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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการท่องเท่ียวชุมชนของสมาชิกต าบลบา้นในดง อ าเภอท่ายาง 

จงัหวดัเพชรบุรี 2) พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการยกระดบัขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชนต าบลบา้นในดง และ  
3) ประเมินหลกัสูตรฝึกอบรมท่ีพฒันาข้ึน การศึกษาใชร้ะเบียบวธีิวจิยัแบบผสมผสาน โดยมีขั้นตอนการวจิยั 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนแรก ศึกษา
ศกัยภาพความพร้อมและขีดความสามารถท่ีจ าเป็นในการจดัการการท่องเท่ียวชุมชนของสมาชิกชุมชนต าบลบา้นในดง เคร่ืองมือท่ีใช้เป็น
แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างเพื่อเก็บขอ้มูลจากผูป้ระกอบการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแบบเฉพาะเจาะจง รวมจ านวน 100 คน น าขอ้มูลท่ีไดม้า
วิเคราะห์จัดกลุ่มและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดขีดความสามารถท่ีจ าเป็น ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาหลักสูตรฝึกอบรมการยกระดับขีด
ความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชนต าบลบา้นในดง โดยสร้างจากขอ้มูลพื้นฐานท่ีไดศึ้กษาในขั้นตอนแรกน ามาบูรณา 
การเน้ือหาทางวชิาการ และขั้นตอนท่ี 3 ประเมินหลกัสูตรฝึกอบรมโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของ
โครงร่างหลกัสูตร เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบประเมิน เกณฑก์ารใหค้ะแนนใชม้าตราส่วนประมาณค่า โดยใชค่้าเฉล่ียในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ผลการวจิยัมีดงัน้ี 
  1. ชุมชนบา้นในดงมีศกัยภาพท่ีโดดเด่นในเร่ืองเกษตรปลอดภยั เกษตรอินทรีย ์มีสินคา้ชุมชนท่ีหลากหลาย เป็นพื้นท่ีตน้แบบ
ชุมชนสุขภาวะ มีท าเลท่ีตั้ งสามารถเช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ได้ สมาชิกในชุมชนเห็นด้วยกับการพฒันาให้ชุมชนเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวแต่ส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ในการจดัการท่องเท่ียวชุมชน 
        2. หลกัสูตรฝึกอบรมการพฒันาขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชนต าบลบา้นในดง มีประเด็นเน้ือหา 
เพื่อการพฒันาขีดความสามารถ 5 ดา้น คือ 1) การจดัการท่องเท่ียวชุมชน 2) การสร้างและพฒันาการท่องเท่ียวชุมชน 3) การจดัการทรัพยากร
มนุษยเ์พื่อหนุนเสริมการท่องเท่ียวชุมชน 4) การส่ือสารและการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวชุมชน และ 5) การเงินและการบญัชีส าหรับ
การประกอบการท่องเท่ียวชุมชน โดยจดักิจกรรมและวธีิสอนโดยเนน้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามหลกัการเรียนรู้แบบผูใ้หญ่ 
        3. หลกัสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากและมีความสอดคลอ้งกนัทั้งหลกัสูตร ควรน าหลกัสูตรไปทดลองใช้ 
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลกัสูตรกบัสมาชิกผูส้มคัรใจเขา้ร่วมเป็นผูป้ระกอบการท่องเท่ียวชุมชน “สราญวถีิของดีบา้นในดง” ต่อไป 
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ค าส าคญั : การพฒันาขีดความสามารถ การจดัการท่องเท่ียว และท่องเท่ียวโดยชุมชน 
 

Abstract  
The objectives were to 1) explore to the level of management potential and readiness of the members and investigate community 

based tourism management competencies, 2) develop a training course to increase their competencies, and 3) to evaluate the course.  
The mixed method was carried out in this study. This research and development was conducted in three steps as followed: Step 1: to explore 
to the level of management potential and readiness of the members and investigate community based tourism management competencies. 
The purposive sampling were 100 of entrepreneur and stakeholder in Bannaidong for investigation of the competencies. Structured interview 
were used as a tool to collect data. Step 2: develop a training course to increase their competencies. The basic data from the first step were 
used and integrated competencies to design activities and learning and sharing method for the course, and Step 3: the evaluation of  
the course. The course were used to five experts. Evaluation questionnaire for training course were used to evaluation the data. The tool for 
this research was questionnaire with a rating scale scoring, mean for the analysis of the data. 

The results of the study were as follows : 
1. Bannaidong community had outstanding potential in safe agriculture and organic farming. There were various community 

products. There was a prototype area of the health community. There also was a location that can be linked to various tourist destinations 
and members’ needs development. Community members agreed to develop the community as a tourist attraction, but most people lacked 
knowledge of community tourism management. 

2. The training course to increase community based tourism management competencies had 5 essential competencies as follows: 
1) Community Tourism Management 2) Creation and development of community tourism 3) Human resource management  
4) Communication and marketing promotion of community tourism and 5) Finance and Accounting for Community Tourism entrepreneur. 
Organize activities and teaching methods with an emphasis on exchanging learning based on adult learning. 

3. The evaluated course which had the high level of validity and reliability. The try out course was revised before conducting the 
course. The training course can be used as a tool to increase competencies of Bannaidong members to promote community based tourism, 
joyful path and good products on behalf of “Saran Wi-tee Kong dee Bannaidong”. 

 

Keywords : Competency Development, Tourism Management and Community Based Tourism 
 
 

บทน า   
รัฐบาลมีนโยบาลส าคญัในการส่งเสริมใหเ้กิดการท่องเท่ียวชุมชนเพ่ือสร้างรูปแบบการจดัการการท่องเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณ์

