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การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเรือพายที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมชุมชนในพืน้ ที่
ริมคลองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
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บทคัดยอ

การศึกษานี้ดําเนินการที่ริมคลองอัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยความรวมมือของโครงการอัมพวา
ชัยพั ฒนานุ รักษ (มู ลนิ ธิชั ยพั ฒนา) ตัว แปรที่ ศึกษา คื อ รูปแบบการท องเที่ ยวเรื อพายของมัคคุเทศกน อยในการ
ทองเที่ยวเรือพาย ที่สงผลตอ ความรู ความเขาใจมัคคุเทศกนอย กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชวงชั้นที่ 2 จํานวน 10 คน
โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชนดานสภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตร สังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่รอบ
เกาะอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 2) เพื่อศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเรือพายในพื้นที่รอบเกาะอัมพวา 3)
เพื่อพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเรือพายที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน 4) เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของ
มัคคุเทศกนอยในการทองเที่ยวเรือพายที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน 5) เพื่อประเมินศักยภาพความรูความ
เขาใจกอนและหลังการเรียนรูของมัคคุเทศกนอยในการทองเที่ยวเรือพายที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน
วิธีการดําเนินการวิจัยโดยใชกระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ประเภทแบบแผนเชิงสํารวจ
(Exploratory Designs) ซึ่งมีขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ผลจากการวิจัย รูปแบบ (Model) การทองเที่ยวเรือพายมี
องคประกอบที่สําคัญคือ การนําความรูที่มีในชุมชนมาสรางเปนความรู เพื่อถายโอนความรูในกับสมาชิกในชุมชน
และจัดทําเปนคูมืออบรมใหกับสมาชิกในชุมชน จากการประเมินโครงการพบวา ผูมีสวนรวมมีความพึงพอใจสูงคิด
เปนรอยละ 97.5 และมีผลการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
คําสําคัญ : อัมพวา การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยว การจัดการความรูในชุมชน มัคคุเทศกนอย

Abstract
The study aims to find the local, historical, social and cultural context of the Amphawa
Community. It is also to better define the information on how to access the Row Boat services and
the knowledgeable operators. In this study, we also present the development of the Row Boat
Model in learning. This model of learning is the gathering of information, processing and
evaluation intented for the Youth Guide.
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This study used the Mixed Method Methodology (Exploratory Designs) which has 4 steps.
The results yielded a learning model suitable for the training of new Youth Guides.
Keywords : Amphawa, Row Boat Tourism Model, Knowledge Management in Community, Youth Guide

