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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการสร้างเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อยเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวใน
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ น าเสนอผลการศึกษา ดังนี้ 

1. ข้อมูลสภาพความพร้อมของเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อยในอ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

2. แนวทางการสร้างเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อยแบบมีส่วนร่วม 
3. การประเมินเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อย ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

 

1. ข้อมูลสภาพความพร้อมของเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อยในอ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อมูลสภาพความพร้อมของเยาวชนสู่การเป็น
มัคคุเทศก์น้อยในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
 1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อยในอ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 
 1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพร้อมของเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อยในอ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อยในอ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ดังนี้  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป  ได้แก่ 
      ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลทั่วไปของเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อย 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ  
     ชาย 

35 36.08 

     หญิง 62 63.92 

รวม 97 100.00 
2. ระดับการศึกษา 
    ระดับกศน.                      

 
24 

 
24.74 

    ระดับมัธยมศึกษา 24 24.74 
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         ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลทั่วไปของเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อย (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

    ระดับอาชีวะศึกษา  37 38.15 

    ระดับอุดมศึกษา 12 12.37 
รวม 97 100.00 

3. สถานะ  
   ก าลังศึกษา    

 
42 

 
43.30 

   ท างานเป็นลูกจ้างประจ า/รายวัน 19 19.60 
   ศึกษาและท างานเสริม (ขายของออนไลน์/งานหลังเลิกเรียน) 26 26.80 

   อาชีพส่วนตัว 10 10.30 
รวม 97 100.00 

4. การเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 
   อบต. บางโฉลง     

 
14 

 
14.43 

   อบต. บางปลา 15 15.46 
   อตบ. เทศบาลต าบลบางพลีใหญ่ 17 17.52 

   อบต. บางแก้ว 16 16.50 

   อตบ. ราชาเทวะ 19 19.59 
   อบต. หนองปรือ 16 16.50 

รวม 97 100.00 
5. การทอ่งเที่ยวในชุมชนที่อาศัยอยู่ 
   การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 

 
13 

 
13.40 

   การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 32 33.00 
   การท่องเที่ยววิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น 20 20.62 

   การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 18 18.56 

   การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการ 9 9.27 
   การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 5 5.15 

รวม 97 100.00 

6. การท่องเที่ยวในชุมชนที่ช่ืนชอบ  
   การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 

 
18 

 
18.56 
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ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลทั่วไปของเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อย(ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

   การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 15 15.46 

   การท่องเที่ยววิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น 29 29.90 

   การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 14 14.43 
   การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการ 19 19.59 

   การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์ 2 2.06 
รวม 97 100.00 

7. การเข้ารับอบรมเป็นยุวมัคคุเทศก์ที่ผ่านมา 
   ไม่ได้รับการอบรม 

 
63 

 
64.94 

   เป็นยุวมัคคุเทศก์ 17 17.53 

   เข้ารับอบรมแต่ชั่วโมงไม่ครบ 17 17.53 
รวม 97 100.00 

8. การเข้าร่วมในกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่ผ่านมา 
   เข้าร่วมสม่ าเสมอ 

 
22 

 
22.68 

   เข้าร่วมเป็นบางครั้ง 38 39.17 

   ไม่เข้าร่วม 32 33.00 

   ไม่สนใจ 5  5.15 

รวม 97 100.00 

9. ความชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยผ่านช่องทางใด
มากที่สุด 
   ลงมือท าจริง 

 
 

51 

 
 

52.58 

   ฟังบรรยาย 30 30.93 

   ดูคลิปวีดิโอ 11 11.34 
   สื่อ social media 3 3.09 

   ฟัง audio book 2 2.06 
รวม 97 100.00 

10. การมีทักษะท่ีดีหรือสิ่งที่ตนเองท าได้ดี 
   การอ่าน 

 
17 

 
17.53 
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ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลทั่วไปของเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อย(ต่อ) 

 
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปของเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงมากที่สุด จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 63.92 รองลงมาเป็นชาย จ านวน 35 คน   

คิดเป็นร้อยละ 36.08 มีระดับการศึกษาระดับอาชีวะศึกษามากที่สุด จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.15 รองลงมามัธยมศึกษา จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.74 เท่ากันกับระดับกศน. จ านวน 24 
คน คิดเป็นร้อยละ 24.74 และน้อยที่สุดระดับอุดมศึกษา จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.37  

สถานะก าลังศึกษามากที่สุด จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 รองลงมาก าลังศึกษาและ
ท างานเสริม (ขายของออนไลน์/งานหลังเลิกเรียน) จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26.80 ท างานเป็น
ลูกจ้างประจ า/รายวัน จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.60 และน้อยที่สุดอาชีพส่วนตัว จ านวน      
10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.30 

 เยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี อตบ.ราชาเทวะมากที่สุด จ านวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.59 รองลงมาอตบ. เทศบาลต าบลบางพลีใหญ่ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.52  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

   การเขียน 9 9.28 

   การคิดค านวณ 12 12.37 

   การคิดและการแก้ปัญหา 5 5.15 
   การมีเหตุผลเข้าใจผู้อ่ืน 13 13.40 

   คิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม 4 4.12 
   ความเข้าใจความต่างในวัฒนธรรม 10 10.31 

   ท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า 19 19.59 

   ทักษะสื่อสารเทคโนโลยี 8 8.25 
รวม 97 100.00 

11. อุปสรรคต่อการท ากิจกรรมเพื่อชุมชน 
     ไม่มีความมั่นใจในตนเอง 

 
34 

 
35.05 

     พ่อแม่ไม่เห็นด้วย 15 15.46 

     ไม่มีเวลา 28 28.87 
     ไม่มีเพ่ือนร่วมท างาน 1 1.03 

     ปัญหาการเดินทาง 19 19.59 

รวม 97 100.00 
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อบต. บางแก้ว จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 เท่ากันกับอบต. หนองปรือ จ านวน 16 คน       
คิดเป็นร้อยละ 16.50  อบต. บางปลา จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.46 และน้อยที่สุดอบต.      
บางโฉลง จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.43 การท่องเที่ยวในชุมชนที่อาศัยอยู่เป็นการท่องเที่ยว  
เชิงวัฒนธรรมมากที่สุด จ านวน 32 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.00 รองลงมาการท่องเที่ยววิถีชีวิตภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.62 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ านวน 18 คน    คิดเป็น ร้อยละ 
18.56 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.40 การท่องเที่ยวเชิงสันทนา
การ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.27 และน้อยที่สุดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.15   

การท่องเที่ยวในชุมชนที่ชื่นชอบเป็นการท่องเที่ยววิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นมากที่สุด จ านวน 
29 คน คิดเป็นร้อยละ 29.90 รองลงมาการท่องเที่ยวเชิงสันทนาการ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.59 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.56 การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.46 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.43 และน้อยที่สุดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.06  

ที่ผ่านมาไม่ได้รับการอบรมมากที่สุด จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 64.94 รองลงมาเป็น    
ยุวมัคคุเทศก์ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.53 เท่ากันกับเข้ารับการอบรมแต่ชั่วโมงไม่ครบ 
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.53  

การเข้าร่วมในกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่ผ่านมาเข้าร่วมเป็นบางครั้งมากที่สุด จ านวน 38 คน   
คิดเป็นร้อยละ 39.17 รองลงมาไม่เข้าร่วม จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 เข้าร่วมสม่ าเสมอ 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.68 และน้อยที่สุดไม่สนใจ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.15  

ความชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยผ่านช่องทางการลงมือท าจริงมากที่สุด     
จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 52.58 รองลงมาฟังบรรยาย จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.93 ดู
คลิปวีดิโอ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.34 สื่อ Social media จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.09 และน้อยที่สุด ฟัง Audio book จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.06   

การมีทักษะที่ดีหรือสิ่งที่ตนเองท าได้ดีคือการท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น ามากที่สุด จ านวน 19 
คน คิดเป็นร้อยละ 19.59 รองลงมาคือการอ่าน จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.53 การมีเหตุผล
เข้าใจผู้อ่ืน จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.40 การคิดค านวณ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.37  ความเข้าใจความต่างในวัฒนธรรม จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.31 การเขียน จ านวน    
9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.28 ทักษะสื่อสารเทคโนโลยี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 การคิดและ
การแก้ปัญหา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.15 และน้อยที่สุดคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.12 อุปสรรคต่อการท ากิจกรรมเพ่ือชุมชนคือการไม่มีความมั่นใจใน
ตนเองมากที่สุด จ านวน 34 คน ร้อยละ 35.05 รองลงมาไม่มีเวลา จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
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28.87 ปัญหาการเดินทาง จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.59 พ่อแม่ไม่เห็นด้วย จ านวน 15 คน   
คิดเป็นร้อยละ 15.46 และน้อยที่สุดคือไม่มีเพ่ือนร่วมท างาน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.03 