โดยค านึงถึงความยัง่ยืนของส่ิงแวดลอ้ม สังคม และวฒันธรรม ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีไม่ท าลายวิถีชีวิตเดิมหรือทรัพยากรของ
ชุมชนท่ีมีอยู ่และคนในทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการบริหารการท่องเท่ียว [1]  ทั้งน้ีเพราะรัฐบาลเลง็เห็นวา่ การท่องเท่ียว
ถือเป็นงานบริการท่ีเจริญอย่างรวดเร็วสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างรายได ้สร้างภาพลกัษณ์และสร้างอาชีพให้กบัชุมชนได ้ 
ดงัจะเห็นไดจ้ากการเติบโตของแหล่งท่องเท่ียวชุมชนใหม่ๆ ทั้งท่ีพฒันาจากแห่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติและแห่งท่องเท่ียวท่ีชุมชน
สร้างข้ึน จากแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศไทยตามแผนการพฒันาการท่องเท่ียว ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2560 -2564) 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ไดก้ล่าวถึง การพฒันาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว และสินคา้ บริการ ดา้นการท่องเท่ียวรวมถึงการส่งเสริมความยัง่ยืน
ของแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงแวดลอ้มและอตัลกัษณ์วิถีไทย มาตรการท่ี 1.1 การพฒันาคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียว และสินคา้ บริการ  
ในทุกรูปเเบบโดยมีแนวทางตามขอ้ 1.1.2 ระบุไวช้ัดเจนถึงแนวทางสนับสนุนการพฒันาการท่องเท่ียวในรูปแบบท่ีมุ่งเน้น
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นกัท่องเท่ียวคุณภาพ เช่น การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (wellness tourism) การท่องเท่ียวเชิงส่ิงแวดลอ้มและนิเวศ (ecotourism) เป็นตน้ 
ผา่นการพฒันาสินคา้และบริการ ซ่ึงส่งเสริมอตั-ลกัษณ์และภูมิปัญญาไทย อีกทั้งเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม [2]   

การท่องเท่ียวนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแลว้ ยงัก่อให้เกิดผลดีทางดา้นสังคม กล่าวคือ มีส่วน
ช่วยในการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งเจา้บา้นและผูม้าเยอืน ช่วยสร้างสรรคค์วามเจริญสู่ทอ้งถ่ินทั้งทางดา้นวตัถุ เทคโนโลยี 
และอีกประการท่ีส าคญัคือช่วยอนุรักษแ์ละสืบสาน เผยแพร่ศิลปวฒันธรรม ประเพณีท่ีดีงามของแต่ละพ้ืนถ่ินใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและคง
อยูสื่บไป โดยเฉพาะการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ตามวิถีความเป็นอยูข่องชุมชนถือเป็นการหนุนเสริมใหชุ้มชนมีรายได ้สมาชิกใน
ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ ร่วมกันพฒันา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม เกิดการจัดการ
ทรัพยากรท่องเท่ียวโดยชุมชนเพ่ือยกระดบัการท่องเท่ียวใหเ้กิดคุณภาพ จงัหวดัเพชรบุรีถือเป็นเมืองท่ีน่าท่องเท่ียวของประเทศไทย
จดัอยูใ่นกลุ่มเมืองหลกัของการจดักลุ่มเมืองท่องเท่ียว จากสถิติมีจ านวนนกัท่องเท่ียวผูม้าเยอืนจงัหวดัเพชรบุรีถึง 6,156,485 คน [3] 
ทั้งน้ีจงัหวดัเพชรบุรีมีลกัษณะเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง มีธรรมชาติท่ีงดงามทั้ง ทะเล น ้าตก ภูเขา มีประวติัศาสตร์ วฒันธรรม 
โบราณวตัถุ โบราณสถาน อาหาร การคมนาคมท่ีเหมาะต่อการท่องเท่ียว ตรงตามปัจจยัพ้ืนฐานทางการท่องเท่ียวท่ีวา่การท่องเท่ียว
ตอ้งประกอบดว้ยปัจจยัพ้ืนฐาน 3 ประการ ไดแ้ก่ 3A’s [4]   Accessibilities คือ การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวไดโ้ดยสะดวก กล่าวคือ
ตอ้งมีการคมนาคมท่ีดีเพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวสะดวกในการเดินทางสู่แหล่งท่องเท่ียว Amenities คือ ส่ิงท่ีสร้างความเพลิดเพลิน เจริญ
ตา เจริญใจให้แก่นักท่องเท่ียว Attractions คือส่ิงสวยงามต่างๆ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสามารถดึงดูดใจนักท่องเท่ียว สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ส่ิงสวยงามท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่น น ้ าตก ภูเขา ทะเล 2) ส่ิงสวยงามท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น  
วดัวาอาราม ราชวงั และ 3) ส่ิงสวยงามอนัเป็นมรดกทางวฒันธรรม หรือเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ 

บา้นในดงเป็นต าบลเล็กท่ีตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี มีวิสัยทศัน์ร่วมกนัของสมาชิกในชุมชนคือ 
ต าบลบ้านในดงเป็นชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคครบครันมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนมีส่วนร่วม  
การบริหารจดัการท่ีดี กา้วน าเศรษฐกิจ โดยร่วมกนัพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่งเสริมการศึกษา และพฒันาคุณภาพชีวิตจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย พฒันาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เผยแพร่และอนุรักษ์ ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โบราณสถาน โบราณวตัถุ โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน และท่ีส าคญัคือทั้ง 6 หมู่บา้นของต าบลบา้นใน
ดงมีของดีของชุมชนตนเอง ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นในดงจึงมีโครงการส่งเสริมและพฒันาเพ่ือยกระดบัต าบลบา้นในดง
ใหเ้ป็นแห่งท่องเท่ียวชุมชนตามแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว มาตรา 16 (8) [5] จากวิสัยทศัน์ของชุมชน
จึงควรให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมและพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือให้เกิดการท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community Based Tourism : CBT) 
ส่งเสริมความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวโดยชุมชน มีความรู้ ความเขา้ใจในการบริหารจดัการทรัพยากรอนั
หลากหลายของชุมชน สามารถส่ือสารน าเสนอแนวคิดของดีบา้นในดง ทั้งท่ีเป็นวฒันธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และผลิตภณัฑชุ์มชน
ซ่ึงหากสมาชิกมีความรู้ในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนจะสามารถก าหนดทิศทางการพฒันาการท่องเท่ียวบนฐานทรัพยากร
ท้องถ่ินและได้รับประโยชน์จากการท่องเท่ียวได้อย่างย ัง่ยืน จากแนวความคิดดังกล่าวจึงเห็นควรเตรียมความพร้อมเก่ียวกับ
ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวชุมชนโดยการยกระดบัขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชนต าบลบา้นในดง อ าเภอท่า
ยาง จงัหวดัเพชรบุรี สราญวิถีของดีบา้นในดง พฒันาให้ทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนมีความพร้อมในการเป็นเจา้บา้นท่ีดีและ ช่วย
ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนของดีบา้นในดงใหมี้ประสิทธิภาพตรงตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวและชุมชนต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการท่องเท่ียวชุมชนของสมาชิกต าบลบา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดั
เพชรบุรี 
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2. เพ่ือพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการยกระดบัขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชนต าบลบา้นในดง 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนสราญวถีิของดีบา้นในดง  

3. เพ่ือประเมินหลกัสูตรฝึกอบรมการยกระดบัขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชนต าบลบา้นในดง 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนสราญวถีิของดีบา้นในดงท่ีพฒันาข้ึน 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเพ่ือยกระดบัขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชน 
ต าบลบา้นในดง อ าเภอท่ายาง จังหวดัเพชรบุรี เป็นวิจัยและพฒันาเพ่ือให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบบรรลุตาม
วตัถุประสงค ์ผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนการด าเนินการวจิยัเป็น 3 ขั้นตอน  ไดแ้ก่  
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาศกัยภาพและความพร้อมดา้นขีดความสามารถท่ีจ าเป็นในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชน
ต าบลบา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี  
 การศึกษาปัจจยัท่ีจ าเป็นในการพฒันาขีดความสามารถของสมาชิกเพื่อพฒันาตนเองเป็นผูป้ระกอบการ  ท่องเท่ียวชุมชน 
ผูว้ิจยัด าเนินการ ดงัน้ี 

 1.1 ศึกษาหลกัการแนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับขีดความสามารถในการพฒันาผูป้ระกอบการท่องเท่ียวชุมชน 
จากต ารา เอกสารวชิาการและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 1.2 สร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างเพ่ือเก็บขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญ ผูป้ระกอบการ และผูมี้ส่วน 
ไดส่้วนเสีย (stakeholder) โดยสอบถามใน 5 ประเดน็หลกั คือ 1) ศกัยภาพชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต วฒันธรรมประเพณี 
และผลิตภณัฑชุ์มชน 2) องคก์รชุมชน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 3) ระบบ กลไกการจดัการชุมชน 4) กิจกรรมการท่องเท่ียว
ท่ีสามารถสร้างการเรียนรู้ และ 5) ความรู้ /ความสามารถท่ีตอ้งการพฒันาเพ่ือการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
 1.3 น าเคร่ืองมือเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่านตรวจสอบความชดัเจนของขอ้ความ ความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง
ของเคร่ืองมือวจิยั (ผูป้ระเมินท่านท่ี 2 ใหเ้พ่ิมการทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมืออยา่งไร มีค่าความเท่ียงตรงและสอดคลอ้งระบุ
ค่าใหช้ดัเจน) 
 1.4 ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 การวิจัยและพฒันาน้ีใช้การเก็บข้อมูลเพ่ือทราบขีดความสามารถท่ีจ าเป็นในการเป็นผูป้ระกอบการท่องเท่ียว 
โดยชุมชนจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 5 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มนกัวิชาการ (10 คน) ผูบ้ริหาร/ผูน้ าชุมชน (10 คน) สมาชิกผูป้ระกอบการท่องเท่ียวชุมชน 
 (10 คน) นกัท่องเท่ียว (40 คน) สมาชิกในชุมชนทั้ง 6 หมู่บา้นในต าบลบา้นในดง (30 คน) ร่วมผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน จ านวน 100 คน  
 1.5 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 ผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยตรงจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั โดยโทรศพัทติ์ดต่อเพ่ือนดัหมาย
และ/หรือ คดัเลือกเจาะจงเพ่ือด าเนินการประชุมกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั /เกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 1.6 พ้ืนท่ีด าเนินการวจิยั 
 พ้ืนท่ีในการด าเนินการวจิยัน้ี คือ ต าบลบา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 
 1.7 การวเิคราะห์และการสังเคราะห์ขอ้มูล 
 หลงัจากเก็บขอ้มูลภาคสนามเรียบร้อยผูว้ิจยัน าขอ้มูลเหล่านั้นมาจดัระเบียบเพ่ือความถูกตอ้งสมบูรณ์และสะดวก
ต่อการน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลโดยมีกระบวนการ ดงัน้ี 1) การตรวจสอบขอ้มูล 2) วิเคราะห์จดักลุ่มขอ้มูล   3) สังเคราะห์ขอ้มูล 
เพ่ือก าหนดขีดความสามารถท่ีจ าเป็น  
 ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเพ่ือยกระดบัขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชนต าบล
บา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนสราญวถีิของดีบา้นในดง  
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 หลกัสูตรฝึกอบรมน้ีสร้างจากขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีไดจ้ากการศึกษาขั้นตอนท่ี 1 ซ่ึงมีการพฒันาโครงร่างหลกัสูตร 
โดยผูว้ิจยัใชแ้นวทางการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมตามขอ้มูลพ้ืนฐานจากการวิจยัในขั้นตอนท่ี 1 และขอ้เสนอแนะ รวมถึงแนวคิด
ด้านการจัดการท่องเท่ียวชุมชน เพ่ือน ามาใช้ส าหรับการพฒันาขีดความสามารถในการจัดการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชน 
ต าบลบา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนสราญวิถีของดีบา้นในดง ซ่ึงมีวิธีด าเนินการคือ 
สร้างหลกัสูตรฝึกอบรมโดยน าขีดความสามารถท่ีสังเคราะห์เรียบร้อยแลว้มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างกรอบการพฒันา
หลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นในการพฒันาขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชนต าบลบา้นในดง 
อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนสราญวถีิของดีบา้นในดง ดงัน้ี 
 การพฒันาโครงร่างหลกัสูตรฝึกอบรมเป็นขั้นตอนท่ีท าต่อจากการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของส่วนประกอบ
หลกัสูตรท่ีไดรั้บการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้น าขอ้มูลรวมถึงขอ้เสนอแนะมาก าหนดหลกัสูตรโดยมีส่วนประกอบส าคญัคือ  
 2.1 หลกัการและเหตุผล สภาพปัญหาและความจ าเป็น 
 2.2 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรฝึกอบรม 
 2.3 หน่วยการฝึกอบรมประกอบด้วย วตัถุประสงค์ เน้ือหาวิชา กิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการฝึกอบรม  
ส่ือประกอบการฝึกอบรม และการวดัและประเมินผล  

