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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์บริบทชุมชน ค้นหาเรื่องเล่าของชุมชน กาหนดเกณฑ์
มาตรฐานในการสร้างนักสื่อความหมายท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว และพัฒนานักสื่อความหมายดังกล่าวใน
อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน การพิจารณาความเป็นไปได้ของกิจกรรม การวางแผน การปฏิบัติตามแผน
และการประเมินผล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อยผู้ที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้
สมาชิกในชุมชนร่ ว มกัน เก็บ แบบสอบถามกับนักท่อ งเที่ยว 400 คน โดยสุ่ มตัว อย่างแบบแบ่งกลุ่ มจาก 4
ชุมชนๆ ละ 100 คน สื บ ค้น เรื่ องเล่ า ตรวจสอบข้อมูล ร่างเกณฑ์มาตรฐานและหลั กสู ตรการสร้า งนั ก สื่ อ
ความหมาย ตลอดจนเข้าร่วมการพัฒนานักสื่อความหมายดังกล่าว โดยมีนักวิชาการร่วมวิพากษ์มาตรฐานและ
หลักสูตรดังกล่าว วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนาทั้งความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนปากดอนสัก เกาะแรต และเกาะนกเภามีวิถีชีวิตแบบชาวประมง ส่วนชุมชน
เขากลอยมีวิถีชีวิตแบบชาวสวน ซึ่งทุกชุมชนมีทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่งดงาม แต่ยังขาดความ
พร้อมอีกหลายด้าน นักท่องเที่ยวจึงมีความพึงพอใจต่อสิ่งดึงดูดใจและกิจกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ใน
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ระดับน้อยถึงปานกลาง โดยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพลังศรัทธาตามวิถีชาวมอญ เขาชะโงก: พลังศรัทธาและความลี้
ลับที่น่าพิศวงแห่งแดนใต้ การหยั่งรากความเชื่อของวิถีชาวจีน และพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จย่าและ
ความศรัทธาต่อศาลเจ้า มาตรฐานการสร้างนักสื่อความหมายท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 2 ด้าน
ได้แก่ ความรู้ 7 ตัวชี้วัด และทักษะการปฏิบัติงานตามบทบาทของนักสื่อความหมาย 6 ตัวชี้วัด และหลักสูตร
การพัฒนานักสื่อความหมายดังกล่าว ประกอบด้วย ความรู้ทางวิชาการและเฉพาะอาชีพ และการฝึกปฏิบัติการ
สื่ อความหมายในพื้น ที่จ ริ ง โดยมีผู้ เข้ารั บ การพัฒ นาเป็นนักสื่ อความหมายดังกล่าว จ านวน 25 คน ซึ่งมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เบื้ องต้น 8 ประการ (8ร) ได้แก่ รักในถิ่นฐาน รอบรู้ รังสรรค์ รอยยิ้ม ร่วมมือ รับมือ
รับผิดชอบ และเรียนรู้
คาสาคัญ: นักสื่อความหมายท้องถิ่น การท่องเที่ยว เรื่องเล่า

Abstract
This study aimed to analyze the context of the tourism communities, to find local
storytellings, to establish criteria of local interpreters for tourism, and to develop as these local
interpreters in Donsak District, Suratthani Province. The participatory action research was
conducted for this study which consisted of 5 steps: analyzing community problems,
considering the possibility of activities, determining the plans, acting the plans, and evaluating.
However, the data were collected with researchers interviewed and organized small group
discussion for stakeholders, community members collected questionnaires with 400 tourists
who were selected by cluster random sampling from 4 communities in each group of 100
tourists, searched their community storytellings, revised data, drafted criteria and curriculum
for developing local interpreters for tourism, and developed as these interpreters. These
criteria and curriculum were got suggestions from scholars. The quantitative data were
analyzed with descriptive statistics in frequency, percentage, mean and standard deviation,
and qualitative data were analyzed with content analysis.
The result showed the ways of life of Pakdonsak, Kohrat and Kohnoppao communities
were as fisheries but Khaokloi community was a gardener. All communities had their own
beautiful natural and cultural resources but they lacked readiness, so it made tourists satisfy
with the tourism attractions and activities as a whole were low to moderate. The community
storytellings were the power of the faith of Mon people, Khoa Cha-ngok: the power of faith
and mystical wonder of the South, roots of the Chinese ways, and the Great Majesty the King’s
mother and faith in the shrines. The standard criteria for developing the local interpreters for
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tourism was 2 aspects: knowledge 7 indicators and operational skills 6 indicators. The
curriculum of these interpreters consisted of academic and professional knowledge, and
practice in the fieldwork. Twenty five members of those communities were developed as these
interpreters who had 8 basic desirable characteristics, including community lovers,
intellectuals, creators, smiles, collaborators, handlers, responsibilities, and learners.
Keywords: Local Interpreter, Tourism, Storytelling