สรุป ข้อมูลทั่วไปของของเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อย  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม     
ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 63.92 มีระดับการศึกษาระดับอาชีวะศึกษาคิดเป็น  
ร้อยละ 38.15 สถานะก าลังศึกษา คิดเป็นร้อยละ 43.30 เป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ 
อตบ.ราชาเทวะ คิดเป็นร้อยละ19.59 การท่องเที่ยวในชุมชนที่อาศัยอยู่เป็นการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 33.00 การท่องเที่ยวในชุมชนที่ชื่นชอบเป็นการท่องเที่ยววิถีชีวิต ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 29.90 การเข้ารับอบรมเป็นยุวมัคคุเทศก์ที่ผ่านมาไม่ได้รับการอบรม คิดเป็น
ร้อยละ 64.94 การเข้าร่วมในกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่ผ่านมาเข้าร่วมเป็นบางครั้ง คิดเป็นร้อยละ 39.17 
ความชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยผ่านช่องทางการลงมือท าจริง คิดเป็นร้อยละ 52.58   
การมีทักษะที่ดีหรือสิ่งที่ตนเองท าได้ดีเป็นท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า คิดเป็นร้อยละ 19.59 อุปสรรค
ต่อการท ากิจกรรมเพื่อชุมชนการไม่มีความมั่นใจในตนเอง คิดเป็นร้อยละ 35.05  

 

ผลการวิเคราะห์ระดับความพร้อมของเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อยในอ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ผู้วิจัยได้น าผลมาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพร้อมของ
เยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อยปรากฏผลดังตารางที่ 4.2-4.5 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพร้อมของเยาวชนสู่การเป็น
มัคคุเทศก์น้อย 
                       

ความพร้อมของเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อย 
 

ระดับความพร้อม 

X  SD แปลความ 

1. ด้านความรู้ในการน าเที่ยวแหลง่ท่องเที่ยวชุมชน 2.22 1.086 น้อย 

2. ด้านทักษะ หน้าที่และความรับผิดชอบในการน าเที่ยว 3.47 1.117 ปานกลาง 

3. ด้านการติดต่อประสานงานและแก้ไขปัญหาในการน าเที่ยว 3.07 1.151 ปานกลาง 

รวม 2.92 1.118 ปานกลาง 
 

  จากตารางที่ 4.2 ความพร้อมของเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อยโดยภาพรวม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.92, SD=1.118) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็น

รายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านทักษะ หน้าที่และความรับผิดชอบในการน าเที่ยว ( X =3.47, 
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SD=1.117) รองลงมาด้านการติดต่อประสานงานและแก้ไขปัญหาในการน าเที่ยว  ( X =3.07, 
SD=1.151) และความรู้ในการน าเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ( X =2.22, SD=1.086) ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านความพร้อมของเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อย แสดงตามตาราง 
ดังนี้ 

ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพร้อมของเยาวชนสู่การเป็น
มัคคเุทศก์น้อย 

 

ด้านความรู้ในการน าเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
 

ระดับความพร้อม 

X  SD แปลความ 
1. รับรู้และเข้าใจของดีในชุมชนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา 
ความโดดเด่นได้เป็นอย่างดีและสามารถน าไปเล่าเรื่องหรือ
ถ่ายทอดให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจ เช่น อัตลักษณ์พ้ืนที่     
วิถีชุมชน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ เป็นต้น 2.05 1.102 

 
 
 

น้อย 

2. การจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
ในแหล่งท่องเที่ยว อาทิ แผนที่ท่องเที่ยวและป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ
ภายในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว เช่น ป้ายแสดงกิจกรรมหลัก ป้ายจุด
รวมพล ป้ายจุดจอดรถ ป้ายห้องน้ า ร้านค้า เป็นต้น 1.98 1.266 

 
 
 

น้อย 

3. มีทักษะและการใช้ทางภาษาอังกฤษและภาษาทางเลือกในการ
สื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการน าเที่ยวเช่น ภาษากัมพูชา พม่า 
เวียดนาม เป็นต้น  2.35 1.385 

 
 

น้อย 

4. การจัดท าโครงการหรือกิจกรรมท่องเที่ยวทั่วๆ  ไป เช่น 
โครงการท่องเที่ยววิถีชุมชน ของดีต าบล สักการะรับพร เป็นต้น 2.21 0.720 

 
น้อย 

5. การรับรู้และเข้าใจในข้อปฏิบัติ และมาตรฐานเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและการน าเที่ยว 2.50 0.959 

 
ปานกลาง 

รวม 2.22 1.086 น้อย 
 

 จากตารางที่ 4.3 ความพร้อมของเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อยโดยรวม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพร้อมอยู่ในระดับน้อย ( X =2.22, SD=1.086) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง การรับรู้และเข้าใจในข้อปฏิบัติและมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
การน าเที่ยว ( X =2.50, SD =0.959) รองลงมาอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ มีทักษะและการใช้ทาง
ภาษาอังกฤษและภาษาทางเลือกในการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการน าเที่ยว เช่น ภาษากัมพูชา 
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พม่า เวียดนาม เป็นต้น ( X =2.35, SD=1.385) การจัดท าโครงการหรือกิจกรรมท่องเที่ยวทั่วๆ ไป เช่น 
โครงการท่องเที่ยววิถีชุมชนของดีต าบล สักการะรับพร เป็นต้น ( X =2.21, SD=0.720) รับรู้และเข้าใจ
ของดีในชุมชนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความโดดเด่นได้เป็นอย่างดีและสามารถน าไปเล่าเรื่องหรือ
ถ่ายทอดให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจ เช่น อัตลักษณ์พ้ืนที่วิถีชุมชน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ
ประวัติศาสตร์ เป็นต้น ( X =2.05,SD=1.102) และการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
ที่มาเยือนในแหล่งท่องเที่ยว อาทิ แผนที่ท่องเที่ยวและป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ภายในพ้ืนที่แหล่ง
ท่องเที่ยว เช่น ป้ายแสดงกิจกรรมหลัก  ป้ายจุดรวมพล ป้ายจุดจอดรถ  ป้ายห้องน้ า ร้านค้าเป็นต้น 
( X =1.98, SD=1.266) ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพร้อมของเยาวชนสู่การเป็น
มัคคุเทศก์น้อย 

 

ด้านทักษะ หน้าที่และความรับผิดชอบในการน าเที่ยว 
 

ระดับความพร้อม 

X  SD แปลความ 

1. ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการน าเที่ยว เช่น Google 
Map, Application, Line Groups เป็นต้น 3.82 1.089 

 
มาก 

2. สามารถจัดโปรแกรมการน าเที่ยว ได้แก่ รายละเอียดในการรับ
นักท่องเที่ยว ระหว่างการน าเที่ยวและสิ้นสุดการน าเที่ยว 3.73 1.026 

 
มาก 

3. การเป็นผู้น ากิจกรรมต่างๆ รวมทั้งจัดนันทนาการเพ่ือความ
บันเทิงให้แก่นักท่องเที่ยว 4.05 0.846 

 
มาก 

4.การท างานเป็นทีมและสามารถแบ่งงาน แบ่งหน้าที่ แบ่งความรับผิดชอบ
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในการน าเที่ยว 3.46 1.339 

 
ปานกลาง 

5. อ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวด้วย ความเต็มใจและมี
ใจรักบริการ 2.77 1.303 

 
ปานกลาง 

6. รับรู้และเข้าใจในข้อปฏิบัติระเบียบแบบแผน ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของสถานที่แต่ละแห่งในการน าเที่ยว 2.97 1.096 

 
ปานกลาง 

รวม 3.47 1.117 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.4 ความพร้อมของเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อยโดยรวม พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.47, SD=1.117) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ
การเป็นผู้น ากิจกรรมต่างๆ รวมทั้งจัดนันทนาการเพ่ือความบันเทิงให้แก่นักท่องเที่ยวมากที่สุด        
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( X =4.05, SD=0.846) รองลงมา ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการน าเที่ยว เช่น Google Map, 
Application, Line Groups เป็นต้น ( X =3.82, SD=1.089) สามารถจัดโปรแกรมการน าเที่ยว ได้แก่ 
รายละเอียดในการรับนักท่องเที่ยว ระหว่างการน าเที่ยวและสิ้นสุดการน าเที่ยว ( X =3.73, SD=1.026) 
การท างานเป็นทีมและสามารถแบ่งงาน แบ่งหน้าที่ แบ่งความรับผิดชอบเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
ในการน าเที่ยว  ( X =3.46, SD=1.339) รับรู้และเข้าใจในข้อปฏิบัติระเบียบแบบแผน ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของสถานที่แต่ละแห่งในการน าเที่ยว ( X =2.97, SD=1.096) และน้อยที่สุด อ านวยความ
สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจและมีใจรักบริการ ( X =2.77, SD=1.303) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพร้อมของเยาวชนสู่การเป็น