ขั้นตอนท่ี 3  การประเมินหลกัสูตรฝึกอบรมเพ่ือยกระดบัขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชน
ต าบลบา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนสราญวิถีของดีบา้นในดง 
 ขั้นตอนน้ีเป็นการประเมินหลกัสูตรฝึกอบรมการขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชนต าบลบา้น
ในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนสราญวิถีของดีบา้นในดงท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยมีขั้นตอน
ด าเนินการดงัน้ี 
 3.1 การประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบในหลกัสูตร โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสร้าง
หลกัสูตรฝึกอบรม การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การท่องเท่ียวชุมชน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการจดัการท่องเท่ียวต าบลบา้นใน
ดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมของส่วนประกอบในหลัก สูตรเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัคือเหมาะสมมากท่ีสุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อยและ
เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด  ส่วนประกอบท่ีรับการประเมินคือ 1) หลกัการ เหตุผล สภาพปัญหาและความจ าเป็น 2) จุดมุ่งหมายของหลกั 
สูตรฝึกอบรม 3) เน้ือหาวชิา 4) กิจกรรมการเรียนรู้และวธีิการฝึกอบรม 5) ส่ือประกอบการฝึกอบรมและ 6) การวดัและประเมินผล 
โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินสร้างข้ึนจากการศึกษารายละเอียดของหลกัสูตรแลว้น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบประเด็น
ลกัษณะความครอบคลุมและภาษาท่ีใชใ้นขอ้ค าถามเพ่ือน ามาปรับปรุงแกไ้ขแลว้จดัท าแบบประเมินหลกัสูตรฉบบัสมบูรณ์ 

3.3 การจัดเก็บข้อมูลและเกณฑ์การให้คะแนน ผู ้วิจัยด าเนินการประสานงานกับผู ้เ ช่ียวชาญด้วยตนเอง 
เป็นรายบุคคลเพ่ือตรวจสอบโครงร่างหลกัสูตรส าหรับการพฒันาขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชนต าบล
บา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนสราญวิถีของดีบา้นในดงท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยผูว้ิจยัจะท า
การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับผู ้เ ช่ียวชาญเพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรต่อไปและหากข้อเสนอแนะต่างๆ 
นอกเหนือจากขอ้ค าถามในแบบประเมินผูว้ิจยัจะพิจารณาเพ่ิมขอ้เสนอแนะดงักล่าวไวใ้นหลกัสูตรเพ่ือความสมบูรณ์ของหลกัสูตร
การฝึกอบรมส าหรับการพฒันาขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชนต าบลบา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดั
เพชรบุรี เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนสราญวิถีของดีบา้นในดง 
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ผลการวจิัย 
1. บา้นในดงเป็นต าบลหน่ึงในอ าเภอท่ายางท่ีมีพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรท่ีสร้างรายได้

ให้แก่อ  าเภอและจงัหวดัเป็นจ านวนมาก จากการศึกษาศกัยภาพชุมชนเพ่ือหนุนเสริมเร่ืองการท่องเท่ียวพบว่า ต าบลบา้นในดงมี
ศกัยภาพท่ีสามารถส่งเสริมใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชน โดยแต่ละหมู่บา้นจะมีจุดเด่นต่างๆ ทั้งวิถีชีวิตการท าการเกษตรปลอดภยั
และเกษตรอินทรีย ์วฒันธรรม ผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีหลากหมาย เช่น ไร่หม่อนโดยปลอดสารเคมี ศูนยจ์ดัการศตัรูพืชบา้นในดง  
บา้นตน้แบบวิถีพอเพียงป้ามลลุงไฉน ไร่มะม่วง ไร่กลว้ยหอมทองปลอดสารคุณภาพส่งต่างประเทศ มีตลาดชุมชนในนาม “ตลาด 
สีเขียว ของดีบา้นในดง” จ าหน่วยสินคา้คุณภาพของชุมชนทุกเยน็วนัองัคาร มีการจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจนไดรั้บเลือกเป็น
ตน้แบบชุมชน 1 ใน 6 พ้ืนท่ีตน้แบบส่งเสริมสุขภาวะในโครงการกิจกรรมของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) นอกจากน้ีต าบลบา้นในดงยงัเป็นพ้ืนท่ีท่ีตั้งอยู่ใกลอ้  าเภอท่ายาง สามารถเดินทางไปยงัชายหาดบึกเตียน ชายหาดชะอ า 
โครงการพระราชด าริชัง่หวัมนั ตลาดท่ายน์ ้าขา้มภพซ่ึงเป็นตลาดตอ้งชมของจงัหวดัเพชรบุรี และท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ไดอ้ยา่งสะดวก  

2. จากการศึกษาศกัยภาพและความพร้อมในการพฒันาต าบลบา้นในดงเป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชน ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัต่างมี
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่ ควรพฒันาให้ต  าบลบา้นในดงเป็นแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน และควรเร่ิมจากการพฒันาให้คน
ในชุมชนมีความเขา้ใจ มีความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน ผูว้ิจยัจึงสร้างรูปแบบการพฒันาในลกัษณะของหลกัสูตร
ฝึกอบรมช่ือ “การพฒันาขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวชุมชนสราญวิถีของดีบา้นในดง” โดยสังเคราะห์เน้ือหาจาก
การศึกษาศกัยภาพและขีดความสามารถท่ีจ าเป็นในการพฒันาผูป้ระกอบการท่องเท่ียวชุมชน และขีดความสามารถของสมาชิกใน
ชุมชนต าบลบา้นในดง ซ่ึงสามารถจดักลุ่มขีดความสามารถหลกัท่ีควรไดรั้บการฝึกอบรมได ้5 หน่วย จ านวน 48 ชัว่โมง ดงัน้ี 
หน่วยท่ี 1 ดา้นการจดัการท่องเท่ียวชุมชน หน่วยท่ี 2  ดา้นการสร้างและพฒันาการท่องเท่ียวชุมชน หน่วยท่ี 3  ดา้นการจดัการ
ทรัพยากรมนุษยส์ร้างคน สร้างงานเพ่ือหนุนเสริมการท่องเท่ียวชุมชน หน่วยท่ี 4  ดา้นการส่ือสารและการส่งเสริมการตลาดการ
ท่องเท่ียวชุมชน และหน่วยท่ี 5  ดา้นการเงินและการบญัชีส าหรับการประกอบการท่องเท่ียวชุมชน ดงัตารางแผนการเรียนรู้ท่ี 1 

 

ตารางที ่1 แผนการเรียนรู้การยกระดบัขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวชุมชนสราญวิถีของดีบา้นในดง 

หน่วยที่ วตัถุประสงค์ สาระการเรียนรู้ กจิกรรม/วธีิการ ส่ือ การประเมนิผล 
1. การจดัการ
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว
ชุมชน สราญ
วิถีของดีบา้น
ในดง 
(6 ชัว่โมง) 

เพื่อเสริมสร้าง
ความ รู้ ความ
เ ข้ า ใ จ แ ล ะ
เ ต รี ย มค ว าม
พร้อมเก่ียวกับ
ก า ร จั ด ก า ร
ท่องเท่ียวชุมชน 