บทนา
องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) คาดการณ์ว่าในระหว่างปี พ.ศ.2553-2563 การท่องเที่ยวของ
โลกมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ต่อปี แต่ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมาพบว่า อัตราการ
เติบโตสูงกว่าแนวโน้มเฉลี่ยดังกล่าว ซึ่งการท่องเที่ยวของไทยก็ขยายตัวสอดคล้องกับสถานการณ์ดัง กล่าว โดย
ในปี พ.ศ.2559 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาไทย รวม 32,573,545 คน ซึ่งขยายตัวร้อยละ 8.86 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2558 และสร้างรายได้แก่ประเทศรวม 1,637,832 ล้านบาท ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาว
ไทยเที่ยวไทย 148.03 ล้านคน/ครั้ง ซึ่งขยายตัวร้อยละ 6.49 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2558 และสร้างรายได้
ภายในประเทศ รวม 869,510.63 ล้านบาท ส่งผลให้ในปี พ.ศ.2559 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว
รวม 2.51 ล้านล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2.4 ล้านล้านบาท (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬ า,
2560: 34, 36, 46)
การท่องเที่ย วจึ งเป็ น เครื่ องมื อส าคั ญในการพัฒ นาเศรษฐกิจ ของไทย เป็นแหล่ งเรียนรู้และสร้ า ง
ประสบการณ์ที่สามารถสัมผัสวิถีชุมชนแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งสุราษฎร์ธานีก็เป็นจังหวัดท่องเที่ยวหลักของประเทศ
ที่มีปัจจัยดึงดูดหลักเป็นสถานที่ท่องเที่ยว อาหารและสินค้าที่ระลึก โดยนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนด้ว ย
วัตถุประสงค์หลักเพื่อการท่องเที่ยวและการพักผ่อน (กรมการท่องเที่ยว, 2557: 15 (2)) ซึ่งในแต่ละปีมีผู้เยี่ยม
เยือนกว่า 5 ล้านคน และมีค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวัน กว่า 3,300 บาท โดยในปี พ.ศ.2559 ผู้เยี่ยมเยือนใช้จ่ายเป็น
ค่าที่พักสูงสุด รองลงมาเป็น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และสินค้าและของที่ระลึก ตามลาดับ (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและและกีฬา, 2560) ซึ่งการใช้จ่ายดังกล่าวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
แม้แหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเป็นเกาะต่างๆ โดยเฉพาะเกาะสมุย เกาะพงัน และ
เกาะเต่า แต่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทอื่นที่น่าสนใจ อาทิ สวนโมกขพลาราม พระธาตุไชยา เขื่อนรัชประภา
เป็นต้น ในขณะที่อาเภอดอนสักมีท่าเรือที่สาคัญคอยให้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อเดินทางไปยังเกาะสมุย เกาะพ
งันและหมู่เกาะต่างๆ ดอนสักจึ งกลายเป็นเมืองผ่านที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวหลากหลาย ดังคาขวัญของ
อาเภอที่ว่า “เขาชะโงกเด่นสง่า แหล่งประมงล้าค่า เทียบท่าเฟอร์รี่ น้าตกสวยวิภาวดี บารมีหลวงพ่อจ้อย” อีก
ทั้ง ยังมีสิ่งอานวยความสะดวกและชุมชนท่องเที่ยวที่พร้อมจะพัฒนา โดยเฉพาะชุมชนเขากลอย ปากดอน สัก
เกาะแรต และเกาะนกเภา ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอันงดงาม สะท้อนให้เห็น
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ศักยภาพการท่องเที่ยว ที่พร้อมจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้ (สานัก
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย, 2557)
จากการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มสนใจในการสร้างประสบการณ์ การเรียนรู้และ
การมีส่วนร่วมในระหว่างการท่องเที่ย ว และสนใจเรื่องเล่าที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว เรื่องเล่าจึง
กลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพยิ่งในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนเพื่อเรียนรู้ สร้าง
ประสบการณ์แปลกใหม่ร่วมกับชุมชนและเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน (Mossberg, 2007: 59) แต่ปัจจุบัน
ชุมชนเขากลอย ปากดอนสัก เกาะแรต และเกาะนกเภา ในอาเภอดอนสักเป็นแค่เมืองผ่าน สะท้อนให้เห็นว่า
พื้นที่นี้ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวแก่นักท่องเที่ยวได้ เพราะยังขาดเรื่องเล่าที่น่าสนใจ กอร
ปกั บ การสื่ อ ความหมายก็ ยั ง ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและขาดนั ก สื่ อ ความหมายท้ อ งถิ่ น จึ ง ไม่ ส ามารถดึ ง ดู ด ใจ
นักท่องเที่ยวได้มากนัก ทั้งที่การสื่อความหมายเป็นศิลปะการสื่อสารในการนาเสนอเรื่องเล่าที่กระตุ้นความ
สนใจ ช่ว ยให้ นั กท่องเที่ยวเข้าใจ ตระหนั กในคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม ที่สามารถสร้างความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ความประทับใจ ความซาบซึ้งใจในเรื่องเล่าของ
ชุ ม ชน ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วให้ ยั่ ง ยื น ความเข้ า ใจอั น ดี ร ะหว่ า ง
นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน และเพิ่มมูลค่าในสินค้าและบริการของการท่องเที่ยว (แก้วตา มุ่งเกษม และ
สมพงษ์ อานวยเงินตรา, 2558: 8-11)
แม้การสื่อความหมายจะมีทั้งการใช้ตัวบุคคลและไม่ใช้ตัวบุคคล แต่การสื่อความหมายแบบใช้ตัวบุคคล
จะเกิดประสิทธิภาพสูงกว่าเพราะเป็นการสื่อสารแบบสองทาง ที่สามารถตอบคาถามและให้รายละเอียดได้