ความเปนมาและความสําคัญ
การศึกษา คือ กระบวนการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพมนุษย เพื่อใหเกิดการพัฒนาและความงอกงาม ทั้ง
ดานรางกาย สังคม จิตใจ และสติปญญา โดยมีผูจัดใหเกิดกิจกรรมการศึกษาขึ้น วิชัย วงศใหญ (2552) กลาวไววา
การศึกษาที่ปรับฐานคิดใหมนั้น การศึกษาคือ การเรียนรู เปนสิ่งที่จะเสริมสรางใหทุกคน มีวิธีการเรียนรู โดย
ปรับเปลี่ยนปจจัย 3 ดาน คือ 1) วัฒนธรรมการเรียนรู ปรับเปลี่ยนจากการเรียนรูแบบรับเปนแบบรุก การสรางความรู
การจัดการความรู เปนความรูที่มีพลัง กอเกิดมาจากการเรียนรูดานใน 2) ปรับเปลี่ยนฐานคิดวา ทุกคนมีศักยภาพที่
จะเรียนรูและพัฒนาได การจัดการศึกษาตองใหทุกคนมีพื้นที่ ที่สามารถเขาถึงการศึกษาไดทุกรูปแบบ การเรียนรูและ
ผูเรียนชวยเหลือตนเอง ชวยเหลือผูอื่นและสังคมไดหรือไม 3) ปรับเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรูไปสูการเรียนรูใน
สถานการณจริง สามารถเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานที่ เรียนรูจากการปฏิบัติ เกิดการเปลี่ยนแปลงไมยึดตําราเปนหลัก
การจัดการศึกษาตองมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน ตองการใหบุคคลทําอะไรได พัฒนาสิ่งใดไปแกไขปญหารวมทั้งทําประโยชน
แกสังคม
การจัดการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเปนอยูของสังคม จึงเปนสิ่งที่สําคัญและมี
ความจําเปนอยางยิ่ง จังหวัดสมุทรสงครามเปนเมืองแหงประวัติศาสตร ชาวสมุทรสงครามมีความผูกพันกับสายน้ํามา
เปนเวลายาวนาน พื้นที่ของจังหวัดนี้ตั้งอยูบนพื้นที่ราบบริเวณปากอาว ไมมีถนนตัดผานบรรพบุรุษจึงไดใชแมน้ําแม
กลองเปนเสนทางคมนาคมทางน้ําเปนหลัก นอกจากนั้นยังมีลําคลองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและคลองขุดรวมกวา
300 คลองที่อยูรายรอบในพื้นที่ ในฤดูน้ําหลากคูคลองรองสวนก็เปนเสนทางเดินเรือขนาดเล็กใหติดตอหากัน เชน เรือ
สําปน เรือมาดที่ใชพายและแจวลัดเลาะไปในจังหวัด การเรียนรูของคนที่นี่จึงมีความผูกพันที่เกี่ยวกับเรือและสายน้ํา
เป น อย า งดี จนสามารถรวบรวมเป น ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ด า นเรื อ และวิ ถี ชี วิ ตตั้ ง แต เรื อ เล็ กที่ ใ ช พ ายไปมาหาสู กั น
ตลอดจนเรือประมงขนาดใหญใชในการหาปลาเพื่อทํามาหากินเลื้ยงชีพ
ในปจจุบันจังหวัดสมุทรสงครามไดรับความนิยมดานการทองเที่ยวเปนอยางมาก ผูคนมากหนาหลายตา
ตางแวะเวียนมาที่จังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยแหงนี้ “อัมพวา” อําเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามไดรับเกียรติให
เปนที่หมายของนักทองเที่ยวจํานวนมากที่เดินทางมาเยี่ยมเยือน กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวกลายเปนกิจกรรม
ใหมที่สรางรายไดใหกับคนในพื้นที่ไดเปนอยางดี นักทองเที่ยวนิยมนั่งเรือดูหิ่งหอยและชมทัศนียภาพรอบๆ ริมฝง
คลอง จึงมีการใหบริการเรือนําเที่ยวรอบๆ เรียงรายอยูสองฝงคลองอัมพวา เรือนําเที่ยวที่พาชมรอบๆ คลองนั้นสวน
ใหญเปนเรือที่ติดเครื่องยนต และวิ่งเร็วสงผลใหเกิดคลื่นซัดฝงขนาดใหญ ทําใหเกิดมลพิษตามมาหลายอยาง ตลิ่งพัง
เกิดจากคลื่นกัดเซาะ เสียงรบกวนจากเครื่องยนตสงผลกระทบตอสมดุลธรรมชาติ หิ่งหอยหายไป กลิ่นเหม็นจาก
น้ํามันเครื่องและปญหาตางๆ ที่ตามมาอีกมาก วิถีเรือพายแบบอดีตนั้นหายไป และเรือยนตเขามาแทนที่แลวทํา
อยางไรจึงจะชวยอนุรักษวิถีชีวิตและทรัพยากรที่มีคานีไ้ วใหคงอยูกับลูกหลานตอไป
ดังนั้นงานวิจัยนี้มุงใหเกิดการสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันของคนในพื้นที่ทั้งรุนเกาและรุนใหม ในการที่
จะพลิกฟนวิถีชีวิตดั้งเดิมโดยนํามาถายทอดใหลูกหลานและสงตอผานกิจกรรมการทองเที่ยวซึ่งกําลังเปนกิจกรรมที่
สรางรายไดใหกับคนในพื้นที่ วาทําอยางไรเยาวชนจะไดเรียนรู และซึมซับวัฒนธรรมการใชเรือของคนรุนปูยา และมี
เสนทางทองเที่ยวใดบางที่จะนําเสนอความสวยงามและสมบูรณของอัมพวาไปสูสายตานักทองเที่ยวได และรูปแบบ
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การทองเที่ยวเรือพายรอบคลองอัมพวานั้นมีรูปแบบอยางไร ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนแกคนในทองถิ่นที่จะเรียนรูภูมิ
ปญญาเรือกับวิถีชีวิตและเกิดการนําไปใชเพื่อพัฒนาทองถิ่นตอไปในอนาคต

วัตถุประสงค

1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชนดานสภาพภูมิศาสตร ดานประวัติศาสตร ดานสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่รอบเกาะ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
2. เพื่อศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเรือพายในพื้นที่รอบเกาะอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเรือพายที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของมัคคุเทศกนอยในการทองเที่ยวเรือพายที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรม
ชุมชน
5. เพื่อประเมินศักยภาพความรูความเขาใจกอนและหลังการเรียนรูของมัคคุเทศกนอยในการทองเที่ยวเรือพาย
ที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน

คําถามการวิจัย

1. บริบทชุมชนดานสภาพภูมิศาสตรดานประวัติศาสตร ดานสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่รอบเกาะอัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม เปนอยางไร
2. ขอมูลเกี่ยวกับเรือพายในพื้นที่รอบเกาะอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบดวยเนื้อหาอะไรบาง
3. รูปแบบการทองเที่ยวเรือพายที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมชุมชนมีรูปแบบอยางไร ประกอบดวยขั้นตอน
อะไรบ า ง แต ละขั้ น ตอนเป นอย า งไร และเอกสารคู มื อ ประกอบการท อ งเที่ ย วเรื อ พายควรมี เ นื้อ หาประกอบด ว ย
อะไรบ า ง มี เ ส น ทางหรื อ จุ ด การท อ งเที่ ย วเรื อ พายอย า งไร ตลอดจนการท อ งเที่ ย วมี กิ จ กรรมที่ ส อดคล อ งกั บ วิ ถี
วัฒนธรรมชุมชนอยางไร
4. การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของมัคคุเทศกนอยในการทองเที่ยวเรือพายที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรม
ชุมชนเปนอยางไร ควรมีการดําเนินการอยางไร
5. ผลประเมินศักยภาพความรูความเขาใจกอนและหลังการเรียนรูของมัคคุเทศกนอยในการทองเที่ยวเรือ
พายที่ สอดคล อ งกั บ วิ ถีวั ฒ นธรรมชุมชนแตกตา งกั น หรื อ ไม ความคิดเห็ น ของนั ก ท อ งเที่ ยวที่ มี ต อ พฤติ ก รรมของ
มัคคุเทศกนอยในการทองเทีย่ วเรือพายเปนอยางไร และควรปรับปรุงคูมือการทองเที่ยวเรือพายเปนอยางไร

ขอบเขตของการวิจัย

ผูวิจัยทําการศึกษาในขอบเขตพื้นที่ริมคลองอัมพวา คลองอัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตัวแปรที่
ศึกษา ตัวแปรตน คือ รูปแบบการทองเที่ยวเรือพายของมัคคุเทศกนอยในการทองเที่ยวเรือพายที่สอดคลองกับวิถี
วัฒนธรรมชุมชน ในจังหวัดสมุทรสงคราม ตัวแปรตาม คือ ความรู ควมเขาใจมัคคุเทศกนอยในการทองเที่ยวเรือพาย
ที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน กลุมตัวอยาง นักเรียนชวงชั้นที่ ) 2ชั้นประถมศึกษาปที่ 6-4) โรงเรียนในจังหวัด
สมุทรสงคราม สุม ตัวอยางโดยสมัครใจ ซึ่งเปนนักเรียนที่วายน้ําเปน จํานวน 10-15 คน
สวนในดานเนื้อหา การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเรือพายที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน
เพื่ อ การเรี ย นรู ข องชุ ม ชน โดยพั ฒ นาศั ก ยภาพการเรี ย นรู ข องมั ค คุ เ ทศก น อ ยในพื้ น ที่ ริ ม คลองอั ม พวา จั ง หวั ด
สมุทรสงครามมีเนื้อหาประกอบดวย 2 สวน คือ สวนแรก ประกอบดวยเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องบริบทชุมชนดานสภาพ
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ภูมิศาสตร ดานประวัติศาสตร ดานสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่รอบเกาะอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สวนที่สอง
ประกอบดวยเนื้อหาเกี่ยวเรือในวิถีชีวิตของชาวสมุทรสงคราม การพายเรือ และเสนทางจุดทองเที่ยวทางเรือพาย
ตลอดจนกิจกรรมการทองเที่ยวที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมชุมชนในคลองอัมพวา

การดําเนินการวิจัย

การวิจัยนี้มีวิธีการดําเนินการวิจัยโดยใชกระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการศึกษาเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพซึ่งมีขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 ศึกษาบริบทชุมชนดานสภาพภูมิศาสตร ดาน
ประวัติศาสตร ดานสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่รอบเกาะอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตลอดจนการเก็บรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับเรือพาย
ขั้นที่ 2 พัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเรือพายที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน ขั้นที่
3 พัฒนาศักยภาพการเรียนรูของมัคคุเทศกนอยในการทองเที่ยวเรือพายที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน โดยการ
ใชรูปแบบการทองเที่ยวเรือพายที่พัฒนาขึ้นดวยการอบรมปฏิบัติการจากครูภูมิปญญาเรือพาย ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ขั้นที่ 4 ประมวลผลการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห และสังเคราะห ตลอดจนการ
พรรณนาวิเคราะห และเขียนรายงานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเรือพายที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน โดยนําขอมูลที่ไดจากการ
สั ม ภาษณ และการศึ ก ษาเอกสาร ประมวลร ว มกั น เพื่ อ กํ า หนดเส น ทางท อ งเที่ ยวที่ เ หมาะสมในการจั ด กิ จ กรรม
ทองเที่ยวเรือพาย ลงเรือสํารวจพื้นที่จริงกอนจัดกิจกรรม จากนั้นพัฒนาเอกสารการฝกอบรม และแบบประเมิน
กําหนดวัตถุประสงค เนื้อหาสาระ แนวทางดําเนินการ ระยะเวลา และการวัดผล จัดทําคูมือผูใหการฝกอบรม คูมือผู
เขารับการฝกอบรม จัดทําแบบประเมิน ทดลอง/ปรับปรุงและประเมินรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของมัคคุเทศกนอยในการทองเที่ยวเรือพาย โดยการนําขอมูลเชิงคุณภาพที่
ศึกษาในระยะแรกนํามาพัฒนารูปแบบ และทําการทดลองรูปแบบที่ไดพัฒนาขึ้นดวยการจัดกระบวนการเรียนรู

กรอบความคิดวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเรือพาย โดยมีกรอบความคิดแบบผสมผสานทั้งดานการสราง
ความรู และการจัดการความรู (ดาเวนพอรท (2542 : 1) ยามาซากิ (Yamazaki), Michael Polanyi และ Ikujiro
Nonaka, ประพนธ ผาสุขยืด 2548, วิจารณ พานิช 2546) และใหนักเรียนไดเรียนรูแบบรวมมือ ทั้งนี้เกิดการเรียนรู
จากการถายทอดความรูของผูเชี่ยวชาญดานเรือพายและการเรียนรูดวยการสรางความรูของนักเรียนเอง (Saills,
Edward and Jones, Gary :2002)
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แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล

ในการวิจัยนี้มีนักวิจัยเปนเครื่องมือที่สําคัญ และมีเครื่องมือที่ใชในการศึกษาขอมูลพื้นฐาน ไดแก 1) แบบ
สํารวจ /แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเรือพายที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน
ดวยกระบวนการจัดการความรูเพื่อการเรียนรูของชุมชน 2) แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง เปนแบบสัมภาษณเพื่อ
สอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน การประกอบอาชีพของชาวบานในชุมชน และการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการดาน
การทองเที่ยวในชุมชน ตลอดจนการสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของดานการทองเที่ยวในชุมชน สัมภาษณแบบเป น
ทางการ และไมเปนทางการ 3) แบบสังเกตสมาชิกในชุมชนสังเกตแบบมีสวนรวม และสังเกตแบบไมมีสวนรวม
เครื่องมือที่ใชในการฝกอบรม ไดแก 1) เอกสารการฝกอบรมเรื่องการทองเที่ยวเรือพาย 2) คูมือการอบรม
เรื่องการทองเที่ยวเรือพาย เปนคูมือในการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรูของมัคคุเทศกนอยในการทองเที่ยวเรือพายที่
สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของมัคคุเทศกนอยในการทองเที่ยวเรือพาย
ที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน โดยการอบรมปฏิบัติการจากครูภูมิปญญาเรือพาย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
และ 4) กิจกรรมการอบรมปฏิบัติการของครูภูมิปญญาเรือพาย
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เครื่องมือประเมินการฝกอบรม ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังการฝกอบรม
แบบประเมินความพอใจจากโครงการวิจัย เปนแบบประเมินที่พัฒนาขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง
(ผูวิจัยใหความสําคัญวาเปนผูรวมวิจัย) ซึ่งเปนการประเมินผลหลังจากการสิ้นสุดโครงการวิจัยวามีความพึงพอใจใน
กระบวนการวิจัยและผลที่ไดรับจากการวิจัยมากนอยเพียงใด แบบประเมินความสมเหตุสมผลของแบบจําลองที่
สังเคราะหจากกระบวนการวิจัย