ความหมาย แนวคิดหลักการ
และความส าคัญในการจัดการ
ท่องเท่ียวชุมชน การสร้างการมี
ส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียว
โดย ชุมชน  โครงส ร้ า งก าร
ท า ง าน ร่วมกัน  กฎระ เ บี ยบ 
ขอ้บงัคบัในการจดัการท่องเท่ียว
ชุมชน ประโยชน์ท่ีชุมชนไดรั้บ
จากการท่องเ ท่ียว การสร้าง
เครือข่ายการท่องเท่ียวชุมชน 

1. การบรรยายเชิง
วิเคราะห์   
2. กรณีศึกษา 
3. แบ่งกลุ่มระดม
ความคิดเห็น  
4 .  ก า รตอบข้อ
ซกัถาม 

-  ส่ื อการน า 
เสนองาน 
- เอกสาร  
- ส่ือกิจกรรม 

ก า ร ซั ก ถ า ม  
การตอบค าถาม  
แบบประ เ มิน
ตนเอง 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 

หน่วยที่ วตัถุประสงค์ สาระการเรียนรู้ กจิกรรม/วธีิการ ส่ือ การประเมนิผล 
2.  การสร้ าง
และพฒันาการ
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว
ชุมชน 
(18 ชัว่โมง) 

เพื่อให้มีความรู้ 
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร
บริหารงานการ
ท่องเท่ียวชุมชน 
และการสร้าง
มู ลค่ า เ พ่ิ มให้
แหล่งท่องเท่ียว
และผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อหนุน
เ ส ริ ม ก า ร
ท่องเท่ียว 

หลกัการคิดสร้างสรรค์ในการ
จัดการทรัพยากรและประเมิน
ศกัยภาพการท่องเท่ียวในชุมชน 
พฤติกรรมนักท่องเท่ียว การ
วางแผนและการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แหล่งท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์
ชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้ตอบสนองความ
ตอ้งการของนักท่องเท่ียว การ
ตั้งราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ท าเลและแหล่งประกอบการ
เพ่ือหนุนเสริมการท่องเท่ียว 
การจดัรายการน าเท่ียวในชุมชน 
ก า ร จั ด ก า ร ท่ี พั ก ชุ ม ช น 
ม า ต ร ฐ านโ ฮมส เ ต ย์ ไ ท ย 
หลกัการคิดราคาการท่องเท่ียว
ชุมชน ประเมินผลกระทบท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียวชุมชน 

1 .  ก ารบรรยาย
ประกอบการสาธิต  
2. การศึกษาดูงาน
แหล่งท่องเ ท่ี ยว
ชุมชนตน้แบบ 
3 .  แ ล ก เ ป ล่ี ยน
เรียนรู้ร่วมกนั 
4 .  ก า ร ตอบข้อ
ซกัถาม 

-  ส่ื อ ก า ร
น าเสนองาน   
- เอกสาร 
- ตวัอย่างการ
พั ฒ น า ก า ร
ผ ลิ ต ด้ ว ย
เทคโนโลย ี

การซกัถาม   
การตอบค าถาม   

3 การจัดการ
ท รั พ ย า ก ร
มนุษย์ สร้าง
คน สร้างงาน
เพื่อหนุนเสริม
การท่องเท่ียว
ชุมชน 
(6 ชัว่โมง) 

เพื่อให้มีความรู้ 
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เ ก่ี ย วกั บ ก า ร
บ ริ ห า ร แ ล ะ
พั ฒ น า ขี ด
ความสามารถ
เพื่อจัดสรรคน
ให้ตรงกับงาน
ก า ร จั ด ก า ร
ท่องเท่ียวชุมชน
แ ล ะ พั ฒ น า
ทรัพยากรมนุษย์
ให้ด าเนินงาน
ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ก า ร ว า ง แ ผนแ ล ะ คัด เ ลื อ ก
บุคลากร ท่ี เหมาะสมกับการ
ด าเนินงานท่องเท่ียวชุมชน การ
พฒันาขีดความสามารถในการ
บริหารการท่องเท่ียวชุมชน การ
บริหารจัดการค่าตอบแทนและ
สวัส ดิการ ชุมชน  การส ร้ าง
ที ม ง า น  ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ์  
บุคลิกภาพและจิตวิทยาในการ
บริการนักท่องเท่ียว การพฒันา
อาชีพเพื่อการท่องเท่ียวชุมชน 
จริยธรรมความรับผิดชอบใน
การบริการท่องเท่ียวชุมชน 

1.การบรรยายเชิง
วิเคราะห์   
2.กรณีศึกษา  
3.แบ่งกลุ่มระดม
ความคิดเห็น  
4 . ก า ร ต อ บ ข้ อ
ซกัถาม 

-  ส่ื อ ก า ร
น าเสนองาน   
- เอกสาร 

การซกัถาม  
การตอบค าถาม  
แบบประ เ มิน
ตนเอง 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 

หน่วยที่ วตัถุประสงค์ สาระการเรียนรู้ กจิกรรม/วธีิการ ส่ือ การประเมนิผล 
4 การส่ือสาร
แ ล ะ ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม
การตลาดการ
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว
ชุมชน 
(6 ชัว่โมง) 
 

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้  ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ก า ร ส่ื อ ส า ร 
ก ารว า งแผน
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
การตลาดและ
ศิ ล ป ะ ก า ร
โ ฆ ษ ณ า 
ประชาสัมพนัธ์
การท่องเ ท่ียว
ชุมชนใหเ้ป็นท่ี
ประทบัใจ 

หลักการส่ือสาร ความหมาย/
ความส าคัญของกลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาดแนวใหม่ การ
วิ เ คราะห์นัก ท่อง เ ท่ี ยว  การ
ประเมินตนเองและคู่แข่ง การ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ ศิลปะ
การเล่าเ ร่ืองชุมชน กิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเท่ียวผ่านส่ือ
ใหม่ 

1.การบรรยายเชิง
วิเคราะห์   
2.กรณีศึกษา 
3.แบ่งกลุ่มระดม
ความคิดเห็น 
4.ฝึกปฏิบติั 
5 . ก า ร ต อ บ ข้ อ
ซกัถาม 

-  ส่ื อ ก า ร
น าเสนองาน   
- เอกสาร  
- ตวัอย่างการ
ส่ื อ ส า ร ก า ร 
ต ล า ด แ น ว
ใหม่ 