มากกว่าสื่อประเภทอื่น ทั้งการให้บริการข้อมูลทั่ วไป การนาเที่ยว การสาธิต และการพูดคุยเชิงสื่อความหมาย
(สุรเชษฏ์ เชษฐมาส และสารัฐ รัตนะ, 2543) ในขณะที่นักท่องเที่ยวก็ต้องการนักสื่อความหมายท้องถิ่นในการ
ให้ข้อมูลและบอกเล่าเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนมากกว่าการสื่อความหมายแบบไม่ใช้บุคคล หากแต่
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนก็มักขาดทั้งเรื่องเล่าและนักสื่อความหมายดังกล่าว (จารุวรรณ ธนะกิจ, 2556) เรื่องเล่า
และนักสื่อความหมายจึงมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยว สะท้อนจากแนวคิดของสภาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council: GSTC) ที่กาหนดหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่ าง
ยั่งยืนสาหรับการจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยให้ความสาคัญกับการสื่อความหมายของสถานที่ท่องเที่ยวที่จะต้อง
ให้ข้อมูลอย่างถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนา
จากการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้รับการถ่ายทอดในภาษาที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สามารถเข้าใจได้ และพัฒนาผู้
สื่อความหมายข้อมูลดังกล่าว (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน), ม.ป.ป.: 4-10) และกฎบัตรอิโคโมส (ICOMOS, 2008: 3) ได้ย้าว่าการสื่อความหมายควรเน้นการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาครั้งนี้ จึงมุ่งเปิดโอกาสให้คนในชุมชนร่วมวิเคราะห์บริบทชุมชน ค้นหาเรื่องเล่าของชุมชน
กาหนดเกณฑ์การสร้างนักสื่ อความหมายท้องถิ่นและพัฒ นาเป็นนักสื่อความหมายที่สามารถนาเที่ยวและ
ถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้รับความเพลิดเพลิน เกิดการเรียนรู้
ได้ รั บ ประสบการณ์ ต รงในชุ ม ชน และเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งชุ ม ชนกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ใน
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ขณะเดียวกันคนในชุมชนก็เกิดความภาคภูมิใจ หวงแหนในทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุม ชน
ร่วมรักษาและสืบสานประเพณีและวิถีดั้งเดิมไว้ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อวิเคราะห์บริบทชุมชนท่องเที่ยวในอาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2) เพื่อค้นหาเรื่องเล่าที่สะท้อนตัวตนของชุมชนท่องเที่ยวในอาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3) เพื่อกาหนดเกณฑ์มาตรฐานการสร้างนักสื่อความหมายท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวในอาเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4) เพื่อพัฒนานักสื่อความหมายท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวในอาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาครั้งนี้ วางอยู่บนฐานคิดของ 3 แนวคิดหลัก ซึ่งประกอบด้วย แนวคิดด้านการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ที่เชื่อว่าชุมชนจะต้องกาหนดทิศทาง แผนงาน แผนปฏิบัติการท่องเที่ยวของตนเอง และได้รับประโยชน์
จากการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ชุมชนจะบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐาน ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ เพื่อนาไปสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว
แห่งชาติ, 2559: 4)
แนวคิดด้านเรื่องเล่า ซึ่งแต่ละชุมชนจะมีเรื่องราวทั้งที่เป็นความรู้ ประสบการณ์ มุมมอง แนวคิด
บทเรียน ความเชื่อและเรื่องอื่นๆ ที่สามารถบอกเล่าหรือแบ่งปันแก่นักท่องเที่ยวในลักษณะของการบรรยาย
การใช้ภ าพ เหตุการณ์ สถานที่จ ริ ง และสั ญลั กษณ์อื่นประกอบ เพื่อให้ นักท่องเที่ยวสร้างความหมายและ
เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผลผ่านการสนทนา การสื่อสารและจินตนาการ (Sole & Wilson, 1999; McDrury
& Alterio, 2002; Barzaq, 2009) โดยนักท่องเที่ยวสามารถรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ ทั้งการมองเห็นด้วย
ตา การได้ยินด้วยหู การได้กลิ่นด้วยจมูก การได้ลิ้มรสด้วยลิ้น และการได้สัมผัสด้วยร่างกาย ซึ่งเมื่อรับรู้แล้ วเกิด
การตีความหรือให้ความหมายที่กว้างกว่าข้อมูลที่ได้รับ โดยนักท่องเที่ยวคาดหวังจะได้เรียนรู้ผ่านการรับรู้ใน
ระหว่างการท่องเที่ยว (Choi, 2016: 1)
และแนวคิดด้านการสื่อความหมาย ทีเ่ ป็นศิลปะการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ การรับรู้ ความรู้
ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดี ความซาบซึ้งใจ ความเพลิดเพลิน และประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยวผ่านสื่อบุคคลหรือ
สื่ออื่นๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ (Tilden, 1977; Society for Interpreting Britain’s Heritage,
1998; สมาคมอิ โ คโมสไทย, 2550) ซึ่ ง การสื่ อ ความหมายมี บ ทบาทส าคั ญ ต่ อ การท่ อ งเที่ ย ว โดยสภาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council: GSTC) กาหนดหลักเกณฑ์การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนสาหรับการจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยให้ความสาคัญกับการสื่อความหมาย ที่จะต้องให้ข้อมูลที่