มัคคุเทศก์น้อย 
 

    ด้านการติดต่อประสานงานและแก้ไขปัญหาในการน าเที่ยว 
 

ระดับความพร้อม 

X  SD แปลความ 
1.มีกลุ่ มหรื อเครื อข่ าย ในการอ านวยความสะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยว เช่น กลุ่มเยาวชนในต าบลโดยรอบแหล่งท่องเที่ยว 
เครือข่ายเยาวชนอาสาช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น เป็นต้น 2.85 1.013 

 
 

ปานกลาง 

2. สามารถจัดกลุ่มเยาวชนอาสาดูแล ใส่ใจการเข้ามาเยือนของ
นักท่องเที่ยวด้วยความเป็นเจ้าบ้านที่ด ี 3.12 1.226 

 
ปานกลาง 

3. การใช้ไหวพริบและการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
นักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว 2.97 1.122 

 
ปานกลาง 

4. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการแต่งกาย บุคลิกท่าทาง กริยามารยาท
ที่เหมาะสมในการน าเที่ยว 3.53 1.146 

 
มาก 

5. การรับรู้และเข้าใจการท างานแบบยืดหยุ่นตามตามภาวการณ์
ต่าง ๆ 2.96 1.249 

 
ปานกลาง 

รวม 3.07 1.151 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.5 ความพร้อมของเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อยโดยรวม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.07, SD=1.151) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ 
มีความรู้เกี่ยวกับหลักการแต่งกาย บุคลิกท่าทาง กริยามารยาทที่เหมาะสมในการน าเที่ยวมากที่สุด       
( X  =3.53, SD=1.146) รองลงมา สามารถจัดกลุ่มเยาวชนอาสาดูแลใส่ใจการเข้ามาเยือนของ
นักท่องเที่ยวด้วยความเป็นเจ้าบ้านที่ดี ( X =3.12, SD=1.226) การใช้ไหวพริบและการตัดสินใจในการ
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แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว ( X =2.97, SD=1.122) การรับรู้และ
เข้าใจการท างานแบบยืดหยุ่นตามตามภาวการณ์ต่างๆ ( X =2.96, SD=1.249) และน้อยที่สุด มีกลุ่ม
หรือเครือข่ายในการอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว เช่น กลุ่มเยาวชนในต าบลโดยรอบแหล่ง
ท่องเที่ยวมีเครือข่ายเยาวชนอาสาช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น เป็นต้น  ( X = 2.85, SD=1.013) 
ตามล าดับ 

 
2. แนวทางการสร้างเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อยแบบมีส่วนร่วม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ ในประเด็นแนวทางการสร้างเยาวชนสู่
การเป็นมัคคุเทศก์น้อยแบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยใช้แนวค าถามที่ก าหนดไว้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
Depth Interview) ส าหรับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) และการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) โดยแยกข้อมูลส าคัญ มีรายละเอียด ดังนี้  

1. ข้อมูลส าคัญของผู้บริหารปกครองท้องถิ่นที่มีผลต่อแนวทางการสร้างเยาวชนสู่การเป็น
มัคคุเทศก์น้อย ประกอบด้วย (1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนให้เป็นนักเล่าเรื่องหรือ
มัคคุเทศก์น้อย (2) ความพร้อมของเยาวชนในการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวในชุมชน (3) ปัจจัยที่ท าให้
เยาวชนหันมาสนใจและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาชุมชนของตน (4) แนวทางการสร้างเยาวชนเป็น
มัคคุเทศก์น้อย และข้อควรระวังในการสร้างเยาวชนเป็นมัคคุเทศก์น้อย โดยผู้ที่จะสามารถให้ความ
ชัดเจน ตรงไปตรงมาของข้อมูลเหล่านี้  คือ นายกเทศบาล/ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 6 
คน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 6 คน และผู้บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จ านวน 3 คน รวม
เป็นจ านวน 15 คน พบข้อมูลส าคัญ ดังนี้  

    1.1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนให้เป็นนักเล่าเรื่องหรือมัคคุเทศก์น้อย  
 1.1.1 ก าหนดนโยบายที่ชัดเจนต่อกิจกรรมการเล่าเรื่องของดีของชุมชนในทุก

กิจกรรมของหน่วยงานลงในแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีอยู่ในแต่ละต าบล อ าเภอ และจังหวัด
สมุทรปราการ  

      1.1.2 จัดประชุมร่วมกันของกองงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและ
สนับสนุนเยาวชนให้เป็นนักเล่าเรื่องหรือมัคคุเทศก์น้อยก่อนก าหนดกิจกรรมเพ่ือท าความเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกัน ได้แก่ กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษาวัฒนธรรม สภาเด็กและเยาวชนที่มีอยู่ในแต่
ละต าบล ผู้น าท้องที่ ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน และปราชญ์ชาวบ้าน 

      1.1.3 ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการจัดท าแผนและประเมินผลแผน
กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเล่าเรื่อง ได้แก่ กองสวัสดิการ และกองการศึกษาวัฒนธรรม 

      1.1.4 ก าหนดตัวชี้วัดของกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนเล่าเรื่องชุมชนโดยตัวชี้วัดต้อง
เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของชุมชนในพื้นท่ีและสามารถบ่งชี้ถึงผลส าเร็จหลังจากเสร็จสิ้นของกิจกรรม 
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      1.1.5 การจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมการส่งเสริมเยาวชนนักเล่าเรื่องลงใน
แผนพัฒนาสี่ปีของหน่วยงานท าให้เกิดความต่อเนื่อง 

      1.1.6 สร้างต้นแบบหรือน าร่องเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อยโดยบูรณาการ
ร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ งหน่วยงานที่มีหน้าที่ พัฒนาเด็กและเยาวชนโดยตรง และ
สถาบันการศึกษาและภาคีเครือข่ายทั้งภาคการท่องเที่ยวของรัฐและเอกชน เพ่ือ เกิดให้ความรู้ความ
เข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติในการเป็นเยาวชนมัคคุเทศก์น้อยได้อย่างเห็นเป็นรูปธรรม 

1.1.7 ก าหนดกิจกรรมถ่ายทอดเรื่องราวในพ้ืนที่มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ชุมชน
เพ่ือให้เยาวชนสามารถน ามาเป็นเรื่องเล่าสร้างเสน่ห์ของชุมชนไม่ว่าจะเป็น มรดกทางวัฒนธรรม      
ภูมิปัญญา หรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนชุมชน  

1.1.8 จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมเยาวชนไปสู่การเล่าเรื่องชุมชนหรือเยาวชน   
มัคคุเทศก์น้อยให้ชัดเจนมากข้ึน เช่น การปฏิบัติการจ าลอง ปฏิบัติการจริงในพื้นท่ี เป็นต้น 

 1.1.9 ประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังกิจกรรมและให้สนับสนุนเด็กและเยาวชนเล่าเรื่อง
ชุมชนเพ่ือให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการสร้างการรับรู้ ให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชน
ในแตล่ะระดับในพื้นที่ท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ 

    1.2  ความพร้อมของเยาวชนในการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวในชุมชน 
 1.2.1 เสริมพลังความเชื่อมั่นและคุณค่าในตนเองให้กับเยาวชนผ่านกิจกรรม เช่น   

หนูท าได้ คนดีศรีชุมชน เยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนร่วมใจ เป็นต้น 
1.2.2 สร้างทัศนคติหรือเจตคติที่ถูกต้องและสอดคล้องกับช่วงวัยของเยาวชน ได้แก่ 

การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ การท างานเป็นทีม แบ่งงานและการให้บริการอย่างเต็มใจ 
1.2.3 ปลูกฝังการรักชุมชนหรือบ้านเกิดของเยาวชนผ่านเรื่องเล่าชุมชนหรือกิจกรรม

พลังเยาวชนสืบสานวิถีชุมชน  
1.2.4 การตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรชุมชนให้กับเยาวชนในพ้ืนที่เพ่ือให้

เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องราวของชุมชนผ่านการเล่าเรื่องของคนรุ่นเก่าในชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้านโดย
หน่วยงานจัดท าโครงการของดีชุมชน โครงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

 1.2.5 การให้ความรู้ เกี่ยวกับของดีในชุมชน ได้แก่ ประวัติศาสตร์ของชุมชน 
วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน ผ่านกระบวนการศึกษาเรียนรู้เสริมหรือเพ่ิมเติมในหลักสูตร
การศึกษา    ในแต่ละระดับชั้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

