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บทคัดยอ  
 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อถายทอด
วิ ธีการ ส่ือสารขอ มูล ชุมชนเ พ่ือส ง เส ริมการ
ทองเท่ียวใหแกเยาวชนของชุมชนชายทะเลบางขุน
เทียนดวยวิธีการฝกอบรม กลุมตัวอยางคือนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนคลองพิทยา
ลงกรณ  จํ านวน  40  คน  ซ่ึงอยู ในพ้ืนท่ี ชุมชน
เ ป า ห ม า ย  เ ก็ บ ร วบ ร วมข อ มู ล โ ด ย ก า ร ใ ช
แ บ บท ดส อบป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง ก า ร อ บ ร ม 
แบบสอบถาม  การสัมภาษณ  และการสัง เกต 
พฤติกรรม  วิเคราะหขอมูลโดยสถิติและคารอยละ 
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความรูขอมูลชุมชน
เพิ่มข้ึน มีความมั่นใจในระดับท่ีสามารถถายทอด
ใหกับนักทองเท่ียวได  และเกิดประสิทธิผลของการ
อบรมท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 
 

 
นิยามศัพท : ศักยภาพการส่ือสารขอมูลชุมชน
หมายถึง ความสามารถของผูเขาอบรมที่สามารถ
อธิบายถายทอดความรูเร่ืองราวเกี่ยวกับทรัพยากร
การทองเท่ียวที่มีภายในชุมชนใหผูอ่ืนเขาใจได 
 

บทนํา 
 

การส่ือสารขอมูลชุมชนและการบริการ
นับเปนหัวใจสําคัญประการหนึ่งของการทองเท่ียว  
โดยเฉพาะการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  ซ่ึงเปนรูปแบบ
ของการจัดการทองเท่ียวท่ีใชชุมชนเปนฐานหรือ 
Village-Based Tourism การส่ือสารขอมูลชุมชน
อยางเหมาะสมจะกอใหเกิดภาพลักษณท่ีดี สราง
มูลคาเพิ่มใหแหลงทองเท่ียวมีความนาสนใจยิ่งข้ึน
และยังมีสวนทําใหนักทองเท่ียวเกิดความประทับใจ
ในการเดินทางทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวนั้นๆ จน
ตองการกลับมาเยือนซํ้าอีก ฉะนั้นการท่ีชุมชน

บทความวิจัย
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 ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนเปนชุมชน
ทองถ่ินแหงเดียวของกรุงเทพมหานครท่ีมีอาณาเขต
ติดตอกับทะเลอาวไทยตอนบน  และมีศักยภาพใน
การพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวท่ีดีแหงหนึ่ง  แตจาก
การลงไปสํารวจชุมชนในเบ้ืองตน พบวาชาวชุมชน
ยังขาดทักษะในการส่ือความหมายขอมูลชุมชนของ
ตนแกนักทองเท่ียวใหมีโอกาส ไดเรียนรูวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมทองถ่ินของตนแกนักทองเท่ียวผูมาเยือน  
ดังนั้นเพื่อเปนการสงเสริมการทองเท่ียวของชาว
ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนของกรุงเทพมหานคร 
ผูวิจัยจึงไดพัฒนาโครงการวิจัย เร่ืองการพัฒนา
ศักยภาพการส่ือสารขอมูลชุมชนเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวของชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ใหแก
เยาวชนในพื้น ท่ี  อันจะเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาการทองเท่ียวในพื้นท่ีแหงนี้ตอไป และถือ
เปนการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอีกประการหนึ่ง 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การส่ือความหมาย : เปนหัวใจสําคัญของการ
ส่ือสาร เพื่อใหนักทองเท่ียวไดเกิดการเรียนรูและ
เขาใจวิถีชีวิตของคนในทองถ่ิน อยางมีศิลปะและ
นาสนใจ โดยการส่ือความหมายมี สอง รูปแบบคือ
การส่ือความหมายโดยใชตัวบุคคลและการส่ือ
ความหมายโดยไมใชตัวบุคคล สําหรับการส่ือ
ความหมายโดยใชตัวบุคคล นั้นผูส่ือความหมาย 
จําเปนตองมีการฝกฝนและมีทักษะ หลายดาน เชน 

มีความสามารถในการจัดการดานเวลา มีทักษะใน
การวิเคราะหนักทองเท่ียวสามารถเราความสนใจ
ขณะทําหนาท่ีสามารถอํานวยความสะดวกและ
แกปญหาเปน 
 