ปี ที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

155

ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาจากการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ได้รับการถ่ายทอดในภาษาที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สามารถเข้าใจได้ และพัฒนาผู้สื่อความหมาย
ข้อมูลดังกล่าว (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), ม.ป.ป.:
4-10) การศึกษาครั้งนี้จึงมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1
การท่ องเที่ยวโดยชุมชน
ชุมชนจะต้ องกาหนดทิศทาง
แผนงาน แผนปฏิบตั ิการท่องเที่ยวของตนเอง
และได้ รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว
เรื่องเล่ า

การสื่อความหมาย

เรื่ องราวที่ ส ามารถบอกเล่ า หรื อ

ศิ ล ปะการสื่ อ สารที่ เ สริ ม สร้ างการ

แบ่ง ปั น แก่ นัก ท่อ งเที่ ย วในลัก ษณะของการ

เรี ยนรู้ การรับรู้ ความรู้ ความเข้ าใจ ทัศนคติที่

บรรยาย การใช้ ภาพ เหตุการณ์ สถานที่จริ ง

ดี ความซาบซึ ง้ ใจ ความเพลิ ด เพลิ น และ

แ ล ะ สั ญ ลั ก ษ ณ์ อื่ น ป ร ะ ก อ บ เ พื่ อ ใ ห้

ประสบการณ์ แก่นักท่องเที่ยวผ่านสื่อ บุค คล

นักท่องเที่ยวสร้ างความหมายและเชื่ อมโยง

หรื อ สื่ อ อื่ น ๆ ทั ง้ ที่ เ ป็ นทางการและไม่ เ ป็ น

ความเป็ น เหตุเ ป็ น ผลผ่ า นการสนทนา การ

ทางการ

สือ่ สารและจินตนาการ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ที่เปิด
โอกาสให้ คนในชุมชนร่ ว มวิเคราะห์ บ ริ บ ทชุมชน ค้นหาเรื่องเล่ าที่ส ะท้อนตัว ตนของชุมชน กาหนดเกณฑ์
มาตรฐานและจัดทาหลักสูตรการพัฒนานักสื่อความหมายท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว และเข้าร่วมการพัฒนาเป็น
นักสื่อความหมายดังกล่าวที่สามารถถ่ายทอดเรื่องเล่าดังกล่าวแก่นักท่องเที่ยว โดยมีประชากรเป็นผู้เยี่ยมเยือน
ชาวไทยของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 2,152,568 คน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) และมีกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยของชุมชนเขากลอย ปากดอนสัก เกาะแรต และเกาะนกเภา อาเภอดอนสัก
ซึ่งกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรยามาเน่ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (Yamane, 1973: 1088) และได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 383 คน แต่ผู้วิจัยปรับเพิ่มอีกร้อยละ 4.25 เพื่อป้องกันแบบสอบถามที่อาจมีข้อมูลสูญหายได้
ขนาดกลุ่ มตัว อย่ างจึ งกลายเป็ น จ านวน 400 คน และสุ่ มตัว อย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็นแบบแบ่ ง กลุ่ ม
(Cluster Random Sampling) จาก 4 ชุมชนๆ ละ 100 คน
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ส่วนกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนชุมชนดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลดอนสัก
และเทศบาลเมืองดอนสักซึ่งดูแลชุมชนที่ศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครู เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล และผู้แทนภาคเอกชนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ผู้ประกอบการเรือรับจ้าง ที่พัก
ร้านอาหารและร้านจาหน่ายสินค้าที่ระลึกในชุมชนดังกล่าว ซึ่งคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยเริ่มต้นด้วยการพบปะ
และหารือกับผู้ใหญ่บ้านในการทาความเข้าใจโครงการวิจัย เชิญชวนเข้าร่วมและขอคาแนะนาในการเชิญชวน
กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ให้เข้าร่วมด้วย ทั้งตัวแทนชุมชนซึ่งมีบทบาทด้านการท่ องเที่ยวของชุมชน ภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยมีผู้แทนชุมชนสมัครใจเข้าร่วมการพัฒนาเป็นนักสื่อความหมายท้องถิ่น
เพื่อการท่องเที่ยว รวม 25 คน นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการให้ข้อเสนอแนะในการยกร่างและวิพากษ์เกณฑ์
มาตรฐานและหลักสูตรดังกล่าว
การศึกษาครั้งนี้ ใช้เครื่องมือการวิจัยที่เป็นแบบสอบถามสาหรับกลุ่มตัวอย่าง และมีการตรวจสอบ
ความเที่ยง (Reliability) และให้ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) ซึ่งสมาชิกในชุมชนดังกล่าวเป็นผู้เก็บรวบรวมแบบสอบถามจาก
นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ มีการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่ มย่อย การจัดเวทีคืนข้อมูล การลงมือปฏิบั ติ การ
วิเคราะห์บริบทชุมชน ค้นหาเรื่องเล่าที่สะท้อนตัวตนของชุมชนท่องเที่ยว กาหนดเกณฑ์มาตรฐานและจัดทา
หลักสูตรการสร้างนักสื่อความหมายท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว และเข้าร่วมการพัฒนาเป็นนักสื่อความหมาย
ดังกล่าว และการถอดบทเรียนร่วมกันภายหลังการปฏิบัติการ (After Action Review: AAR) ของกลุ่มเป้าหมาย
ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา ทั้งความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ทั้งนี้ การดาเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน ผู้วิจัยจัดทาแบบสอบถามเพื่อเป็นเครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูล โดยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเครื่องมือดังกล่าวให้มีคุณภาพมากขึ้น และผู้แทนชุมชน
ดาเนินการเก็บแบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวในแต่ละชุมชนตามจานวนที่กาหนดไว้ ผู้วิจัยนามาวิเคราะห์และ
แปรผลข้อมูล จัดเวทีคืนข้อมูลแก่ชุมชน สังเคราะห์ข้อมูล พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในชุมชน ได้แก่ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลดอนสัก
และเทศบาลเมืองดอนสั ก ผู้ ใหญ่บ้ าน ผู้ ช่ว ยผู้ ใหญ่บ้าน ครู เจ้าหน้าที่โ รงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพต าบล
ผู้ประกอบการเรือรับจ้าง ที่พัก ร้านอาหารและร้านจาหน่ายสินค้าที่ระลึกในชุมชน เพื่อวิเคราะห์บริบทของ
ชุมชนท่องเที่ยวแต่ละแห่ง ลักษณะเรื่องเล่า วิธีการเล่าเรื่อง และคุณลักษณะเบื้องต้นของนักสื่อความหมายที่
นักท่องเที่ยวต้องการ
ขั้ น ตอนที่ 2 การพิ จ ารณาความเป็ น ไปได้ ข องกิ จ กรรม สมาชิ ก ในชุ ม ชนทั้ ง ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ผู้ ช่ ว ย
ผู้ใหญ่บ้าน ครู เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ผู้ประกอบการเรือรับจ้าง ที่พัก ร้านอาหารและร้าน
จ าหน่ ายสิ น ค้าที่ระลึ กตกลงร่ วมกัน ในการเสนอเรื่องเล่ าซึ่งสะท้อนตัว ตนของชุมชน วิธี การกาหนดเกณฑ์
มาตรฐานการสร้างนั กสื่ อความหมายท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนานักสื่ อความหมายดังกล่าว ซึ่งผู้วิจัย
สัมภาษณ์ ประชุมกลุ่มย่อยและสรุปผลกิจกรรมดังกล่าว
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ขั้นตอนที่ 3 การวางแผน สมาชิกในชุมชนทั้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครู ผู้ประกอบการเรือ
รับจ้าง ที่พัก ร้านอาหารและร้านจาหน่ายสินค้าที่ระลึก ร่วมกันคัดเลือกเรื่องเล่าที่บ่งบอกรากเหง้าหรือที่มาของ
ชุมชน เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนและเป็นจุดเด่นของชุมชน กาหนดวิธีการสืบค้นเรื่องเล่า ซึ่งเลือก
วิธีการสอบถามและพูดคุยกับผู้รู้ ร่วมกันกาหนดประเด็นของเกณฑ์มาตรฐานการสร้างนักสื่อความหมายท้องถิ่น
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่จะเข้ารับการพัฒนาเป็นนักสื่อความหมาย รูปแบบหลักสูตรการพัฒนานักสื่อความหมาย
ดังกล่าว และแนวทางการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการเพื่อหาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักสื่อความหมาย
ต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติตามแผน สมาชิกในชุมชนทั้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครู ผู้ประกอบการ
เรือรับจ้าง ที่พัก ร้านอาหารและร้านจาหน่ายสินค้าที่ระลึก ดาเนินการตามแผนที่วางไว้ทั้งการสืบค้นเรื่องเล่า
ในประเด็นและวิธีการที่กาหนดไว้ ส่วนการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานและหลักสูตรในการสร้างนักสื่อ ความหมาย
ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวนั้น ภาคีที่เกี่ยวข้องเสนอร่างเกณฑ์และหลักสูตรดังกล่าว นักวิจัยสรุปเป็นลายลักษณ์
อักษรและนักวิชาการวิพากษ์ แล้วนามาทดลองใช้กับการพัฒนานักสื่อความหมาย จานวน 25 คน และประเมิน
ตามเกณฑ์ที่กาหนดขึ้น ทั้งนี้ มีการถอดบทเรียนหลังปฏิ บัติการเพื่อปรับปรุงเกณฑ์การสร้างนักสื่อความหมาย
และหลักสูตรการพัฒนานักสื่อความหมายให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล สมาชิกในชุมชนทั้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครู ผู้ประกอบการเรือ
รับจ้าง ที่พัก ร้านอาหารและร้านจาหน่ายสินค้าที่ระลึก ประเมินผลการปฏิบัติที่ผ่านมา ซึ่งในการสืบค้นเรื่อง
เล่ าพบว่าบางเรื่ องเล่ ามีข้อมูล ไม่เพีย งพอ เพราะประสบปัญหาเรื่องผู้ ให้ ข้อมูล ส่ ว นเกณฑ์มาตรฐานและ
หลั กสู ตรในการพัฒ นานั กสื่ อความหมายดัง กล่ าว ยังขาดความสมบูรณ์ จึงวนกลั บไปยังขั้นตอนที่ 2 การ
พิจารณาความเป็นไปได้ของกิจกรรมที่กาหนดขึ้นใหม่ ขั้นตอนที่ 3 การปรับแผนใหม่ ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติ
ตามแผนใหม่และขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลซ้า จนได้เรื่องเล่า เกณฑ์มาตรฐานและหลักสูตรที่เหมาะสม ทั้งนี้
เกณฑ์มาตรฐานและหลักสูตรการพัฒนานักสื่อความหมายดังกล่าวมีการปรับปรุงตามผลการถอดบทเรียนและ
การวิพากษ์ของนักวิชาการด้วย