1.2.6 การให้ความรู้ผ่านกระบวนการอบรมโดยน าหลักสูตรมัคคุเทศก์มาใช้ในการ
อบรมเพ่ือให้เยาวชนเรียนรู้เทคนิคและวิธีการการถ่ายทอดเรื่องราวในพ้ืนที่อย่างมีระบบ 

1.3 ปัจจัยที่ท าให้เยาวชนหันมาสนใจและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาชุมชนของตน 
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 1.3.1 เยาวชนได้รับการซึมซับหรือปลูกฝังคุณค่าสิ่งแวดล้อมชุมชนจากการถ่ายทอด
ข้อมูลจากรุ่นสู่รุ่นไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในชุมชน 

1.3.2 การมีนักเล่าเรื่องชุมชนต้นแบบ (Idol) ที่มีบทบาทพัฒนาชุมชนและได้รับการ
เชิดชูเด่นชัด และคนในชุมชนกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง ได้แก่ ผู้น าในการท างานจิตอาสา การบริการ
อย่างเต็มใจ  

1.3.3 การได้รับความชื่นชมและยอมรับจากคนในชุมชนจากการเข้าร่วมพัฒนาชุมชน
ของเยาวชน 

 1.3.4 การมีรายได้จากการเป็นนักเล่าเรื่องชุมชนและสามารถพัฒนาเข้าสู่อาชีพ
มัคคุเทศก์ชุมชน 

 1.3.5 การมพ้ืีนที่ชุมชนทีไ่ด้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวได้เข้า
มาสู่ชุมชนท าให้เยาวชนมองเห็นโอกาสในการสร้างรายได้มากขึ้น 

1.3.6 การเปิดพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
อนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่น  

1.3.7 การมรีะบบเทคโนโลยีในชุมชนท้องถิ่นท่ีอ านวยความสะดวกและสอดคล้องกับ
การติดต่อสื่อสารของเยาวชนส าหรับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เช่น ระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ต  Wi-Fi 
เป็นต้น 

    1.4 แนวทางการสร้างเยาวชนเป็นมัคคุเทศก์น้อย 
 1.4.1 จัดท าโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมเยาวชนเล่าเรื่องชุมชนลงในแผนพัฒนา

ของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่องน าไปสู่การต่อยอดเป็นอาชีพมัคคุเทศก์ 
 1.4.2 จัดสรรงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมเยาวชนเล่าเรื่องชุมชน

ลงในแผนพัฒนาของหน่วยงานเพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติน าไปสู่การต่อยอดเป็นอาชีพมัคคุเทศก์ 
          1.4.3 ก าหนดพ้ืนที่ชุมชนเป้าหมายที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและชุมชนมีเรื่องราว       

มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นต่อการพัฒนาเป็นท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือเลือกเป็นพ้ืนที่น าร่องในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนผ่านการเล่าเรื่องชุมชนที่มีความสนใจในพ้ืนที่    
นั้น ๆ   

  1.4.4 จัดค่ายเยาวชนเล่าเรื่องชุมชน โดยการสรรหาเยาวชนตามความสมัครใจและ
ความสนใจเพ่ือเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและเรื่องราวที่มีอยู่ในพื้นท่ี 

1.4.5 การอบรมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนโดยเยาวชนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ประวัติ 
ความเป็นมาของการผลิตผลิตภัณฑ์ การหาวัตถุดิบ เทคนิคการผลิตสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
รวมถึงช่องทางการจัดจ าหน่าย 
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1.4.6 คัดเลือกเยาวชนที่ผ่านกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการเล่าเรื่องและ
การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้เยาวชนน าความรู้เรื่องการบันทึกภูมิปัญญามาใช้เป็นส่วนหนึ่ง 
ในการอนุรักษ์รวมถึงสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนและให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการด้วยความ  
เต็มใจ และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  

1.4.7 ก าหนดให้มีการทดสอบเยาวชนที่สนใจหรือผ่านการอบรมเล่าเรื่องชุมชนได้เข้า
สู่การปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ตามความรู้ความสามารถและหลักของการเป็นเยาวชนเล่าเรื่องหรือมัคคุเทศก์
น้อย  

 1.4.8 ประเมินผลการทดสอบโดยหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนโดยมุ่งเน้นการ
สังเกตพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ได้รับการต้อนรับจากเยาวชนเล่าเรื่องเข้าสู่ชุมชนเพ่ือน าข้อสังเกต
มาพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาการอบรมให้เกิดผลส าเร็จมากยิ่งข้ึน 

    1.5 ข้อควรระวังในการสร้างเยาวชนเป็นมัคคุเทศก์น้อย 
 1.5.1 การน าเยาวชนสู่กระบวนการพัฒนาเป็นนักเล่าเรื่องชุมชนต้องค านึงถึงความ

เหลื่อมล้ าของกลุ่มเยาวชนในพ้ืนที่ควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์อย่าง
ทั่วถึง 

 1.5.2 การได้รับข้อมูลของเยาวชนเล่าเรื่องอย่างถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องราวของ
ชุมชนไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดั้งเดิม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เพ่ือให้
เยาวชนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนอย่างตรงไปตรงมาท าให้นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่น 
เชื่อถือและได้รับความรู้อย่างแท้จริง 

 1.5.3 หน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม การให้
ค่าตอบแทนควรค านึงถึงสิทธิการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
เยาวชนในการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนรวมถึงได้รับการสนับสนุนจากทางบ้านโดยเฉพาะ     
พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองเยาวชนนั้นๆ 

 1.5.4 การระมัดระวังเกี่ยวกับค าว่า “มัคคุเทศก์” ที่ต้องผ่านการอบรมตามขั้นตอน
และได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการน ามาใช้กับเยาวชน
เล่าเรื่อง เว้นแต่เยาวชนเล่าเรื่องได้พัฒนาและยกระดับเข้าสู่อาชีพมัคคุเทศก์ตามกระบวนการอบรม   
ที่กฎหมายก าหนดไว้ 

 1.5.5 การก าหนดเกณฑ์หรือตัวชี้วัดประเมินผลส าเร็จของเยาวชนเล่าเรื่องเหมาะสม
กับศักยภาพความรู้ความสามารถของเยาวชน หากไม่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนย่อมท าให้เยาวชน
เล่าเรื่องกังวลและขาดความกระตือรือร้นที่จะสืบทอดเรื่องราวของชุมชน  

2. ข้อมูลส าคัญของผู้ที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยตรง ประกอบด้วย (1) 
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เยาวชนหันมาสนใจเล่าเรื่องชุมชนหรือมัคคุเทศก์น้อย (2) การรับรู้เรื่องราวแหล่ง
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ท่องเที่ยวของเยาวชน (3) ความพร้อมของเยาวชนในการเป็นมัคคุเทศก์น้อย (4) การสร้างเยาวชนเป็น
มัคคุเทศก์น้อย และ (5) สิ่งที่เป็นข้อควรระวังในการสร้างเยาวชนมัคคุเทศก์น้อย โดยผู้ที่จะสามารถให้
ความชัดเจนตรงไปตรงมาของข้อมูลเหล่านี้ คือ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 1 คน 
นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 2 คน นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว 
/ผู้ช านาญงานด้านการท่องเที่ยว  จ านวน 2 คน และมัคคุเทศก์ จ านวน 1 คน เป็นจ านวน 6 คน         
พบข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 

  2.1 ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เยาวชนหันมาสนใจเล่าเรื่องชุมชนหรือมัคคุเทศก์น้อย 
    2.1.1 การมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอันเกิดจากประกาศของหน่วยงานหรือการยอมรับ
เป็นชุมชนทางวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาชุมชนไม่ว่าจะเป็นอาหาร อาชีพ และวิถีชีวิตที่โดดเด่น 
ซึ่งเป็นรากเหง้าของชุมชนช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนในพ้ืนที่ในการสืบทอดเรื่องราวในชุมชน  

   2.1.2 การมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในพ้ืนที่ของชุมชนช่วยให้เยาวชนได้ศึกษาและ
เรียนรู้เรื่องราวของชุมชนทั้งจากในพื้นที่ของตนเองหรือพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้สะดวก ท าให้การน าเรื่องราวหรือ
ถ่ายทอดได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

    2.1.3 การเปิดพื้นท่ีสาธารณะส าหรับอ านวยความสะดวกให้แก่กลุ่มเยาวชนใช้ในการ
แลกเปลี่ยนเรื่องราวของชุมชนเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่ เช่น ห้องประชุม พื้นท่ีอาคารในชุมชน ส านักงานชุมชน เป็นต้น 

    2.1.4 การได้รับความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชนและมีผู้รู้หรือ
ปราชญ์ชุมชนให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านข้อมูลในชุมชนและวิธีหรือกระบวนการถ่ายทอดเรื่องราวท า
ให้เยาวชนมีความเชื่อมั่น มั่นใจในตนเองส าหรับการเล่าเรื่องราวหรือน าเสนอของดีในชุมชน 