อาสาสมัครนําเท่ียวและมัคคุเทศก  : มีความสําคัญ
ตอกิจกรรมการทองเท่ียว   ท้ังนี้การจะประสบ
ความสําเร็จไดจะตองสวมบทบาทหลายดาน เชน 
บทบาทของการเปนครู  มีความสามารถในการเรียบ
เรียงเร่ืองราว  และเลาใหผูฟง ๆ อยางเขาใจไดดี  
บทบาทของนักบริการ คือ ตองมีจิตใจเปนผูคอยให
ความชวยเหลือ ใหบริการผูอ่ืน บทบาทตอการทูต 
ตองนําเสนอส่ิงดีงามตาง ๆ ของประเทศ  และชาติ
พันธุของตนเองใหเปนท่ีประทับใจกับผูมาเยือน
บทบาทของนักจิตวิทยา  คือ ตองรูจักวิธีในการพูด 
รูจักแยกแยะวาส่ิงใดดีเหมาะสมหรือไมเหมาะสมท่ี
จะพูดสําหรับคนน้ีคนโนน  บทบาทของเจานาย คือ 
ตองกลาตัดสินใจ  และสามารถออกคําส่ังอยางนิ่ม
นวลใหลูกทัวรทําตามได  บทบาทของผูรักษาความ
ปลอดภัย คือผูดูแลความปลอดภัยทุกรูปแบบ  การ
แจงเตือนลวงหนา  การชวยเหลือในหลาย ๆ เร่ือง ท่ี
เกี่ยวกับความปลอดภัย   บทบาทของการเปน
พยาบาล  สามรถใหการพยาบาลเบ้ืองตนเทาท่ี
จําเปน  บทบาทของพนักงานขาย ควรมีเทคนิคใน
การพูดจูงใจได  มีแนวคิดในการปรับปรุงรูปแบบ
ของการใหบริการอยูเสมอ 

 

การอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว :ใชแนวทาง
ของหลักการท่ีสอดคลองกับการพัฒนาอยางยั่งยืน 
กลาวคือ  มีจุดเนนท่ีสําคัญในดานจะตองดูแล
ทรัพยากรการทองเท่ียว  ใหสามารถใชประโยชน
ตอไปไดในยาวนาน  ใหมีใชสําหรับคนรุนหลัง ๆ  
ลดการใชทรัพยากรอยางส้ินเปลือง  และลดปริมาณ
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การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน (Community 
Based Tourism; CBT) : เปนรูปแบบท่ีมีลักษณะ
เฉพาะตัว แตกตางจากการทองเที่ยวท่ัวไป การนํา
แนวคิดนี้ไปปฏิบัติตองมีความเขาใจความคิด 
หลักการ ความหมายและองคประกอบท่ีสําคัญการ
จัดการทองเที่ยวของชุมชนท้ังนี้ ถือวาเปนรูปแบบ
ของการทองเท่ียวที่สามารถกระจายรายไดไปสู
ชนบทและเพ่ิมรายไดกับประชาชนในทองถ่ินนั้นๆ 
 

ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน  :  เปนพื้นท่ีบริเวณ
แ น ว ช า ย ฝ ง ร ะ ย ะ ป ร ะ ม า ณ  5  ก . ม .  ข อ ง
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีศักยภาพในการเปนแหลง
ทองเท่ียวเชิงนิเวศชายฝงทะเล  ท่ีมีท้ังทรัพยากร
ชายฝง  (ปาชายเลน)  วิถีชีวิตหลากหลาย เชน นากุง
ธรรมชาติ รวมถึงทรัพยากรการทองเทียวท่ีสําคัญ 
ไดแก  สะพานเดินเทา (walk way)  ถนน 
พิพิธภัณฑทองถ่ิน รานอาหาร  และบุคลากรซ่ึงเปน
ปราชญชาวบาน รวมถึงโรงเรียนท่ีใหความสําคัญ
กับการพัฒนาเยาวชนไดเรียนรูการใชประโยชน
ระบบนิเวศในพื้นท่ีควบคูไปกับการเรียนการสอน     
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ : รสิกา อังกูรและคณะ

(2549) ไดเสนอแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการ
ทองเท่ียวโดยภาพรวมไวหลายประเด็น ไดแก การ
นําภูมิปญญาทองถ่ินและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมมาเปนแกนหลักในการสงเสริมและ
พัฒนาการทองเท่ียว การกระจายอํานาจการบริหาร
จัดการแกชุมชนและการสรางการมีสวนรวมของ
ประชาชนในทองถ่ินในฐานะเจาของ วัฒนธรรม

ความชัดเจนของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาการทองเ ท่ียวของทอง ถ่ินการทบทวน
ศักยภาพขีด ความสามารถและขอจํากัดของการ
ทองเท่ียวของสถานท่ีทองเท่ียวแตละแหง การ
กําหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในแหลง
ทองเท่ียว และการเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียว 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 

กลุมตัวอยาง :  กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้

เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปท่ี 5 ของโรงเรียน
คลองพิทยาลงกรณ จํานวน 40 คน ซ่ึงอยูในพื้นท่ี
เปาหมาย (ภาพท่ี 1)  
 

เครื่องมือการวิจัย : ประกอบดวย แบบทดสอบ

กอนและหลังการฝกอบรม (pre-test / post-test) 
และเนื้อหาการอบรมได แกความรูเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยว มัคคุเทศกและบทบาทการสงเสริมการ
ทองเท่ียวในชุมชน การส่ือความหมายและประเภท
ของการส่ือความหมาย  การฝกพูดและทดลอง
ปฏิบัติ ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียว ขอมูล
ชุมชน การอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียว และ
เท่ียวอยางไรใหสนุก . . .ปลอดภัย  โดยใชแบบ 
แบบสอบถามจํานวน 2ชุด แบงเปนแบบประเมิน
ตนเองดานความความสามารถในการแนะนําขอมูล
ชุมชน และแบบประเมินความพึงพอใจของการจัด
อบรม 
 

การวิเคราะหขอมูล : ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  
เพื่อหาคาเฉล่ีย รอยละ และทดสอบสถิติ  t - test  
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ภาพท่ี 1.  การฝกอบรมยุวมัคคุเทศกใหแก นักเรียน    
                  ช้ันประถมศึกษา ปท่ี 5 ของโรงเรียน  
                   คลองพิทยาลงกรณ   

 

ผลการศึกษา 
 

 การประเมินผลการอบรมบนสมมติฐานท่ี
คาดหวังคือ ผู ท่ีผานการอบรมจะมีความรูความ
เขาใจในทรัพยากรของทองถ่ิน และสามารถส่ือ
ความหมายออกไปในลักษณะของยุวมัคคุเทศกได      
ผลการประเมินแบงออกเปน  3  สวนคือ  ดาน
ส ถ า น ภ า พ ข อ ง ผู ต อ บ แบบป ร ะ เ มิ น  ด า น
ประสิทธิภาพของเนื้อหาการอบรม และดานผลการ
ประเมินตนเอง  มีรายละเอียดดังนี้  
 
สวนท่ี 1 : สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน 
 

   ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน  
ผูเขารับการอบรม เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 
5  โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ จํานวน 40 คน แยก
เปนชาย 10 คน  และหญิง 30 คน (ตารางท่ี 1 และ
ภาพท่ี 2) 

 

 
ตารางท่ี 1. จํานวนและรอยละของเพศของผูตอบ 
                    แบบประเมิน 
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
ชาย 

 

 
 

เพศชาย

25%

เพศหญิง

75%

เพศชาย เพศหญิง

 
 

ภาพท่ี 2.  จํานวนและรอยละของเพศ ผูตอบแบบ          
          
        

สวนท่ี 2 : การประเมินตนเองของผูเขารับ 
                 การอบรม 
 

1. ความสามารถในการแนะนําขอมูลชุมชนท่ีใช  
     สําหรับการทองเที่ยวของชุมชน 
                  ผลการสํารวจความรูขอมูลชุมชน  3 
ระดับคือ แนะนําไดบาง แนะนําไดดี และแนะนํา
ไมได พบวา สวนใหญอยูในระดับแนะนําไดบาง  
(คาเฉล่ีย = 2.10)   
 
 

10 25 
หญิง 30 75 
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2. ความมั่นใจของผูเขารับการอบรมเพื่อรองรับ 
     การทองเที่ยว 
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   ผลการประเมินตนเองเ ร่ือง  “การส่ือ
ความหมายขอมูลชุมชน เพื่อสงเสริมการทองเท่ียว
ของชุมชนอยางยั่งยืน” จากการวิเคราะหแบบ
ประเมิน พบวาผู เขารับการอบรมมีระดับความ
ม่ันใจสวนใหญอยูในระดับมากท่ีสุด  (คาเฉล่ีย   
รอยละ 50.26) โดยผูเขารับการอบรมสวนใหญเห็น
วาชุมชนควรเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศเกษตร 
ประเด็นถัดมาเห็นวาชุมชนมีแหลงเรียนรูท่ีเปน
ประโยชนตอการทองเท่ียว และเขาใจบทบาทของ
มัคคุเทศก ตามลําดับ (ตารางท่ี 2 และภาพท่ี 3) 