ผลการวิจัย
1) บริบทชุมชนท่องเที่ยวในอาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชุมชนท่องเที่ยวที่ศึกษาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองดอนสัก 2 แห่ง คือ ชุมชนปากดอนสักกับเกาะแรต ส่วน
ชุมชนเขากลอยและเกาะนกเภาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลดอนสัก โดยชุมชนปากดอนสัก เกาะแรต
และเกาะนกเภามีลักษณะเป็นเกาะที่มีวิถีชีวิตแบบชาวประมง ในขณะที่ชุมชนเขากลอยเป็นพื้นที่ สูงที่เป็นภูเขา
ที่ราบสูงและที่ราบลุ่มและมีวิถีชีวิตแบบชาวสวน ซึ่งทุกชุมชนมีทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่งดงาม
แต่ยังขาดความพร้อมอีกหลายด้านสะท้อนจากความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีความพึงพอใจต่อสิ่งดึงดูด
ใจและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของชุมชนดังกล่าวในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง กล่าวคือ ความพึง
̅ = 2.28, S.D. = 0.16) และเกาะนกเภา (𝒙
̅=
พอใจต่อสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ ยวของชุมชนเขากลอย (𝒙
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̅ = 2.98, S.D.=0.80) และเกาะแรต (𝒙
̅ = 3.05,
2.56, S.D.=0.20) อยู่ในระดับน้อย ส่วนชุมชนปากดอนสัก (𝒙
̅=
S.D.=0.14) อยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนเขากลอย (𝒙
̅ = 2.21, S.D.=0.14) และเกาะนกเภา (𝒙
̅ = 2.29, S.D.=0.21) อยู่ในระดับ
2.31, S.D.=0.10) ปากดอนสัก (𝒙
̅ = 2.51, S.D.=0.28) อยู่ในระดับปานกลาง
น้อย ส่วนเกาะแรต (𝒙
2) การค้นหาเรื่องเล่าที่สะท้อนตัวตนของชุมชนท่องเที่ยวในอาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในภาพรวมนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการรับรู้เรื่องเล่าของชุมชนเกี่ยวกับจุดท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ
32.05 รองลงมาเป็นประวัติชุมชน คิดเป็นร้อยละ 20.16 กิจกรรมการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 17.48 และวิถี
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ตามลาดับ ส่วนใหญ่ต้องการวิธีการถ่ายทอดเรื่องเล่าดังกล่าวด้วยการเล่าให้ฟัง คิด
เป็นร้อยละ 39.58 รองลงมาเป็นการเปิดสื่อออนไลน์ให้ชม คิดเป็นร้อยละ 23.21 และการทาเป็นหนังสือหรือ
แผ่นพับให้อ่าน คิดเป็นร้อยละ 16.96 ตามลาดับ ดังนั้น นักสื่อความหมายจึงมีบทบาทสาคัญในชุมชนเหล่านี้
จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเสนอและสืบค้นเรื่องเล่าซึ่งสะท้อน
ตัวตนของชุมชนตนเองที่จะนาเสนอแก่นักท่องเที่ยว โดยพิจารณาเรื่องเล่าที่สอดคล้องกับความอยากรู้ของ
นักท่องเที่ยว บ่งบอกรากเหง้าหรือที่มาของชุมชน เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน และเป็นจุดเด่นของชุมชน
กล่าวคือ เขากลอยเป็นชุมชนคนไทยที่มีผู้ใช้แรงงานชาวพม่าเชื้อสายมอญ มีวิถีชาวสวนและสถาปัตยกรรมที่
แฝงไว้ด้วยความเชื่อแบบชาวมอญ ปากดอนสักเป็นชุมชนของชาวเพชรบุรี มีวิ ถีชาวประมง ธรรมชาติงดงาม
และเรื่องลี้ลับที่น่าค้นหา เกาะแรตเป็นชุมชนของชาวไทยเชื้อสายจีน มีวิถีชาวประมง ธรรมชาติงดงาม ศิลปะ
และความเชื่อแบบชาวจีนที่หยั่งรากลึกมาช้านาน และเกาะนกเภามีวิถีชาวประมง ธรรมชาติงดงาม ความ
ศรัทธาและความผูกพันกับสมเด็จย่า และสถาปัตยกรรมที่แฝงไว้ด้วยความเชื่อที่น่าเรียนรู้ โดยการเลือกเรื่อง
เล่าดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยนหลายครั้งเนื่องจากบางเรื่องเล่ามีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะนาเสนอต่อนักท่องเที่ยว
เพราะผู้ให้ข้อมูลหลักบางส่วนย้ายออกจากชุมชน บางส่วนเจ็บป่วยจึงเป็นอุปสรรคในการสื่อสารและบางส่วนก็
เสียชีวิตแล้ว จนได้ข้อสรุปเรื่องเล่าที่แต่ละชุมชนจะนาเสนอ ทั้งนี้ สมาชิกในชุมชนร่วมกันกาหนดเรื่องเล่าและ
แนวทางการสืบค้นซึ่งส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอบถามและพูดคุยกับผู้รู้ซึ่งเป็นผู้สูงอายุในชุมชน โดยทีมวิจัยสรุป
เนื้อหาเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเวทีให้ชุมชนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและคืนข้อมูลแก่ชุมชน โดยมี
เรื่องเล่าของชุมชนที่จะนาเสนอแก่นักท่องเที่ยว ได้แก่ ชุมชนเขากลอยเลือกเรื่องเล่าพลังศรัทธาตามวิถีช าว
มอญ ชุมชนปากดอนสักเลือกเรื่องเล่าเขาชะโงก: พลังศรัทธาและความลี้ลับที่น่าพิศวงแห่งแดนใต้ ชุมชนเกาะ
แรตเลือกเรื่องเล่าการหยั่งรากความเชื่อของวิถีชาวจีน และชุมชนเกาะนกเภาเลือกเรื่องเล่าพระมหากรุณาอัน
ยิ่งใหญ่ของสมเด็จย่าและความศรัทธาต่อศาลเจ้า
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3) เกณฑ์มาตรฐานการสร้างนักสื่อความหมายท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวในอาเภอดอนสัก จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
สมาชิกในชุมชนร่วมกันเสนอเกณฑ์มาตรฐานการสร้างนักสื่อความหมายท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว
นักวิจัยสรุปเป็นลายลักษณ์อักษร และนักวิชาการวิพากษ์ ก่อนนาไปทดลองใช้ในการอบรมเพื่อพัฒนานักสื่อ
ความหมายดังกล่าว แล้วถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติการ และนาข้อมูลมาปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวอีก
ครั้งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งมาตรฐานดังกล่าว ประกอบด้วย 2 ด้าน โดยมีด้านความรู้ 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความรู้
เกี่ยวกับ 1) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ 2) การท่องเที่ยวโดยชุมชน 3)
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมของชุมชนตนเอง 4) การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว 5)
หลักการสื่อความหมาย 6) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและความปลอดภัยในการท่องเที่ยว และ 7) มนุษยสัมพันธ์
และจิตวิทยาการให้บริการ และด้านทักษะการปฏิบัติงานตามบทบาทของนักสื่อความหมาย 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1)