การ ฝึกปฏิบัติ   
การตอบค าถาม  
แบบประ เ มิน
ตนเอง 

5 การเงินและ
ก า ร บั ญ ชี
ส า ห รั บ
ผูป้ระกอบการ
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว
ชุมชน 
(12ชัว่โมง) 

เ พื่ อ ใ ห้ มี
ความรู้  ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ก า ร เ งิ น แ ล ะ
ก า ร บั ญ ชี
ส า ห รั บ
ผูป้ระกอบการ
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว
ชุมชน 

ความรู้เก่ียวกบัการเงินและการ
บัญชี  การจัดท าบัญชีในการ
ด าเนินธุรกิจการท่องเท่ียวชุมชน 
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ร า ย ไ ด้ แ ล ะ
ค่าใช้จ่ายของธุรกิจท่องเท่ียว
ชุมชน การบริหารสภาพคล่อง 
ก า ร จั ด ท า แ ผ น ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณระยะสั่นและระยะ
ยาว การหาแหล่งเงินทุน ความรู้
เก่ียวกบัภาษี 

1.การบรรยายเชิง
วิเคราะห์   
2.กรณีศึกษา 
3.ฝึกปฏิบติั     
4 . ก า ร ต อ บ ข้ อ
ซกัถาม 

- ส่ื อ ก า ร
น าเสนองาน -
เอกสาร  
-ตัวอย่างการ
จดัท าบญัชี 

การ ฝึกปฏิบัติ  
การซกัถาม   
การตอบค าถาม  
แบบประ เ มิน
ตนเอง 

ท่ีมา : ผูว้ิจยั 
 จากตารางท่ีตารางท่ี 1 แผนการเรียนรู้การยกระดบัขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวชุมชนสราญวิถีของดีบา้นใน
ดง พบวา่ หลกัสูตรท่ีเหมาะสมในการน าไปฝึกอบรมเพ่ือยกระดบัขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชนต าบล
บา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรีประกอบดว้ย 5 หน่วย ไดแ้ก่ หน่วยท่ี 1 การจดัการท่องเท่ียวชุมชน สราญวิถีของดีบา้นใน
ดง หน่วยท่ี 2 การสร้างและพฒันาการท่องเท่ียวชุมชน หน่วยท่ี 3 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์สร้างคน สร้างงานเพื่อหนุนเสริมการ
ท่องเท่ียวชุมชน หน่วยท่ี 4  การส่ือสารและการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวชุมชน และหน่วยท่ี 5 การเงินและการบญัชีส าหรับ
ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวชุมชน ซ่ึงแต่ละหน่วยถือเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีผูป้ระกอบการท่องเท่ียวโดยชุมชนตอ้งมีความรู้  
ความเขา้ใจเพ่ือน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารงานการท่องเท่ียวโดยชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

3. การประเมินหลกัสูตรฝึกอบรมโดยผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือพิจารณาประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของโครงร่าง
หลกัสูตรฝึกอบรม พบว่า หลกัสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากและมีความสอดคลอ้งกนัทั้ งหลกัสูตร จากนั้นผูว้ิจัยน า
ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรก่อนน าไปใชเ้พ่ือประเมินประสิทธิภาพของหลกัสูตรกบัสมาชิกผูส้มคัรใจ
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เขา้ร่วมเป็นประกอบการท่องเท่ียวชุมชน “สราญวิถีของดีบา้นในดง” โดยร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นในดง อ าเภอท่า
ยาง จงัหวดัเพชรบุรีต่อไป ซ่ึงจากการศึกษาศกัยภาพ การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม และขอ้เสนอแนะจากการประเมินหลกัสูตรของ
ผูเ้ช่ียวชาญ สามารถสังเคราะห์องคป์ระกอบการเรียนรู้เพ่ือพฒันาขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชนต าบล
บา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน “สราญวิถีของดีบา้นในดง” ได ้5 ดา้น ดงัน้ี (ภาพท่ี 1) 

 

 
ภาพที่ 1 องคป์ระกอบขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียว“สราญวิถีของดีบา้นในดง”  

ของสมาชิกชุมชนต าบลบา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 
ทีม่า : ผูว้ิจยั 

 

อภิปรายผลการวิจัย  
1. ชุมชนบา้นในดงมีศกัยภาพความพร้อมและขีดความสามารถท่ีจ าเป็นในการจดัการการท่องเท่ียวชุมชนท่ีโดดเด่นคือ 

