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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนของสมาชิกตาบลบ้านในดง อาเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี 2) พัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมการยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ ยวของสมาชิ กชุ มชนตาบลบ้านในดง และ
3) ประเมินหลักสู ตรฝึ กอบรมที่พฒั นาขึ้น การศึกษาใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั แบบผสมผสาน โดยมีข้ นั ตอนการวิจยั 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรก ศึกษา
ศักยภาพความพร้ อมและขีดความสามารถที่ จาเป็ นในการจัดการการท่องเที่ยวชุ มชนของสมาชิ กชุ มชนตาบลบ้านในดง เครื่ องมื อที่ ใช้เป็ น
แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างเพื่อเก็บข้อมูลจากผูป้ ระกอบการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยแบบเฉพาะเจาะจง รวมจานวน 100 คน นาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ จ ัดกลุ่ มและสังเคราะห์ ข ้อมู ลเพื่ อก าหนดขี ดความสามารถที่ จ าเป็ น ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมการยกระดับขี ด
ความสามารถในการจัดการท่องเที่ ยวของสมาชิ กชุ มชนตาบลบ้านในดง โดยสร้ างจากข้อมูลพื้นฐานที่ ได้ศึกษาในขั้นตอนแรกนามาบูรณา
การเนื้อหาทางวิชาการ และขั้นตอนที่ 3 ประเมินหลักสู ตรฝึ กอบรมโดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คน ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
โครงร่ างหลักสู ตร เครื่ องมือที่ใช้คือ แบบประเมิน เกณฑ์การให้คะแนนใช้มาตราส่ วนประมาณค่า โดยใช้ค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิจยั มีดงั นี้
1. ชุมชนบ้านในดงมีศกั ยภาพที่โดดเด่นในเรื่ องเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรี ย ์ มีสินค้าชุมชนที่หลากหลาย เป็ นพื้นที่ตน้ แบบ
ชุ มชนสุ ขภาวะ มี ทาเลที่ ต้ งั สามารถเชื่ อมโยงกับแหล่งท่ องเที่ ยวต่างๆ ได้ สมาชิ กในชุ มชนเห็ นด้วยกับการพัฒนาให้ชุมชนเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวแต่ส่วนใหญ่ยงั ขาดความรู ้ในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
2. หลักสู ตรฝึ กอบรมการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิ กชุ มชนตาบลบ้านในดง มีประเด็นเนื้ อหา
เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ 5 ด้าน คือ 1) การจัดการท่องเที่ยวชุมชน 2) การสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 3) การจัดการทรัพยากร
มนุษย์เพื่อหนุนเสริ มการท่องเที่ยวชุมชน 4) การสื่ อสารและการส่ งเสริ มการตลาดการท่องเที่ยวชุมชน และ 5) การเงินและการบัญชีสาหรับ
การประกอบการท่องเที่ยวชุมชน โดยจัดกิจกรรมและวิธีสอนโดยเน้นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ตามหลักการเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่
3. หลักสู ตรฝึ กอบรมมี ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมี ความสอดคล้องกันทั้งหลักสู ตร ควรนาหลักสู ตรไปทดลองใช้
เพื่อประเมินประสิ ทธิภาพของหลักสู ตรกับสมาชิกผูส้ มัครใจเข้าร่ วมเป็ นผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวชุมชน “สราญวิถีของดีบา้ นในดง” ต่อไป
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คาสาคัญ : การพัฒนาขีดความสามารถ การจัดการท่องเที่ยว และท่องเที่ยวโดยชุมชน

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

บทนา
รัฐบาลมีนโยบาลสาคัญในการส่ งเสริ มให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสร้างรู ปแบบการจัดการการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์
โดยคานึ งถึงความยัง่ ยืนของสิ่ งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวที่ไม่ทาลายวิถีชีวิตเดิมหรื อทรั พยากรของ
ชุมชนที่มีอยู่ และคนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการบริ หารการท่องเที่ยว [1] ทั้งนี้ เพราะรัฐบาลเล็งเห็นว่า การท่องเที่ยว
ถือเป็ นงานบริ การที่ เจริ ญอย่างรวดเร็ วสามารถส่ งเสริ มเศรษฐกิ จ สร้ างรายได้ สร้ างภาพลักษณ์และสร้ างอาชี พให้กบั ชุ มชนได้
ดังจะเห็นได้จากการเติบโตของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใหม่ๆ ทั้งที่พฒั นาจากแห่ งท่องเที่ยวตามธรรมชาติและแห่ งท่องเที่ยวที่ชุมชน
สร้ างขึ้ น จากแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ ยวของประเทศไทยตามแผนการพัฒนาการท่องเที่ ยว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 -2564)
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ได้กล่าวถึง การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และสิ นค้า บริ การ ด้านการท่องเที่ยวรวมถึงการส่ งเสริ มความยัง่ ยืน
