในเขตจังหวัด
สุโขทัยและจังหวัด ก าแพงเพชรเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและ
เมืองบริวารและ 3) ศึกษา รูปแบบการเสริมสร้างความรู้แก่เยาวชนในเขตจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดก า 
แพงเพชรโดยกระบวนการการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคีเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกเมือง
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ประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร  ผลการศึกษาพบว่า ตัวแทนเยาวชนส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวระหว่าง 60-100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.00 มีทัศนคติเก่ียวกับการท่องเที่ยวโดยรวม
อยู่ในระดับเห็นด้วย ( X =4.02) มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง ความรู้อยู่ในระดับปาน
กลาง ( X =3.38) ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในหัวข้อการสร้างความสามัคคีในชุมชน
เพ่ือร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวต้องการกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยวิธีการบรรยาย  ด้วยการ
น าเสนอความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ของวิทยากร สถานที่ใช้ในอบรม ได้แก่ โรงเรียน จ านวน 
ผู้เข้าร่วมอบรมไม่เกิน 50 คน และระยะเวลาวันในการอบรม 3 วันส าหรับรูปแบบการเสริมสร้าง
ความรู้ ประกอบด้วยขั้นตอนที่ 1 การส ารวจความต้องการเสริมสร้างความรู้แก่เยาวชน ขั้นตอนที่ 2 
การสร้างกระบวนการเสริมสร้างความรู้ แก่เยาวชน และขั้นตอนที่ 3 การพัฒนากิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

คมสิทธิ์ เกียรติวัฒนา และชรินรัตน์ ทองพันธ์ (2560) ศึกษาการวิจัยเรื่องการรับรู้ของ
เยาวชนไทยต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ของเยาวชนไทยต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่
ในช่วงอายุ19–25 ปีมีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ใน ระดับปริญญาตรีและเป็นนักเรียน/นักศึกษา 2) 
ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี เดินทางมายั งแหล่ งท่อง เที่ ยว เชิ งวัฒนธรรมในจั งหวั ด 
พระนครศรีอยุธยามากกว่า 3 ครั้ง  ขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพ่ือท่องเที่ยวหรือ
นันทนาการ ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์–อาทิตย์) และมีการเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัว   
ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากอินเทอร์เน็ต 
3)ผู้ ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ภาพลักษณ์ทางการท่ องเที่ ยว เชิ งวัฒนธรรมในจั งหวัด 
พระนครศรีอยุธยา ด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  ( X = 4.38, S.D.= 0.553) มากที่สุด 
รองลงมาเป็น ด้านบรรยากาศของสถานที่ ( X = 4.35, S.D. = 0.537) 4) เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้
ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามอายุพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
     
                 

 
  

 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2.11 กรอบแนวคิดการวิจัย  
 

แนวคิดการเป็นมัคคุเทศก์น้อย 
- แนวคิดการสร้างและพัฒนา
เยาวชน  
-แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอาชีพ
มัคคุเทศก์น้อย  
-แนวคิดการมีส่วนร่วม 
-แนวคิดการท่องเที่ยวชุมชน 
 
 
 
 

 

แนวทางการสร้าง
เยาวชนสู่การเป็น

มัคคุเทศก์น้อยแบบ  
มีส่วนร่วม 

เยาวชนมัคคุเทศก์น้อย  
รองรับการเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวใน 
อ าเภอบางพลี จังหวัด 

สมุทรปราการ 
 

ประเมินการสร้าง 
มัคคุเทศก์น้อย 

 