การท าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ มีสินค้าชุมชนท่ีหลากหลาย มีท าเลท่ีตั้ งสามารถเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ  
ได ้สมาชิกในชุมชนเห็นดว้ยกบัการพฒันาให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเท่ียวแต่ส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ในการเป็นผูป้ระกอบการ 
การจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน การสร้างและพฒันาการท่องเท่ียวชุมชน การส่ือสารและการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียว 
โดยชุมชน และการเงินและการบญัชี การคิดตน้ทุน การตั้งราคาส าหรับการประกอบการท่องเท่ียวชุมชน ดงันั้นการยกระดบัขีด
ความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชนต าบลบา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ชุมชน ถือเป็นการสร้างโอกาสในการเป็นผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวโดยชุมชน ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงไปสู้เศรษฐกิจร้างสรรคโ์ดย
ชุมชนเพ่ือชุมชนให้มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากการจดัการท่องเท่ียวบนฐานทรัพยากรท่ีมีของชุมชน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ McGrath 
[6]  และ Agha, S., Alrubaiee, L., & Jamhour, M. [7]  ท่ีวา่การพฒันาสมรรถนะหรือขีดความสามารถของบุคคลจะสามารถสร้าง
โอกาสและความได้เปรียบให้แก่องค์กร โดยหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนน้ีผูว้ิจัยได้น าผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการศึกษาขีดความสามารถของสมาชิกในชุมชนท่ีสนในเป็นผูป้ระกอบการท่องเท่ียวโดยชุมชนต าบลบา้นในดงมาจดัท าโครง
ร่างหลกัสูตรเพ่ือพฒันาขีดความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงาน ทั้ง 5 ดา้น ตามแนวคิดของ Boyatzis [8]  ท่ีวา่ผูป้ฏิบติังานใน
องคก์รตอ้งมีสมรรถนะหรือขีดความสามารถ ประกอบดว้ยส่ิงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานใหดี้ข้ึนเพ่ือท าใหอ้งคก์รประสบ
ความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ไดแ้ก่ ความรู้ทัว่ไป คุณลกัษณะประจ าตวัความเช่ือมัน่ในตนเอง บทบาทหนา้ท่ีทางสังคมหรือ
ทักษะอ่ืน ๆ ท่ีมีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและขีดความสามารถเชิงการจัดการ (the actual managerial competency) 
ประกอบดว้ย วิธีการปฏิบติัต่างๆ อนัจะช่วยใหผู้ป้ระกอบการสามารถด าเนินงานในความรับผดิชอบไดดี้กวา่ปกติหรือดีข้ึน ซ่ึงเป็น
วิธีการการผสมผสานกนัระหวา่งการใชค้วามรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเขา้ใจและประสบการณ์ ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีมีทิศทางสอดคลอ้ง
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กบั Spenser and Spenser [9]  ท่ีกล่าวว่า สมรรถนะหรือขีดความสามารถของคนในองค์กรตอ้งมีสมรรถนะในดา้นความรู้และ
ทกัษะขั้นพ้ืนฐาน (threshold competency) ตามท่ีองคก์รตอ้งการ โดยลกัษณะพฤติกรรมและทกัษะของผูป้ฏิบติังานแต่ละบุคคลจะ
เช่ือมโยงกบัผลของงาน [9] ระดบัความสามารถของผูป้ฏิบัติงานมีผลต่อการด าเนินการเพ่ือให้เกิดความส าเร็จของงานตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 
 2. การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเพ่ือยกระดบัขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวชุมชนสราญวิถีของดีบา้นในดง 
ประกอบดว้ยหลกัการและเหตุผล  แนวคิดการฝึกอบรม จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร โดยคาดหวงัวา่เม่ือน าไปด าเนินการฝึกอบรมจน
ส้ินสุดกระบวนการแลว้จะสามารถเสริมสร้างขีดความสามารถท่ีจ าเป็นในการเป็นผูป้ระกอบการท่องเท่ียวโดยชุมชนไดแ้ละ 
การก าหนดหน่วยการฝึกอบรมซ่ึงก าหนดข้ึนตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรเป็นหลกั ประกอบดว้ยวตัถุประสงค์ของหน่วยการ
ฝึกอบรม เน้ือหาวิชา  กิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการฝึกอบรม ส่ือประกอบ การฝึกอบรมและการวดัและประเมินผล ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั Blanchard and Thacker [10] ท่ีว่าหลกัสูตรท่ีดีตอ้งมีการน าเสนออย่างเป็นระบบ โดยหลกัสูตรควรมีการก าหนด หน่วยการ
ฝึกอบรมหรือหมวดวิชาและรายวิชาท่ีจะท าการฝึกอบรมวตัถุประสงค ์เทคนิคหรือวธีิการฝึกอบรมและระยะเวลาท่ีใชใ้นการอบรม
ของแต่ละรายวิชา การพฒันาหลกัสูตรตอ้งมีเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียน โดยมีการศึกษา
สภาพการปฏิบติังานมีวิธีการศึกษาเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลสมรรถนะท่ีตอ้งการอยา่งถูกตอ้ง ครอบคลุมสามารถน าไปสู้การปฏิบติัไดอ้ยา่ง
เป็นรูปธรรม มีความยืดหยุ่นเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์และสามารถประเมินผลได้  นอกจากน้ีชูชัย สมิทธิไกร [11]  
ยงัมีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า การสร้างและพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมตอ้งมีการวิเคราะห์ส่วนต่างๆ ให้สอดคลอ้งตั้งแต่การระบุ
ปัญหา ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการฝึกอบรม จดัล าดบัความส าคญัของภารกิจหรือหนา้ท่ีท่ีเป็นปัญหาท่ีจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม 
การก าหนดหวัขอ้วิชา หมวดวชิาวตัถุประสงคร์ายวิชา ขอบเขตและระยะเวลา ก าหนดวตัถุประสงคข์องหวัขอ้วิชา ก าหนดแนวการ
ฝึกอบรมก าหนดเทคนิคและส่ือในการฝึกอบรมโดยเรียงล าดบัหวัขอ้วชิาและก าหนดการฝึกอบรมก่อนหลงัตามหลกัการเรียนรู้ของ
ผูใ้หญ่เพ่ือให้ผลการอบรมเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวแ้ละการก าหนดแนวการประเมินผล จากขอ้สังเกตการพฒันา
หลกัสูตรในคร้ังน้ีจะเห็นวา่ มีการประเมินหลกัสูตรโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัในหัวขอ้
การฝึกอบรมวา่มีความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุดและมีความสอดคลอ้งกนัในทุกหน่อย โดยมีขอ้เสนอแนะเพ่ือปรับแก้
ใหใ้นบางประเดน็เพ่ือใหเ้กิดความสมบูรณ์พร้อมก่อนน าหลกัหลกัสูตรไปใชพ้ฒันาขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวชุมชน
สราญวถีิของดีบา้นในดงแก่สมาชิกต าบลบา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 