   2.1.5 ก าหนดช่องทางสื่อสารกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเรื่องราวของดีในชุมชนเพ่ือ
การท่องเที่ยวที่เยาวชนสามารถเข้าถึงและสะดวกต่อการรับรู้ได้ง่าย อาทิ สื่อสารผ่านกลุ่มเครือข่าย
เยาวชน เช่น ชมรมเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน เป็นต้น หรือ สื่อสารผ่านกลุ่มเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เช่น Line Group, Facebook Fanpage ต้น 

  2.1.6 การรับรู้ถึงคุณค่าและรายได้ของบุคคลที่เป็นนักเล่าเรื่องชุมชนหรือมีอาชีพ
มัคคุเทศก์ เป็นแรงจูงใจที่ท าให้เยาวชนหันมาสนใจเรื่องราวในพ้ืนที่ของตนเองมากขึ้น 

 2.2 การรับรู้เรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวของเยาวชน 
  2.2.1 การมีช่องทางที่สื่อสารของเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวชุมชนได้ง่ายและสะดวกต่อ

การเข้าถึงเยาวชนท าให้เยาวชนได้รับรู้เรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวได้มากยิ่ งขึ้นโดยเฉพาะสื่อสังคม
ออนไลน์ โซเซียลเน็ตเวิร์คที่เยาวชนรุ่นใหม่ใช้อยู่เป็นประจ า ได้แก่ Line Group, Facebook 
Fanpage, QR Code  
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   2.2.2 การสร้างเนื้อหา (Content) ที่ตรงกับความสนใจของแหล่งท่องเที่ยวน าไปสู่การ
สนใจของเยาวชนต่อการรับรู้เรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่มากขึ้น เช่น  การเล่าเรื่องของดีชุมชน  
ด้วยคลิปวีดีโอแนะน าจุดท่องเที่ยวชุมชน MV เพลงที่แสดงถึงแหล่งวิถีชุมชนหรือหนังสั้น โดยเนื้อหา
ส าคัญมุ่งเน้นผู้แสดงที่อยู่ในช่วงวัยของเยาวชนหรือเยาวชนในพ้ืนที่ลงในสื่อโซเซียลมีเดีย  ได้แก่ 
YouTube Line Groups  

 2.2.3 การศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ประสบความส าเร็จและก าลังพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทั้งในและนอกพ้ืนที่ ผ่านโครงการเยาวชนอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมี
กิจกรรมหลักเพ่ือรวบรวมข้อมูลของดีในพ้ืนที่ต่อยอดเป็นเรื่องเล่าแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

 2.2.4การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่เกี่ยวกับอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษา
ชุมชนท าให้เยาวชนรับรู้ถึงคุณค่าทรัพยากรในชุมชนซึ่งเป็นมรดกที่พวกเขาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
รักษาและสืบทอดต่อไป 

 2.2.5 การส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชุมชน  
ท าให้เยาวชนได้รับรู้และมีส่วนร่วมพัฒนาทรัพยากรชุมชนไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู การสืบทอด
หรือสร้างคุณค่าทรัพยากรชุมชน 

 2.2.6 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการออกแบบเรื่องเล่าชุมชนร่วมกับเยาวชน    
เล่าเรื่อง 

  2.3 ความพร้อมของเยาวชนในการเป็นมัคคุเทศก์น้อย 
    2.3.1 การได้รับแรงสนับสนุนส่งเสริมและให้ความส าคัญจากผู้ปกครองส าหรับการ

อบรมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนสู่การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชนหรือมัคคุเทศก์น้อย 
    2.3.2 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเยาวชน ผู้รู้ในชุมชน และมัคคุเทศก์ที่มี

ประสบการณ์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะให้แก่เยาวชนท าให้มีความมั่นใจและมีความพร้อม มีข้อมูล
เพียงพอในการปฏิบัติการน าเที่ยว 

  2.3.3 การได้รับการศึกษา เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวจากการอบรมหลักสูตรเยาวชน
มัคคุเทศก์น้อยโดยหน่วยงาน องค์กร สถาบันที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว ด้านภาษาเพ่ือการ
ท่องเที่ยว และด้านการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการท่องเที่ยว  

  2.3.4 การได้รับการฝึกปฏิบัติการท่องเที่ยวอย่างสม่ าเสมอท าให้มองภาพปฏิบัติการน า
เที่ยวก่อนการลงพ้ืนที่จริงได้ชัดเจนมากขึ้น ได้แก่ ออกแบบการท่องเที่ยว จ าลองกิจกรรมในการน า
เที่ยว และปัญหาที่อาจเกิดข้ึนก่อนและหลังการน าเที่ยว 

   2.3.5 การมีพ่ีเลี้ยงหรือ Coach ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการเล่าเรื่องและข้อ
ปฏิบัติในการน าเที่ยวแก่เยาวชนในการทดสอบหรือปฏิบัติการน าเที่ยว 
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  2.3.6 การจัดกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวผ่านการปฏิบัติในรายวิชาใน
สถาบันการศึกษาท าให้เยาวชนเข้าใจและพัฒนาการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวมากข้ึน 

 2.4  การสร้างเยาวชนเป็นมัคคุเทศก์น้อย 
   2.4.1 จัดท าโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนนักเล่าเรื่องชุมชนที่ชัดเจนโดยก าหนด

แนวทางและรายละเอียดเพ่ือการอนุรักษ์และสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาเยาวชนไปสู่
อาชีพมัคคุเทศก์ 

  2.4.2 ก าหนดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนที่ครอบคลุมถึงการเข้าสู่การเป็นเยาวชนมัคคุเทศก์ 
ผ่านการจัดอบรม จัดค่ายเยาวชน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมทัศนคติ ด้านความรู้การท่องเที่ยว ด้านทักษะ
การเล่าเรื่อง ท าให้เยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เรียนรู้และเข้าใจหลักการน าเที่ยวรวมถึงเรียนรู้
เรื่องราวของดีมีคุณค่าในชุมชนและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้เป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
เยี่ยมเยียน 

  2.4.3  การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในพ้ืนที่ที่เปิดโอกาสให้กับเยาวชน
เข้าไปศึกษาและเรียนรู้กระบวนการจัดการท่องเที่ยวชุมชนท าให้เยาวชนที่สนใจเล่าเรื่องได้มีความ
มั่นใจและสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวจากพ้ืนที่จริง 

       2.4.4 จัดท างบประมาณของหน่วยงานเพ่ือพัฒนาเยาวชนผ่านกิจกรรมส่งเสริมเยาวชน
นักเล่าเรื่องอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น การสรรหา เลือกพ้ืนที่ และจัดอบรม เพ่ือให้เกิดเยาวชนได้รับ
การพัฒนาน าไปสู่อาชีพมัคคุเทศก์ 

 2.4.5 การจัดให้มีการเผยแพร่งานการน าเที่ยวของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการโดย
เผยแพร่งานในงานท่องเที่ยวทั้งในระดับชุมชน อ าเภอ จังหวัด และระดับประเทศเพ่ือเปิดโอกาส      
ให้เยาวชนมัคคุเทศก์น้อยมีทักษะ ประสบการณ์ในการน าเสนองานและพัฒนาตนเองมากขึ้น 

  2.5 สิ่งที่เป็นข้อควรระวังในการสร้างเยาวชนมัคคุเทศก์น้อย   
    2.5.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนของหน่วยงานในพ้ืนที่ในการ

จัดท ากิจกรรมสร้างคุณค่าทรัพยากรชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์ สู่การถ่ายทอดเรื่องราวของเยาวชนเล่า
เรื่องต้องแสดงถึงผลลัพธ์ที่ต่อเนื่องและชัดเจน หากสิ่งเหล่านี้ไม่ตรงต่อความต้องการ ย่อมขาดความ
น่าเชื่อถือน าไปสู่การไม่ให้ความร่วมมือหรือละเลยไม่สนใจของเยาวชนที่มีต่อโครงการนั้นๆ ดังนั้น  
การจัดท ากิจกรรมของหน่วยงานในพ้ืนที่ต้องมีขอบเขต แนวทางและผลที่ออกมาได้อย่างเห็นจริงและ    
มีความต่อเนื่อง 