ในสวนของขอคิดเห็นผูเขารับการอบรม
สวนใหญเห็นวา  สถานท่ีท่ีควรนํานักทองเท่ียวไป
ชม คือ ปาชายเลน และจุดส่ือความหมายท่ีสําคัญคือ 
พิพิธภัณฑทองถ่ินบริเวณโรงเรียน 

 

สวนท่ี 3 : ความพึงพอใจของผูเขารับ 
                 การอบรม 
 

   ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเขา
รับการอบรม  โครงการการส่ือความหมายขอมูล
ชุมชน เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวของชุมชนอยาง
ยั่งยืน พบวาผูเขารับการอบรมสวนใหญมีความพึง
พอใจอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉล่ียรอยละ 42.84)  

โดยผูเขารับการอบรมสวนใหญเห็นวาควร
จัดกิจกรรมนี้อีก รองลงมาเปนความพึงพอใจใน
วิทยากร รูจักสัตวและพืชในทองถ่ินมากข้ึน และมี
ความรู เกี่ยวกับการทองเท่ียวมากขึ้น ตามลําดับ 
ท้ั งนี้ ตองอธิบายให เข าใจ เพิ่ม เติมว า  การ ส่ือ
ความหมายอยูในกระบวนการฝกอบรมซ่ึงไดเรียนรู

ไปแลวใหเปนรูปธรรมมากข้ึน (ตารางท่ี 3 และภาพ
ท่ี 4) 

 

สวนท่ี 4 :  ดานประสิทธิผลของผูเขารับ 
                  การอบรม 
 

  ผลการวิเคราะหแบบทดสอบกอนการ
อบรม (pre-test) เปรียบเทียบกับภายหลังการอบรม 
(post-test)  พบวามีคะแนนโดยรวม เทากับ 13.97 
และ 17.76 ตามลําดับ (n = 20) ซ่ึงผลจากการ
ทดสอบทางสถิติโดยใชคา t    แสดงวาผลการ
ทดสอบกอนอบรมและหลังอบรมแตกตางกันอยาง
มีนั ย สํ า คัญ ท่ี ระดั บ  0 . 0 5    ซ่ึ ง แสดงว า เ กิ ด
ประสิทธิผลของการอบรม (ภาพท่ี 5) 

ท้ังนี้จากการสังเกตพฤติกรรมของผูเขารับ
การอบรม  พบวา  มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป
อยางเห็นไดชัด กลาวคือ  มีกริยาทาทางท่ีม่ันใจมาก
ข้ึนในการพูด  และรูจักยกตัวอยางทรัพยากรใน
ทองถ่ินมาประกอบการอธิบายไดอยางถูกตอง  

 
 

   
 

ภาพท่ี 5. ยุวมัคคุเทศกของชุมชนชายทะเล 
                        บางขุนเทียน 
 



ตารางท่ี 2. คารอยละและเฉล่ียของระดับความม่ันใจ เร่ืองการส่ือความหมายขอมูลชุมชน  
                   เพื่อสงเสริมการทองเท่ียว 
 

ลําดับที่ รายการประเมิน 
ระดับความมั่นใจ 

มาก
ที่สุด 

ปาน
กลาง 

มาก นอย 
นอย
ที่สุด 

1 มีความรูเก่ียวกับการทองเที่ยวดีขึ้น 50.00 47.37 2.63 0.00 0.00 
2 เขาใจบทบาทและหนาที่ของผูนําเที่ยว (มัคคุเทศก) 55.26 42.11 2.63 0.00 0.00 
3 มีความสามารถเปนนักสื่อความหมายได 26.32 50.00 23.68 0.00 0.00 
4 มีความรูเก่ียวกับแหลงทองเที่ยวในชุมชนของตน 44.74 44.74 10.53 0.00 0.00 
5 ชุมชนของเราควรเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 57.89 36.84 5.26 0.00 0.00 
6 ชุมชนของเราควรเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 47.37 34.21 18.42 0.00 0.00 
7 ชุมชนของเราควรเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร 65.79 28.95 2.63 2.63 0.00 

8 
บทบาทสมมุติและการฝกปฏิบัติทําใหทานเกิดความม่ันใจในการ
นําเที่ยวมากขึ้น  39.47 50.00 7.89 2.63 0.00 