การฝึกอบรมใชก้ารเรียนรู้เทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การกระตุน้ให้เกิดความคิด ระดมสมอง  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของชูชยั สมิทธิไกร[11] ท่ีกล่าววา่การอภิปรายกลุ่ม (group discussion) การระดมความคิดเห็น แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นหรือประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั  เพ่ือคน้หาขอ้สรุปหรือขอ้เสนอเก่ียวกบัประเด็นต่างๆ เป็นรูปแบบการสร้างการ
เรียนรู้ท่ีดีซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Malcolm S. Knowles [12] ท่ีวา่ผูใ้หญ่เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์อยา่งกวา้งขวางท่ีจะน ามาเป็น
แหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัมีคุณค่ามากท่ีสุดทั้งของตนเองและผูอ่ื้น รวมทั้งการฝึกปฏิบติัเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากการรับฟังและปฏิบติั
จริงเพ่ือให้เกิดประสบการณ์โดยตรงเกิดทกัษะน้ียงัสอดคลอ้งกบั Silberman [13] ท่ีวา่การไดรั้บฟังการถ่ายทอดความรู้ การไดฝึ้ก
ปฏิบติัจะช่วยให้ผูเ้ขา้รับการอบรมเกิดการเสริมสร้างขีดความสามารถในการท างาน ไดฝึ้กการตดัสินใจแกปั้ญหาต่างๆ ภายใต้
สถานการณ์ท่ีใกลเ้คียงความจริงมากท่ีสุด แลว้จะแกไ้ขและพฒันาอยา่งไร ซ่ึงผูเ้รียนผูใ้หญ่จะมีมโนทศัน์ (concept of the learner) 
ท่ีมองตนเองวา่สามารถควบคุมและช้ีน าตนเองได ้(self - directing) วิทยากรจึงอยูใ่นกระบวนการสืบหาหรือคน้หาค าตอบร่วมกนั
กบัผูอ้บรม (mutual inquiry) มีหนา้ท่ีในการสนบัสนุนให้ผูเ้ขา้รับการอบรมช้ีน าตนเองตามความตอ้งการของแต่ละบุคคลมากกว่า
การท าหน้าท่ีส่งผ่านหรือเป็นส่ือส าหรับความรู้แลว้ท าหน้าท่ีประเมินผลว่าผูเ้ขา้รับการอบรมคลอ้ยตามหรือไม่เพียงเท่านั้ น 
นอกจากน้ีวิทยากรใชก้ารบรรยายเชิงวิเคราะห์  กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบติัเพ่ือจะไดเ้กิดความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัชูชยั สมิทธิไกร [11]  และแนวคิดของสมคิด บางโม [14] ท่ีมีแนวคิดคลา้ยกนัวา่เทคนิคการฝึกอบรมโดยให้วิทยากรและผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรมเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ร่วมกนัควรบูรณาการในหลายรูปแบบ  
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3. การประเมินหลกัสูตรการอบรมท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากและมีความสอดคลอ้งกนัทั้งหลกัสูตร  
ซ่ึงจะเห็นไดว้่าหน่วยฝึกอบรมในหลกัสูตรครอบคลุมขีดความสามารถท่ีจ าเป็นของผูป้ระกอบการเพ่ือให้เกิดการพฒันาครบทุก
ดา้น รวมทั้งมีการบูรณาการรูปแบบการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะเน้ือหาและวตัถุประสงคข์องหน่วยฝึกการอบรมและจากผล
การประเมินโครงร่างหลกัสูตรขา้งตน้มีความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกนัทุกประเด็น แสดงให้เห็นว่าโครงร่างหลงัสูตร
ฝึกอบรมน้ีสามารถน าไปทดลองใชไ้ดอ้ยา่งมีคุณภาพเน่ืองจากการพฒันาหลกัสูตรมีการออกแบบวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้
ความส าคญัในการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยเน้นผูเ้ขา้อบรมเป็นส าคญั  ซ่ึงการอบรมน้ีมีการกระตุน้ให้เกิดการมีส่วนร่วมแบ่งบนั
ประสบการณ์ เช่นการแบ่งกลุ่มการจดัการเรียนรู้ การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบติั การอภิปรายกลุ่มเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ช่วยกนัคิด ช่วยกนัท า ช่วยกนัแกไ้ขปัญหามากกว่าการนัง่ฟังการบรรยายจากวิทยากรโดยใชห้ลกัการอบรมส าหรับผูเ้รียนผูใ้หญ่  
ซ่ึงสอดคล้องกับ Knowles & Holton & Swanson [15] ได้กล่าวว่าการจัดการสอนผูใ้หญ่ตามหลักของทฤษฎีแอนดราโกจี 
(andragogy) หรือทฤษฎีการเรียนการสอนของผูใ้หญ่ (adult learning theory) มีความเช่ือท่ีว่าผูใ้หญ่แต่ละคนเป็นผูมี้วุฒิภาวะดว้ย
เหตุน้ีจึงมีความตอ้งการและความสามารถท่ีจะเป็นผูช้ี้น าตนเอง (self-directing) จึงจดัการเรียนรู้ให้ผูป้ระกอบการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การเรียนรู้ ฝึกปฏิบติัร่วมกนัแกปั้ญหาและคิดสร้างสรรคเ์พ่ือเสริมสร้างสมรรถนะอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไป
เป็นแนวทางปฏิบติังานตามภารกิจในการด าเนินกิจการและพฒันาตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Delahaye, B.L. [16] ท่ีกล่าว
ว่าการเรียนรู้แบบผูใ้หญ่จะให้ความส าคญัเก่ียวกบัประสบการณ์ในการท างาน การพฒันาความรู้และทกัษะในการท างานอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือความส าเร็จในชีวิต  ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการมีหลกัสูตรฝึกอบรมและกระบวนการจัดการฝึกอบรมท่ีมีคุณภาพ
สอดคลอ้งกบัลกัษณะและความตอ้งการของสมาชิกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะเพื่อการน าไปใช ้
หลกัสูตรฝึกอบรมการพฒันาขีดความสามารถการจดัการท่องเท่ียว “สราญวิถีของดีบา้นในดง”ของสมาชิกชุมชนต าบล

บา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรีท่ีพฒันาข้ึน ไดม้าจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลจากผูป้ระกอบการ และผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียในชุมชน ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นในดงซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการพฒันาพ้ืนท่ีควรน าไปใชป้ระโยชน์โดยใช้
เป็นเคร่ืองมือหนุนเสริมความรู้และพฒันาขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชนต าบลบา้นในดง ท่ีมีความ
พร้อมและสมคัรใจเพ่ือสร้างตน้แบบผูป้ระกอบการชุมชนท่องเท่ียวโดยชุมชน และควรมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
อยา่งต่อเน่ืองหลงัจากไดรั้บการฝึกอบรมตามรูปแบบการพฒันาขีดความสามารถไปแลว้ เพ่ือส่งเสริมจุดแขง็และแกไ้ขจุดบกพร่อง 
เพ่ือใหส้มาชิกชุมชนสามารถด าเนินการท่องเท่ียวโดยชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2. ขอ้เสนอแนะการวจิยัคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาการน าหลกัสูตรขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชนต าบล 
บา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนสราญวถีิของดีบา้นในดงไปทดลองใชจ้ริงและประเมินขีด
ความสามารถของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมก่อน และหลงัรับการฝึกอบรมวา่มีพฒันาอยา่งไร 
 2.2 ควรศึกษาวิจยัและพฒันาหลกัสูตรเพ่ือพฒันาขีดความสามารถท่ีมีความเฉพาะดา้นโดยแยกส่วนเป็นหลกัสูตร
ขั้นพ้ืนฐานและหลกัสูตรขั้นสูง เช่น การใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียวชุมชน การพฒันาอาชีพเพ่ือหนุนเสริมการท่องเท่ียว
ชุมชน การบริหารโฮมสเตยชุ์มชน เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการท่องเท่ียวโดยชุมชนมีทางเลือกในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการพฒันาอยา่งแทจ้ริง 
 2.3 ควรศึกษาถึงปัจจยัส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนเพ่ือการพฒันาและการด ารงอยูอ่ยา่งมัน่คงในสุขวิถีของชุมชน
และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวใหต้ดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวต าบลบา้นในดง 
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