       2.5.2 การมีส่วนร่วม การให้ความส าคัญและการอ านวยความสะดวกของผู้ปกครอง 
ผู้น าชุมชน กลุ่มคนในชุมชนที่เป็นคนเก่ง และผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เป็นการสร้างโอกาส
ให้กับเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ หากคนกลุ่มนี้ไม่ส่งเสริมและสนับสนุนรวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมหรือศึกษาพัฒนาตนเองย่อมยากที่จะสร้างเยาวชนเล่าเรื่องในพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม 
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    2.5.3 การระมัดระวังเกี่ยวกับ เทคนิคและวิธีถ่ายทอดของคนระหว่างช่วงวัยของกลุ่ม
คนในชุมชนที่เป็นคนเก่ง คนน า หรือคนส าคัญมาร่วมกับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ ภูมิปัญญาประเพณีวัฒนธรรมการด าเนินชีวิต โดยคนกลุ่มนี้แม้ว่าจะมีความเชี่ยวชาญแต่ต้อง
ปรับเทคนิคและกระบวนการถ่ายทอดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเยาวชนซึ่งอาจจะมีมุมมอง
ความคิดท่ีแตกต่างกัน  

  2.5.4 การค านึงถึงระยะเวลา และสถานที่พัฒนาเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อยเป็น
ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพราะเยาวชนส่วนใหญ่
ยังคงใช้เวลาในการศึกษาเล่าเรียน และมีข้อจ ากัดในการเข้าสู่สถานที่จัดกิจกรรมทั้งระยะทาง และการ
สัญจรในพื้นที ่ซึ่งหมายถึงความปลอดภัยของเยาวชนทั้งเวลาในการศึกษาและการเดินทางล้วนแต่เป็น
ข้อจ ากัดในการสร้างเยาวชนมัคคุเทศก์น้อย 

 2.5.5 การค านึงถึงความชัดเจนของข้อมูลเรื่องราวชุมชนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากการ
ถ่ายทอดของผู้รู้หรือเอกสาร เพราะข้อมูลเหล่านี้หากเยาวชนได้รับรู้เรื่องราวที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
ย่อมท าให้การถ่ายทอดเรื่องราวผิดไปจากข้อความจริงส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของ         
แหล่งท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมเยียนแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญจากการสนทนากลุ่ม เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแนวทางการเป็น
เยาวชนมัคคุเทศก์น้อยอย่างเป็นรูปธรรม จากนักวิชาการด้านการท่องเที่ยว/ผู้ช านาญงานด้านการ
ท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ผู้บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญ พบประเด็นส าคัญ ดังนี้  
 (1) การซึมซับหลอมหลวมและปลูกจิตส านึกเยาวชนให้เห็นคุณค่า ความหวงแหนมรดก
ทรัพยากรชุมชนในท้องถิ่นของเยาวชน ได้แก่ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตอาชีพ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน คือ การก าหนดกิจกรรมตามความเหมาะสมกับความ
ต้องการของเยาวชนและสอดคล้องกับพื้นที ่ท าให้ความเข้าใจในของดีของถิ่นอย่างถ่องแท้และชัดเจน 
 (2) การได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ พ่ี  ปู่ย่า ตายาย และการอ านวย
ความสะดวกของหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนในการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและอนุรักษ์
คุณค่าของทรัพยากรชุมชน 
 (3) การมีส่วนร่วมในการคิดและน าไปปฏิบัติของเยาวชนร่วมกันกับหน่วยงานในชุมชนต่อการ
พัฒนาและอนุรักษ์คุณค่าของทรัพยากรชุมชน 
  (4) การได้รับความรู้เกี่ยวกับการเป็นเยาวชนมัคคุเทศก์น้อย  โดยน าเกณฑ์มาตรฐานการเป็น
มัคคุเทศก์มาประยุกต์ปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนซึ่งท าให้เยาวชนมีความรู้ที่เพียงพอต่อ
การน าเที่ยวได้อย่างถูกต้อง สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมในพ้ืนที่ ได้แก่ การ
อบรม การสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
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 (5) การพัฒนาของเยาวชนโดยก าหนดสถานที่หรือเวทีเล่าเรื่องชุมชน ของดีชุมขน ชุมชนของ
ฉัน อาชีพและวิถีชีวิตของชุมชนที่มีปราชญ์ชุมชนหรือมีพ่ีเลี้ยงที่พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวท าให้เยาวชน
ได้แสดงทักษะด้านต่างๆ ได้แก่ ทักษะการสื่อสารด้านภาษา และเทคนิคการเล่าเรื่อง 

 (6) การเพ่ิมศักยภาพของเยาวชนโดยการท างานเป็นทีมที่มีโครงการการประสานงานและ   
การสื่อสารอย่างสมบูรณ์ท าให้ร่วมกันคิด แบ่งงานกันท า และร่วมแก้ปัญหาในระหว่างการปฏิบัติน า
เที่ยว  

 (7) การจ าลองภาพหรือเหตุการณ์สมมุติในการปฏิบัติน าเที่ยวหลังการศึกษาและเรียนรู้
ทรัพยากรชุมชน ได้แก่ การเขียนโครงการ แบบจ าลองผ่านโปรแกรมสื่อออนไลน์   

 (8) การทดลองและการฝึกปฏิบัติน าเที่ยวจากชุมชนจากสถานที่ท่องเที่ยวจริงและ ถอด
บทเรียนท าให้มีความเข้าใจในกระบวนการมากยิ่งขึ้นซึ่งน าไปสู่การแก้ปัญหาและปรับปรุงพัฒนา  งาน
ในอนาคต  

 (9) การวิเคราะห์และปรับปรุงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพ่ือการปรับแผนตาม
สภาวการณ์ที่อาจเกิดข้ึนโดยการสรุป วิเคราะห์แบบมีส่วนร่วม 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญจากการสนทนากลุ่ม (Discussion) เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแนว
ทางการเป็นเยาวชนมัคคุเทศก์น้อยอย่างเป็นรูปธรรม แสดงตามภาพที่ 4.1 ดังนี้ 
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 ภาพที่ 4.1 แนวทางการสร้างเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อยอย่างเป็นรูปธรรม 
 

3. การประเมินเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อย ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
ผลการประเมินข้อมูลในส่วนนี้เพื่อตอบวัตถุประสงค์ การประเมินเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์

น้อย ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกปฏิบัติการน าเที่ยวของ
เยาวชน จากผู้ให้ความชัดเจนตรงไปตรงมาของการประเมิน ประกอบด้วย นักวิชาการด้านการ
ท่องเที่ยว/ผู้ช านาญงานด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ผู้บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
และมัคคุเทศก ์โดยแยกข้อมูลส าคัญ มีรายละเอียด ดังนี้  

 

แนวทางการเป็นเยาวชน
มัคคุเทศก์น้อยอย่างเป็น

รูปธรรม 

1. การซึมซับหลอมหลวม
และปลูกจิตส านึกเยาวชนให้
เห็นคุณคา่ ความหวงแหน
มรดกทรัพยากรชุมชนใน

ท้องถิ่นของเยาวชน 

7. การจ าลองภาพหรือ
เหตุการณส์มมตุิในการ

ปฏิบัติน าเที่ยว 
 

2. การได้รับแรงสนับสนุน
จากผู้ปกครอง-จัดท าธุรกิจ
รายจิ๋วเป็นหลักสูตรระยะสั้น 
 
 

3. การมีส่วนร่วมในการ
คิดและน าไปปฏิบัติของ
เ ย า ว ช น ร่ ว ม กั น กั บ
หน่วยงานในชุมชน 
 

5. การพัฒนาของ
เ ย า ว ช น โ ด ย
ก า ห น ด ส ถ า น ที่
หรือเวทีเล่าเรื่อง
ชุมชน 

4. การได้รับความรู้
เกี่ยวกับการเป็น

เยาวชนมัคคุเทศก์
น้อย 

 

 

6. การเพิม่ศักยภาพ

ของเยาวชนโดยการ

ท างานเป็นทีม 

 การทดลองและการฝึกปฏิบตัิน าเที่ยวจากชุมชนจากสถานท่ีท่องเที่ยวจริง 

 การวิเคราะห์และปรับปรุง การสรปุ วิเคราะห์แบบมีส่วนร่วม 
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3.1 ผลการประเมินเยาวชนหลังอบรมมัคคุเทศก์น้อยจากกิจกรรมล่องเรือ เล่าเรื่องวิถีชุมชน
เลียบคลองบางปลาเฉลิมพระเกียรติ ในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

ผู้วิจัยได้น าผลประเมินมาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลประเมิน
เยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อย ปรากฏผลดังตารางที่ 4.6-4.9 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลประเมินเยาวชนสู่การเป็น
มัคคุเทศก์น้อย 

 

รายการประเมิน 
 

ระดับประเมิน 

X  SD แปลความ 

1. ด้านความรู้ในการน าเที่ยว 3.11 0.770 ปานกลาง 

2. ด้านทักษะ หน้าที่และความรับผิดชอบในการน าเที่ยว 3.58 0.810 มาก 

3. ด้านการติดต่อประสานงานและแก้ไขปัญหาในการน าเที่ยว 3.69 1.010 มาก 

รวม 3.46 0.860 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 4.6 ผลประเมินเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อยโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับ

ปานกลาง ( X =3.46, SD=0.860) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านการติดต่อประสานงาน    
และแก้ไขปัญหาในการน าเที่ยวมากที่สุด ( X =3.69, SD=1.010) รองลงมาด้านทักษะ หน้าที่และความ
รับผิดชอบในการน าเที่ยว  ( X =3.58, SD=0.810) และด้านความรู้ในการน าเที่ยวน้อยที่สุด  ( X =3.11, 
SD=0.770) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านผลประเมินเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อย แสดงตามตาราง ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลประเมินเยาวชนสู่การเป็น
มัคคเุทศก์น้อย 

 

ด้านความรู้ในการน าเที่ยว 
 

ระดับประเมิน 

X  SD แปลความ 

1. มีความเข้าใจของดีในชุมชน เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความ
โดดเด่นได้เป็นอย่างดีและสามารถเล่าเรื่องหรือถ่ายทอดให้กับ
นักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจได้เป็นอย่างดี 3.46 0.990 

 
 

ปานกลาง 
2. การจัดท าแผนที่ท่องเที่ยวและป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ภายในพ้ืนที่
แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่มา
เยือนในแหล่งท่องเที่ยว 1.33 0.612 

 
 

น้อยที่สุด 

3. สามารถแลกเปลี่ยนทางภาษากับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นกันเอง
พร้อมทั้งสามารถใช้ภาษากลางและภาษาถิ่นรวมทั้งอังกฤษและ
ภาษาทางเลือก เช่น ภาษากัมพูชา พม่า เวียดนาม ในการน าเที่ยว 4.00 1.195 

 
 

มาก 
4. มีการจัดท าเอกสารโครงการหรือกิจกรรมท่องเที่ยวที่ครอบคลุม
ตั้ งแต่ รั บนักท่องเที่ ยว ให้ความรู้ ระหว่ างท่องเที่ ยวและส่ ง
นักท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย 2.86 0.351 

 
 

ปานกลาง 

5. แจ้งข้อปฏิบัติที่ส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวและชี้แจงสิ่งที่ต้อง
ระวัง เพื่อความปลอดภัย 3.93 0.703 

 
มาก 

รวม 3.11 0.770 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.7 ผลประเมินเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อยโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับ  

ปานกลาง ( X =3.11, SD=0.770) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อสามารถแลกเปลี่ยนทางภาษากับ
นักท่องเที่ยวอย่างเป็นกันเองพร้อมทั้งสามารถใช้ภาษากลางและภาษาถิ่นรวมทั้งอังกฤษและภาษา
ทางเลือก เช่น ภาษากัมพูชา พม่า เวียดนามในการน าเที่ยวมากที่สุด ( X =4.00,SD=1.195) รองลงมา
แจ้งข้อปฏิบัติที่ส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวและชี้แจงสิ่งที่ต้องระวังเพ่ือความปลอดภัย ( X =3.93, SD = 
0.703) มีความเข้าใจของดีในชุมชนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความโดดเด่นได้เป็นอย่างดี  และ
สามารถเล่าเรื่องหรือถ่ายทอดให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจได้เป็นอย่างดี ( X = 3.46, SD = 0.990) มี
การจัดท าเอกสารโครงการหรือกิจกรรมท่องเที่ยวที่ครอบคลุมตั้งแต่รับนักท่องเที่ยวให้ความรู้ระหว่าง
ท่องเที่ยวและส่งนักท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ( X =2.86, SD=0.351) และการจัดท าแผนที่ท่องเที่ยว
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และป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ภายในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
ที่มาเยือนในแหล่งท่องเที่ยวน้อยที่สุด ( X =1.33, SD=0.612) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลประเมินเยาวชนสู่การเป็น

มัคคุเทศก์น้อย 

 

ด้านทักษะ หนา้ที่และความรับผดิชอบในการน าเที่ยว 
 

ระดับประเมิน 

X  SD แปลความ 

1. มีการใช้ Google map, Application, Line groups มาช่วย
ในการอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในการน าเที่ยว 3.73 0.798 

 
มาก 

2. จัดท าเอกสารหรือโปรแกรมการน าเที่ยวที่มีรายละเอียด 
ขั้นตอน วิธีการรับนักท่องเที่ยว ระหว่างการน าเที่ยวและสิ้นสุด
การน าเที่ยว 4.40 1.183 

 
 

มาก 

3.เป็นผู้เริ่มท ากิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น และให้ความบันเทิงแก่
นักท่องเที่ยว 4.06 0.457 

 
มาก 

4. มีทีมงานที่ไดแ้บ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบที่เพียงพอในการน าเที่ยว 3.20 0.941 ปานกลาง 

5. การให้ความใส่ใจ ดูแล และมีความเต็มใจในการให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว ดูจากการไม่ปฏิเสธหรือแสดงความไม่พอใจเมื่อ
นักท่องเที่ยวมีค าถามหรือเกิดความกังวลในการท่องเที่ยว 2.73 0.703 

 
 

ปานกลาง 

6. แจ้งข้อปฏิบัติระเบียบแบบแผน ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
สถานทีท่่องเที่ยวในการน าเที่ยว 3.38 0.832 

 
ปานกลาง 

รวม 3.58 0.810 มาก 

 
จากตารางที่ 4.8 ผลประเมินเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อยโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก     

( X =3.58, SD=0.810) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อจัดท าเอกสารหรือโปรแกรมการน าเที่ยว       
ที่มีรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการรับนักท่องเที่ยว ระหว่างการน าเที่ยวและสิ้นสุดการน าเที่ยวมากที่สุด  
( X =4.40, SD=1.183) รองลงมาเป็นผู้เริ่มท ากิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นและให้ความบันเทิงแก่
นักท่องเที่ยว ( X =4.06, SD=0.457) มีการใช้ Google map, Application, Line groups มาช่วยใน
การอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในการน าเที่ยว ( X =3.73, SD=0.798) แจ้งข้อปฏิบัติ
ระเบียบแบบแผน ขนบธรรมเนียมประเพณีของสถานที่ท่องเที่ยวในการน าเที่ยว ( X =3.38, SD 
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=0.832) มีทีมงานที่ได้แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบที่เพียงพอในการน าเที่ยว ( X =3.20, SD=0.941) และการ
ให้ความใส่ใจดูแล และมีความเต็มใจในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ดูจากการไม่ปฏิเสธหรือแสดง
ความไม่พอใจเมื่อนักท่องเที่ยวมีค าถามหรือเกิดความกังวลในการท่องเที่ยวน้อยที่สุด( X =2.73, SD 
=0.703 

 
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลประเมินเยาวชนสู่การเป็น

มัคคุเทศก์น้อย 

 

ด้านการตดิต่อประสานงานและแก้ไขปัญหาในการน าเที่ยว 
 

ระดับประเมิน 

X  SD แปลความ 

1. มีกลุ่ มหรือเครือข่ ายในการอ านวยความสะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยว เช่น กลุ่มเยาวชนในต าบลโดยรอบแหล่งท่องเที่ยว 
เครือข่ายเยาวชนอาสาช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น เป็นต้น 3.46 0.915 

 
 

ปานกลาง 

2. มีกลุ่มเยาวชนอาสาดูแล ใส่ใจการเข้ามาเยือนของนักท่องเที่ยว
ด้วยความเป็นเจ้าบ้านที่ดีตลอดการน าเที่ยว 4.13 1.245 

 
มาก 

3. มีการใช้ไหวพริบและการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว 

 
3.26 

 
1.099 

 
ปานกลาง 

4. มีความรู้เกีย่วกับหลักการแต่งกาย บุคลิกท่าทาง กริยามารยาท
ที่เหมาะสมในการน าเที่ยว 4.20 0.770 

 
มาก 

5. สามารถปรับกิจกรรมการน าเที่ยวและมีความยืดหยุ่นตามตาม
ภาวการณ์ต่างๆ และความต้องการโดยรวมของนักท่องเที่ยว 3.40 1.055 

 
ปานกลาง 

รวม 3.69 1.010 มาก 

   
 จากตารางที่ 4.9 ผลประเมินเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อยโดยรวม อยู่ในระดับมาก      
( X =3.69,SD=1.010) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อ มีความรู้เกี่ยวกับหลักการแต่งกาย บุคลิก
ท่าทาง กริยามารยาทที่เหมาะสมในการน าเที่ยวมากที่สุด ( X =4.20, SD=0.770) รองลงมามีกลุ่ม
เยาวชนอาสาดูแลใส่ใจการเข้ามาเยือนของนักท่องเที่ยวด้วยความเป็นเจ้าบ้านที่ดีตลอดการน าเที่ยว    
( X = 4.13, SD=1.245) มีกลุ่มหรือเครือข่ายในการอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว เช่น กลุ่ม
เยาวชนในต าบลโดยรอบแหล่งท่องเที่ยว เครือข่ายเยาวชนอาสาช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น เป็นต้น 
( X =3.46, SD=0.915) สามารถปรับกิจกรรมการน าเที่ยวและมีความยืดหยุ่นตามตามภาวการณ์ต่างๆ 
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และความต้องการโดยรวมของนักท่องเที่ยว ( X = 3.40, SD=1.055) และมีการใช้ไหวพริบและการ
ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมและรวดเร็วน้อยที่สุด( X =3.26, 
SD=1.099) ตามล าดับ 
 