การปฏิบัติก่อนการรับ-ส่งนักท่องเที่ยว 2) การปฏิบัติระหว่างการนาชมสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน 3) การปฏิบัติ
หน้าที่เมื่อสิ้นสุดการนาชมสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน 4) การอานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยความ
เต็มใจและมีใจรักบริการ 5) การดูแลความปลอดภัยตลอดการนาชมสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน และ 6) การมี
กิริยามารยาทและการแต่งกายเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้รับการอบรมจะต้องผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานนัก
สื่อความหมายท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว โดยมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินและคะแนนที่กาหนดจากมาตรฐาน
ทั้ง 2 ด้าน คือ กาหนดให้คะแนนทุกด้ านรวมกัน 100 คะแนน โดยแบ่งเป็นด้านความรู้ 50 คะแนน และด้าน
ทักษะการปฏิบัติงานตามบทบาทของนั กสื่อความหมาย 50 คะแนน ซึ่งผู้ที่ผ่านการประเมิน ต้องมีผลการ
ทดสอบรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 โดยคะแนนในมาตรฐานบังคับ ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 ด้านความรู้ จะต้องได้
คะแนนในแต่ละตัว ชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จึงจะผ่านไปทดสอบภาคปฏิบัติในมาตรฐานที่ 2 ทักษะการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทของนักสื่อความหมายท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวได้
สาหรับเครื่องมือในการประเมินนั กสื่ อความหมายท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวมีห ลายประเภท อาทิ
แบบทดสอบวัดความรู้ แบบทดสอบวัดการปฏิบัติและแบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบเจตคติ แบบสังเกต เป็นต้น
ซึ่งผู้ประเมินสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม
4) การพัฒนานักสื่อความหมายท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวในอาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการนักสื่อความหมายที่ สื่อสารได้ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 18.74 รองลงมา
เป็นเล่าเรื่องอย่างสนุกสนาน คิดเป็นร้อยละ 16.73 และมีจิตบริการ คิดเป็นร้อยละ 15.27 ตามลาดับ ซึ่งในการ
พัฒนานักสื่อความหมายท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวนั้น สมาชิกในชุมชนร่วมกันกาหนดเงื่อนไขการคัดเลือกผู้ที่จะ
เข้ารับการพัฒนาเป็นนักสื่อความหมายดังกล่าว ทั้งด้านอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคมในชุมชน
ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชน บทบาทด้านการท่องเที่ยวของชุมชน ความรู้ความเข้าใจต่อชุมชนและการ
ท่องเที่ยว การสื่อสารภาษาไทย และความเต็มใจในการเข้ าร่วมกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ ยังร่วมกันเสนอ
หลักสูตรการพัฒนานั กสื่ อความหมายดังกล่าวโดยผู้วิจัยสรุปเป็นลายลั กษณ์อักษรและนักวิช าการวิ พ ากษ์
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ทดลองใช้ในการอบรมนักสื่อความหมาย ซึ่งผู้วิจัยจัดหาวิทยากรในการฝึกอบรมให้ แล้วถอดบทเรียนหลังการ
ปฏิบัติการร่วมกัน และนาข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวอีกครั้งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมหาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักสื่อความหมายต่อไป ทั้งนี้ มีสมาชิกในชุมชนต่างๆ เข้ารับการพัฒนาเป็นนักสื่อความหมาย
ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว จานวน 25 คน ซึ่งประกอบด้วย ชุมชนเขากลอย 10 คน ปากดอนสัก 3 คน เกาะ
แรต 9 คน และเกาะนกเภา 3 คน โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของนักสื่ อความหมายดังกล่ าว ประกอบด้ว ย 6
ประการ ได้แก่ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น เป็นสมาชิกของชุมชน
ท่องเที่ย ว ซึ่งอาศัย อยู่ ในชุมชนท่องเที่ย วอย่ างต่ อเนื่ องไม่น้อยกว่า 10 ปี มีบทบาทในการขับเคลื่ อ นการ
ท่องเที่ยวของชุมชนตนเอง รู้จักชุมชนและการท่องเที่ยวของชุมชนตนเอง และสามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย
กลางหรือภาษาไทยท้องถิ่นได้
หลั ก สู ต รการสร้ า งนั ก สื่ อ ความหมายท้ อ งถิ่ น เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว มี จ านวน 30 ชั่ ว โมง 3 ภาค ซึ่ ง
ประกอบด้วย ความรู้ทางวิชาการ 5 วิชา 15 ชั่วโมง ความรู้เฉพาะอาชีพ 3 วิชา 9 ชั่วโมง และการฝึกปฏิบัติการ
สื่อความหมายในพื้นที่จริง 6 ชั่วโมง ดังนี้
- ภาคความรู้ ทางวิชาการ ประกอบด้ว ย วิช าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและนโยบายส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวของรัฐ การท่องเที่ยวโดยชุมชน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภูมิวัฒนธรรม และการอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว วิชาละ 3 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง
- ภาคความรู้เฉพาะอาชีพ ประกอบด้วย วิชาหลักการสื่อความหมาย พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและความ
ปลอดภัยในการท่องเที่ยว และมนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาการให้บริการ วิชาละ 3 ชั่วโมง รวม 9 ชั่วโมง
- ภาคการฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารสื่ อ ความหมายในพื้ น ที่ จ ริ ง ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมนั ก สื่ อ
ความหมายได้ลงมือฝึกการปฏิบัติหน้าที่สื่อความหมายจริงในชุมชนตนเอง 6 ชั่วโมง
การพัฒนานักสื่อความหมายดังกล่าวใช้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้วยการบรรยายให้ความรู้ และการฝึก
ปฏิบัติ เพื่อให้นักสื่อความหมายดังกล่าวมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เบื้องต้น 8 ประการ (8ร) ได้แก่ รักในถิ่น
ฐาน รอบรู้ รังสรรค์ รอยยิ้ม ร่วมมือ รับมือ รับผิดชอบ และเรียนรู้