9 
การเรียนรูเรื่องความปลอดภัยสําหรับนักทองเที่ยวทําใหทานมี
ความรูและทักษะเพ่ิมขึ้น 55.26 36.84 7.89 0.00 0.00 

10 ชุมชนของเรามีแหลงเรียนรูที่เปนประโยชนตอการทองเที่ยว 60.53 36.84 2.63 0.00 0.00 
 50.26 40.79 8.429 0.53 0 เฉล่ีย 
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ตารางท่ี 3. ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม เร่ืองการส่ือความหมายขอมูลชุมชนเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว 
 

ลําดับที่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

ปาน
กลาง 

มาก นอย 
นอย
ที่สุด 

1 ทานมีความรูเก่ียวกับการทองเที่ยวดีขึ้น 43.24 43.24 13.51 0.00 0.00 
2 ทรัพยากรการทองเที่ยวของชุมชนบางขุนเทียน 24.32 59.46 16.22 0.00 0.00 
3 ทราบถึงธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว 27.03 40.54 27.03 5.41 0.00 
4 องคประกอบของการทองเที่ยว 16.22 59.46 21.62 2.70 0.00 
5 ความเขาใจเก่ียวกับบทบาทของผูนําเที่ยว 51.35 29.73 18.92 0.00 0.00 
6 เรียนรูจุดทองเที่ยวที่สําคัญของชุมชน 32.43 40.54 21.62 5.41 0.00 
7 เรียนรูพืชในทองถิ่นดีขึ้น 48.65 37.84 10.81 2.70 0.00 
8 เรียนรูสัตวในทองถ่ินดีขึ้น 59.46 29.73 8.11 2.70 0.00 
9 ทักษะในการใหความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว 21.62 43.24 32.43 2.70 0.00 

10 ความสนุกเพลิดเพลินในระหวางการฝกอบรม 54.05 27.03 16.22 2.70 0.00 
11 การแกไขปญหาระหวางการรวมกิจกรรม 16.22 37.84 35.14 10.81 0.00 

12 ความเหมาะสมของจํานวนวันที่ทํากิจกรรม 37.84 54.05 8.11 0.00 0.00 

13 วิทยากรผูใหการอบรม 64.86 27.03 8.11 0.00 0.00 

14 สถานท่ีฝกอบรม 56.76 24.32 18.92 0.00 0.00 

15 สถานท่ีศึกษาดูงาน 40.54 34.24 16.22 0.00 0.00 

16 มีความมั่นใจในการสื่อสารเรื่องราวของชุมชนใหผูอื่นฟง 27.03 35.14 29.73 8.11 0.00 

17 ความพอใจในการทดลองฝกปฏิบัติ 45.95 43.24 10.81 0.00 0.00 

18 ทานสามารถสื่อความหมายขอมูลชุมชนเพื่อการทองเที่ยวได 16.22 48.65 29.73 5.41 0.00 

19 ความพอใจในการเขารวมโครงการน้ี 83.78 16.22 0.00 0.00 0.00 

20 ควรจัดกิจกรรมลักษณะน้ีอีก 89.19 10.81 0.00 0.00 0.00 

 เฉล่ีย 42.84 37.12 17.16 2.43 0.00 
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ภาพท่ี 4. คารอยละความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมิน 
 

 

สรุปผลการศึกษา ขอเสนอแนะ 
   

 การฝกอบรมเร่ืองการส่ือความหมายขอมูล
ชุมชน เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวของชุมชนชายทะเล
บางขุนเทียน  สามารถสรางยุวมัคคุเทศกใหเกิดข้ึน
ในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดย
ผู เข า รับการอบรมสวนใหญ มีความรู เกี่ ยวกับ
ทรัพยากรในทองถ่ินเปนอยางดีอยูแลว เม่ือมีการ
เสริมความรูและทักษะดานการสื่อสารเพ่ือการ
ทองเท่ียวเขาไป ผลการสํารวจพบวาผูเขารับการ
อบรม มี ค ว าม ม่ั น ใ จ ในร ะ ดับ ท่ี ส าม า รถ ส่ื อ
ความหมายได และมีความพึงพอใจตอการจัดอบรม 

การปกครองสวนทองถ่ินตองเขามามีบทบาทในการ
พัฒนาแหลงเรียนรูเชน walk trail ใหอยูในสภาพท่ี
เหมาะสมกับนักทองเท่ียวเนื่องจากมีงบประมาณ
สนับสนุน 
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