การวิเคราะหขอมูล

นําขอมูลที่ไดจากการวิจัยมาจัดทําใหเปนระบบ แยกแยะ และหาความสัมพันธเชื่อมโยงของขอมูล การวิจัย
นี้มีการวิเคราะหขอมูลอยูในชวงการดําเนินการทุกขั้นตอน ขอมูลที่ไดจะเปนการสรุปกระบวนการตางๆ ในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการทองเที่ยวเรือพาย
ผูวิจัยไดใชกระบวนการวิเคราะหขอมูลแบบผสมผสานวิธี ทั้งวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การ
วิเคราะหเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เขารหัสขอมูล (coding) การวิเคราะหเชิงปริมาณ
เพื่อการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยใชการวิเคราะหสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) ไดแก คาเฉลี่ย
คาความถี่ (Frequency) และสรุปออกมาเปนรอยละ (Percentage)
ในการวิเคราะหขอมูลในวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ผูวิจัยไดใชวิธีวิเคราะหขอมูลแบบ Sequential data Analysis
ขอมูลจะนํามาเชื่อมโยงหรือสนับสนุนกันเปนลําดับขั้น เพื่อนําขอมูลที่ไดจากขั้นแรกมาอธิบายในขั้นที่สอง โดยขั้นที่ 1
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ไดผลลัพธเชิงคุณภาพ ขั้นที่ 2 ระบุผลลัพธเชิงคุณภาพที่ใช เลือกหลักและจุดที่สําคัญ
และรูปแบบ (Model) ขั้นที่ 3 เลือกผลลัพธเชิงคุณภาพที่นําไปใชในเชิงปริมาณบางสวน อาทิ สถานการณใหม ที่
นําไปสูการทดสอบรูปแบบ (Model) และเปนการพัฒนาเครื่องมือ

ผลการศึกษา
ผลที่ไดมี 3 สวนดวยกันไดแก 1) ผลจากการศึกษาขอมูลพื้นฐานซึ่งแบงออกเปน 2 สวน คือ ศึกษาบริบท
ชุ ม ชนด า นสภาพภู มิ ศ าสตร ด า นประวั ติ ศ าสตร ด า นสั ง คมและวั ฒ นธรรมในพื้ น ที่ ร อบเกาะอั ม พวา จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม และการศึกษาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขอมูลเรื่องเรือพาย เรือที่ใชกันตั้งแตโบราณกาล จวบจนกระทั่ง
ปจจุบัน ผลที่ไดนํามารวบรวมและประมวลเปนคูมือฉบับเล็กไวใหมัคคุเทศกนอยไดใชในการฝกอบรมและเปนคูมือ
สวนตัวตอไป 2) ผลการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของมัคคุเทศกนอยในการทองเที่ยวเรือพาย พบวาผูเรียนมีผลการ
เรียนหลังเรียน (รอยละ 81.88) สูงกวากอนเรียน (รอยละ 66.25) (n=8) 3) ผลการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเรือ
พาย พบวารูปแบบมีองคประกอบที่สําคัญคือ การนําความรูที่มีในชุมชนมาสรางเปนความรู เพื่อถายโอนความรูในกับ
สมาชิกในชุมชน การถายโอนความรูโดยการอบรมจากความรูที่ไดมาจากชุมชนโดยจัดทําเปนคูมือการทองเที่ยว เรื่อง
การทองเที่ยวเรือพาย การสรางความรูโดยการเขารวมกิจกรรม ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสะทอนกลับ แลวนํา
ความรูมาปรับใชในการพัฒนาตนเอง การประเมินโครงการจากแบบประเมินพบวา ผูมีสวนรวมมีความพึงพอใจสูงคิด
เปนรอยละ 97.5
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แผนภาพที่ 2 รูปแบบการทองเที่ยวเรือพายของมัคคุเทศกนอยในการทองเที่ยวเรือพายที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรม
ชุมชน ในจังหวัดสมุทรสงคราม

อภิปรายและขอเสนอแนะ
ผูเรียนมีผลการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน มีความรูความเขาใจในทองถิ่นของตนเองดีขึ้น มีความ
ภาคภูมิใจมากขึ้น มีทักษะในการสังเกต และแยกแยะเรือพายในแบบตางๆ ได ผูเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบการ
พัฒนามัคคุเทศกอยางยิ่งและตองการใหเกิดกิจกรรมอยางตอเนื่อง และรูปแบบการทองเที่ยวเรือพายฯ สงผลให
นักเรียนไดเกิดกระบวนการเรียนรูและเกิดการเรียนรูใ นพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย ควรขยายเวลาใหยาวขึ้นจะไดเพิ่มเติมกิจกรรมไดมากขึ้นดวย สภาพอากาศที่
รอนอบอาวในเดือนเมษายนสงผลตอการอบรม ควรปรับเวลาใหอยูในชวงที่ไมรอนมากเกินไป ควรมีการนํารูปแบบไป
ใชในกิจกรรมอื่นหรือแปลคูมือเปนภาษาอื่น เชน ภาษาอังกฤษ
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