อภิปรายผล
ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนเขากลอย ปากดอนสัก เกาะแรต และเกาะนกเภายังขาดความพร้อมใน
หลายด้าน และนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อสิ่งดึงดูดใจและกิจกกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนดังกล่าวใน
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง สอดคล้องกับผลการศึกษาของชัยศนันท์ สมปัญญาธิวงศ์ และเอื้องไพร
วัลลภาชัย (2559) ที่พบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ม้งบ้านตูบค้อ ตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ยังมีความ
พร้อมในการจัดการการท่องเที่ยวไม่มากนัก ยังต้องการผู้นาในการบริหารจัดการ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวและการให้บริการ และการสนับสนุนจากภาครัฐ ผลการศึกษาของพัสตร์ หิรัญญการ (2554) ที่
พบว่า นักท่องเที่ยวพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ในด้านการประชาสัมพันธ์
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การบริการและสิ่งอานวยความสะดวกอยู่ในระดับปานกลาง และผลการศึกษาของศิริจรรยา ประพฤติกิจ
(2553) ที่พบว่า แหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเมือง จังหวัดตราด มีศักยภาพในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ผลการศึกษา พบว่า นั ก ท่องเที่ย วส่ ว นใหญ่ต้องการรับรู้เรื่องเล่ า ของชุมชนเกี่ยวกับจุด ท่อ งเที่ ย ว
รองลงมาเป็นประวัติชุมชน กิจกรรมการท่องเที่ยวและวิถีชุมชน ตามลาดับ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดเลือก
และสืบค้นเรื่องเล่าที่บ่งบอกรากเหง้าหรือที่มาของชุมชน เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน เป็ นจุดเด่นของ
ชุมชนและตรงความต้องการของนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับผลการศึกษาของกรรณิกา พิมลศรี (2553) ที่พบว่า
รูปแบบของการจัดทาโปรแกรมสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การ
วิเคราะห์พื้นที่หรือทรัพยากรการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว การกาหนดเค้าโครงและแผนการสื่อความหมาย
การออกแบบและจัดทาโปรแกรมสื่อความหมาย ผลการศึกษาของอนัญตา สุประการ (2556) ที่พบว่า เมือง
เชียงแสน จังหวัดเชียงรายควรพัฒนาการสื่อความหมายภายใต้แนวคิด “เมืองโบราณที่ผสมผสานกับเสน่ห์ของ
พุ ท ธศาสนา” และผลการศึ ก ษาของประกอบศิ ริ ภั ก ดี พิ นิ จ (2553) ที่ พ บว่ า การสื่ อ ความหมายทางการ
ท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชนบ้ า นร่ อ งไฮ จั ง หวั ด พะเยา ประกอบด้ ว ย ภู มิ ปั ญ ญาการตี มี ด ภู มิ ปั ญ ญาการประมง
ทรัพยากรในกว๊านพะเยาและโบราณสถานในชุมชน
ผลการศึกษา พบว่า เรื่องเล่าของชุมชนที่จะนาเสนอนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย พลังศรัท ธาตามวิถี
ชาวมอญของชุมชนเขากลอย เขาชะโงก: พลังศรัทธาและความลี้ลับที่น่าพิศวงแห่งแดนใต้ของชุมชนปากดอน
สัก การหยั่งรากความเชื่อของวิถีชาวจีนของชุมชนเกาะแรต และพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จย่าและ
ความศรัทธาต่อศาลเจ้าของชุมชนเกาะนกเภา ซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่แฝงเร้ นไว้ด้วยความเชื่อ สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Yavuz (2016) ที่พบว่า เรื่องเล่าที่มีพลังจะเป็นเรื่องลี้ลับที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวทาความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้ง สนับสนุนการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ที่ดี
ผลการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการวิธีการถ่ายทอดเรื่องเล่าดังกล่าวด้วยการเล่าให้ฟัง
ชุมชนที่ศึกษาจึงใช้การพัฒนานักสื่อความหมายท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวชุมชนตนเองแก่นักท่องเที่ยว
สอดคล้องกับผลการศึกษาของนิทัศน์ วงศ์ธนาวดี (2558) ที่พบว่า การสื่อความหมายทางวัฒนธรรมภายใต้
โครงการจากงานวิจัยสู่อุทยานการเรียนรู้ใช้สื่อบุคคล ผลการศึกษาของจารุวรรณ ธนะกิจ (2556) ที่พบว่า วัด
พะโคะ อาเภอสทิงพระ จั งหวัดสงขลา มีการสื่ อความหมายโดยผู้ นาชมในท้องถิ่น และผลการศึกษาของ
อภิญญา บัคคาลา อรุณนภาพร (2554) ที่พบว่า การสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยวใหม่บนเส้นทางรถไฟสาย
มรณะใช้ไกด์นาชม
ผลการศึ ก ษา พบว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานการสร้ า งนั ก สื่ อ ความหมายท้ อ งถิ่ น เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว
ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ และด้านทักษะการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของนักสื่อความหมาย
ท้องถิ่น เพื่อการท่องเที่ย ว ซึ่งสอดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐานมัค คุเทศก์ ของส านักงานพัฒ นาการท่ องเที่ ย ว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2551 เพียงบางส่วน (สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว, 2551) เนื่องจาก
เกณฑ์มาตรฐานมัคคุเทศก์ดังกล่าวมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบ และด้านจรรยาบรรณ แต่เกณฑ์มาตรฐานสาหรับการพัฒนานักสื่อความหมายท้องถิ่นเพื่อการ
ท่องเที่ยวไม่มีด้านจรรยาบรรณ เนื่องจากผู้ที่รับการพัฒนาเป็นนักสื่อความหมายดั งกล่าว เป็นคนในชุมชน มี
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ความใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเพียงระยะเวลาอันสั้นและถูกจับตามองหรือควบคุมการปฏิบัติงานจากคนในชุมชน
ที่ไม่ต้องการให้ภาพลักษณ์ของชุมชนตนเองเสื่อมเสียอยู่แล้ว จึงไม่จาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานด้านดังกล่าวไว้
ผลการศึกษา พบว่า สมาชิกในชุมชนเข้ารั บการพัฒนาเป็นนักสื่อความหมายท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว
โดยมีหลักสูตรการพัฒนานักสื่อความหมายท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ความรู้ทางวิชาการ ความรู้
เฉพาะอาชีพ และการฝึกปฏิบัติการสื่อความหมายในพื้นที่จริง ซึ่งในภาพรวมสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร
ฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์สาหรับผู้นาเที่ยว พ.ศ.2561 (ราชกิจจานุเบกษา, 2561) แต่มีวิชาภูมิวัฒนธรรมเพิ่ม
ขึ้นมาและประเด็นย่อยที่ให้ความสาคัญกับบริบทของพื้นที่ในชุมชนท้องถิ่นและการวิเคราะห์ศักยภาพของ
ชุมชนในการจัดการทรัพยากรในมิติต่างๆ โดยหลักสูตรการสร้างนักสื่อความหมายท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวมี
ภาคความรู้ทางวิชาการ ประกอบด้วย วิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว ภาค
ความรู้เฉพาะอาชีพ ประกอบด้วย วิชาหลักการสื่อความหมาย พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและความปลอดภัยใน
การท่องเที่ยว และมนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาการให้บริการ และภาคการฝึกปฏิบัติการสื่อความหมายในพื้นที่
จริง
ผลการศึกษายังพบว่า นักสื่อความหมายท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เบื้องต้น
8 ประการ (8ร) ได้แก่ รักในถิ่นฐาน รอบรู้ รังสรรค์ รอยยิ้ม ร่วมมือ รับมือ รับผิดชอบ และเรียนรู้ สอดคล้อง
กั บ ผลการศึ ก ษาของ Australian Heritage Commission (n.d.) ที่ พ บว่ า ผู้ น าเที่ ย วในพื้ น ที่ ม รดกทาง
ประวัติศาสตร์จะต้องคานึงถึงวัฒนธรรมและธรรมชาติและดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว โดยยึดหลักการสานึกใน
ความสาคัญของแหล่งมรดก การดูแลรักษาแหล่งมรดก การพัฒนาประโยชน์ร่วมกันระหว่างหุ้นส่วน การร่วมมือ
กันวางแผนทางธุรกิจ การลงทุนในการพัฒนาผู้คนและสถานที่ การทาการตลาดและส่งเสริมผลิตภัณฑ์อย่างมี
ความรับผิดชอบ การสร้างประสบการณ์ที่มีคุณภาพให้ แก่นักท่องเที่ยว และการเคารพในสิทธิและข้อห้ามของ
ชนพื้นเมือง