 ผลการสังเคราะห์ข้อมูลส าคัญตามข้อเสนอแนะเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อยจากกิจกรรม
ล่องเรือ เล่าเรื่องวิถีชุมชนเลียบคลองบางปลาเฉลิมพระเกียรติ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ดังนี้ 
  ด้านการน าเสนอข้อมูลเล่าเรื่อง  ได้แก่  
 1. การเล่าเรื่องราวที่ใช้ข้อมูลทางวิชาการมากเกินไปอาจท าให้ขาดอรรถรสในการสื่อสาร
ให้กับนักท่องเที่ยวหรือขาดความเป็นกันเอง ควรปรับข้อมูลเรื่องราวที่เขียนไว้ในเชิงวิชาการให้เป็น
ค าพูดที่เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยว เช่น การด าเนินชีวิตของชุมชนริมคลองสัญจรทางน้ า เป็นวิถี
ชีวิตของคนคลองมีการใช้เรือเป็นหลักในการเดินทางทางน้ า เป็นต้น  
 2. การเล่าเรื่องในแต่ละสถานที่นั้นควรเล่าเรื่องราวที่มีความโดดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจในแต่ละ
สถานที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวมีความสับสนว่า สถานที่ที่เล่าเรื่องนั้นมีความ
โดดเด่นในเรื่องใด ซึ่งควรศึกษาสิ่งที่โดดเด่นของจุดที่ท าการเล่าเรื่องนั้นให้ถ่องแท้และครบถ้วน 
  3. การน าเสนอเรื่องราวเชื่อมโยงในแต่ละสถานทีต่ามเส้นทางที่ได้ก าหนด เพ่ือให้นักท่องเที่ยว       
ได้สนใจและติดตามเรื่องราวที่มีความต่อเนื่องตลอดเส้นทางการน าเที่ยว 
 ด้านการใช้ภาษาสื่อสารเรื่องราว ได้แก่  
 1. การฝึกพูดที่ไม่เร็วและช้าเกินไป มีจังหวะขึ้น-ลงของเสียง หมายถึง การปรับระดับเสียง  ให้
มีความเหมาะสมกับสถานที่เล่าเรื่องนั้นๆ ท าให้นักท่องเที่ยวมีความสนใจ 
 2. การใช้ค าพูดที่เหมาะสมกับช่วงวัยของกลุ่มนักท่องเที่ยว เช่น ค าที่เป็นศัพท์เทคนิควิชาการ
เกินความจ าเป็นส าหรับการท่องเที่ยวชุมชน ลดการใช้ค าสร้อยที่มากเกินไป อาทิ นะครับ นะครับ…ทุก
ประโยคที่พูด และใช้ภาษาต่างประเทศท่ีเหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยว เป็นต้น  
 3. การออกเสียง “ร” “ล” และค าควบกล้ า ที่ถูกต้องย่อมสร้างเสน่ห์ให้กับนักท่องเที่ยว 
 ด้านพฤติกรรมต่อการเล่าเรื่อง ได้แก่ 
  1. การพักผ่อนอย่างเพียงพอเพ่ือให้ร่างกายมีความสดชื่น แจ่มใส มีความกระฉับกระเฉง ท า
ให้การแสดงออกทั้งสีหน้าท่าทางเป็นไปตามธรรมชาติ  
  2. การสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจในตนเองโดยการเตรียมความพร้อมทั้งข้อมูลและ        
จับประเด็นเรื่องราวที่ส าคัญในแต่ละจุด ท าให้มีความกระตือรือร้นที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของแหล่ง
ท่องเที่ยวซ่ึงเป็นการท้าทายความสามารถของตน 
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  3.2 ผลการประเมินเยาวชนหลังทดสอบการเป็นมัคคุเทศก์น้อยจากการฝึก
ปฏิบัติการน าเที่ยวในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว  การเล่าเรื่องตลาดน้ าและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   
วัดหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ใน และวัดบางพลีใหญ่กลาง จากนักวิชาการด้านการท่องเที่ยว อาจารย์
สอนมัคคุเทศก์ และผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์  
 ผลการประเมินจากการสังเคราะห์ข้อมูลส าคัญ พบว่า 
 ด้านความรู้ในการน าเที่ยว เยาวชนปฏิบัติน าเที่ยวได้ศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยง
เชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื่องราวความเป็นมาของหลวงพ่อโตวัด บางพลีใหญ่ในและวัดบางพลีใหญ่
กลาง รวมถึงแนะน าและถ่ายทอดเรื่องราวของตลาดน้ าบางพลีได้เป็นที่น่าสนใจ อีกทั้งเยาวชนน าเที่ยว
ได้จัดท าเอกสารที่แสดงถึงเส้นทางการน าเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวและแนะน าข้อปฏิบัติ ต่อการเข้า
เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจนและเยาวชนน าเที่ยวมีความเป็นกันเองกับนักท่องเที่ยวได้เป็น
อย่างดี 
 ด้านทักษะ หน้าที่และความรับผิดชอบในการน าเที่ยว เยาวชนปฏิบัติน าเที่ยวมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่การน าเที่ยว โดยเฉพาะการแบ่งหน้าที่ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวมีความใส่ใจ ดูแล และมีความ
เต็มใจในการใหบ้ริการและไม่ปฏิเสธหรือแสดงความไม่พอใจในการน าเที่ยวทุกครั้งที่น าเที่ยว อีกทั้งยัง
ท าหน้าของการมัคคุเทศก์ที่ดี  ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว ดูแล และส่งนักท่องเที่ยวกลับอย่าง
ปลอดภัย 
 ด้านการติดต่อประสานงานและแก้ไขปัญหาในการน าเที่ยว  เยาวชนน าเที่ยวยังขาด
ประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ได้แก่ การขาดการประชุม
ร่วมกันเพ่ือวางแผนก าหนดนัดหมายจุดนัดพบและเวลาที่ชัดเจนให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานที่นัดพบ เช่น การหลีกเลี่ยงเสียงดังจากกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยว และ
ก าหนดเวลานัดหมายอาจใช้ช่องทางติดต่อสื่อสารออนไลน์ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้เวลาที่นัดหมาย
ขณะใช้เวลาในการเยี่ยมชมจุดท่องเที่ยวต่างๆ อย่างไรก็ตามเยาวชนสามารถใช้ไหวพริบและเรียนรู้การ
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและสามารถปรับตารางน าเที่ยวยืดหยุ่นตามความต้องการของนักท่อง เที่ยว
ได้อย่างเหมาะสม 
 
 ผลการสังเคราะห์ข้อมูลส าคัญตามข้อเสนอแนะเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อยจากฝึก
ปฏิบัติการน าเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ าและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดหลวงพ่อโตวัด
บางพลีใหญ่ใน และวัดบางพลีใหญ่กลาง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้ 
 ด้านการปฏิบัติการน าเที่ยวในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว พบว่า เยาวชนน าเที่ยวมีความมุ่งมั่นและ
ตั้งใจมากเกินไป ท าให้เกิดความกังวลและมีความเครียดอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้ขาดความเป็นธรรมชาติ
และเสน่ห์ของการต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการปฏิบัติน าเที่ยวครั้งแรก ดังนั้นหาก
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พัฒนาและฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอย่อมท าให้เกิดประสบการณ์และเป็นธรรมชาติมากขึ้น 
อีกทั้งควรมีการสร้าง Line กลุ่มชั่วคราวผ่านมือถือในการติดต่อสื่อสารถึงกันกับนักท่องเที่ยว ส าหรับ
นัดหมายในจุดนัดพบสถานที่และเวลาเพ่ือความสะดวกและปลอดภัยของนักท่องเที่ยว  
 นอกจากนี้เยาวชนน าเที่ยวควรมีการประชุมกลุ่มย่อยในขณะนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมเพ่ือ
ประเมินปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา รวมทั้งตรวจเช็คจ านวนนักท่องเที่ยวอยู่
ตลอดเวลา เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการรับส่งนักท่องเที่ยวในแต่ละจุดซึ่งอาจติดต่อสื่อสารผ่าน
ช่องทางการสร้าง Line Group เพ่ือการสื่อสารถึงกันทั้งเยาวชนน าเที่ยวและนักท่องเที่ยว   
  

   
 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 