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1) ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1) ชุมชนกาหนดเกณฑ์การสร้างนักสื่อความหมายท้องถิ่นของตนเองเพื่อยกระดับการท่องเที่ยว
ของชุมชนตามบริบทของตนเอง
1.2) ชุ ม ชนควรน าเรื่ อ งเล่ า ของชุ ม ชนมาเชื่ อ มโยงกั บ สิ น ค้ า ที่ ร ะลึ ก และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการ
ท่องเที่ยวอื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่า และใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพัน ธ์การท่องเที่ยวของชุมชน
ต่อไป
1.3) ภาครัฐด้านการท่องเที่ยวทั้งกรมการท่องเที่ยว สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้หลักสูตรและเกณฑ์การสร้างนักสื่อความหมายท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเป็นแนวทางใน
การสร้างและพัฒนานักสื่อความหมายในชุมชนท่องเที่ยวต่างๆ
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1.4) การส่งเสริมให้บริษัทนาเที่ยว มัคคุเทศก์และนักท่องเที่ยวใช้บริการนักสื่อความหมายท้องถิ่น
ในการน าเที่ ย วและให้ ข้ อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วในชุ ม ชนซึ่ ง จะได้ รั บ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งและสามารถแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ร่วมกับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
2) ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1) การสร้ างและพัฒ นาเกณฑ์ ก ารสร้ างนั กสื่ อ ความหมายท้ องถิ่น เพื่ อ การท่ อ งเที่ยวแต่ ล ะ
ประเภท เช่น นักสื่อความหมายท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตร์ เชิงเกษตร เชิงอาหาร เชิง
สุขภาพ เป็นต้น
2.2) การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของชุมชนท่องเที่ยวในความทรงจาของนักท่องเที่ยวด้วยนักสื่อ
ความหมายท้องถิ่น
2.3) ประสิทธิภาพของเรื่องเล่าในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน
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