ของแหล่งท่องเที่ยว สิ่ งแวดล้อมและอัตลักษณ์วิถีไทย มาตรการที่ 1.1 การพัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว และสิ นค้า บริ การ
ในทุ กรู ปเเบบโดยมี แนวทางตามข้อ 1.1.2 ระบุ ไว้ชัดเจนถึ งแนวทางสนับ สนุ น การพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วในรู ป แบบที่ มุ่ ง เน้น
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นักท่องเที่ยวคุณภาพ เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ (wellness tourism) การท่องเที่ยวเชิงสิ่ งแวดล้อมและนิเวศ (ecotourism) เป็ นต้น
ผ่านการพัฒนาสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งส่ งเสริ มอัต-ลักษณ์และภูมิปัญญาไทย อีกทั้งเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม [2]
การท่องเที่ยวนอกจากจะเป็ นการส่ งเสริ มการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว ยังก่อให้เกิดผลดีทางด้านสังคม กล่าวคือ มีส่วน
ช่วยในการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างเจ้าบ้านและผูม้ าเยือน ช่วยสร้างสรรค์ความเจริ ญสู่ ทอ้ งถิ่นทั้งทางด้านวัตถุ เทคโนโลยี
และอีกประการที่สาคัญคือช่วยอนุรักษ์และสื บสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงามของแต่ละพื้นถิ่นให้เป็ นที่รู้จกั และคง
อยูส่ ื บไป โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามวิถีความเป็ นอยูข่ องชุมชนถือเป็ นการหนุนเสริ มให้ชุมชนมีรายได้ สมาชิกใน
ชุ ม ชนเกิ ดความภาคภู มิ ใจ ร่ วมกันพัฒนา อนุ รั กษ์ ฟื้ นฟู แ ละพัฒนาทรั พยากรการท่ อ งเที่ ย วและสิ่ งแวดล้อ ม เกิ ดการจัด การ
ทรัพยากรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวให้เกิดคุณภาพ จังหวัดเพชรบุรีถือเป็ นเมืองที่น่าท่องเที่ยวของประเทศไทย
จัดอยูใ่ นกลุ่มเมืองหลักของการจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว จากสถิติมีจานวนนักท่องเที่ยวผูม้ าเยือนจังหวัดเพชรบุรีถึง 6,156,485 คน [3]
ทั้งนี้จงั หวัดเพชรบุรีมีลกั ษณะเด่นที่เป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง มีธรรมชาติที่งดงามทั้ง ทะเล น้ าตก ภูเขา มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
โบราณวัตถุ โบราณสถาน อาหาร การคมนาคมที่เหมาะต่อการท่องเที่ยว ตรงตามปั จจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยวที่วา่ การท่องเที่ยว
ต้องประกอบด้วยปั จจัยพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ 3A’s [4] Accessibilities คือ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้โดยสะดวก กล่าวคือ
ต้องมีการคมนาคมที่ดีเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวสะดวกในการเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยว Amenities คือ สิ่ งที่สร้างความเพลิดเพลิน เจริ ญ
ตา เจริ ญใจให้แก่นักท่องเที่ ยว Attractions คื อสิ่ งสวยงามต่างๆ สถานที่ ท่องเที่ ยวที่ สามารถดึ งดู ดใจนักท่องเที่ ยว สามารถแบ่ง
ออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ 1) สิ่ งสวยงามที่ เกิ ดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น น้ าตก ภูเขา ทะเล 2) สิ่ งสวยงามที่ มนุ ษย์สร้างขึ้น เช่น
วัดวาอาราม ราชวัง และ 3) สิ่ งสวยงามอันเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม หรื อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
บ้านในดงเป็ นตาบลเล็กที่ ต้ งั อยู่ในเขตพื้นที่ อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มี วิสัยทัศน์ร่วมกันของสมาชิ กในชุ มชนคื อ
ต าบลบ้า นในดงเป็ นชุ ม ชนน่ า อยู่ การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณู ป โภคครบครั น มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว ม
การบริ หารจัดการที่ ดี ก้าวนาเศรษฐกิ จ โดยร่ วมกันพัฒนาด้านโครงสร้ างพื้นฐาน ส่ งเสริ มการศึ กษา และพัฒนาคุ ณภาพชี วิตจัด
ระเบี ยบชุ มชน สั งคม และการรั กษาความสงบเรี ยบร้ อย พัฒนาด้านการบริ หารจัดการและการอนุ รั กษ์ทรั พยากรธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อม ศิ ลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภู มิปัญญาท้องถิ่ น เผยแพร่ และอนุ รักษ์ ศิ ลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ โดยการมีส่วนร่ วมของสมาชิกในชุมชน และที่สาคัญคือทั้ง 6 หมู่บา้ นของตาบลบ้านใน
ดงมีของดีของชุมชนตนเอง ทางองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านในดงจึ งมีโครงการส่ งเสริ มและพัฒนาเพื่อยกระดับตาบลบ้านในดง
ให้เป็ นแห่งท่องเที่ยวชุมชนตามแผนการส่ งเสริ มการลงทุน พาณิ ชยกรรมและการท่องเที่ยว มาตรา 16 (8) [5] จากวิสัยทัศน์ของชุมชน
จึ งควรให้สมาชิ กในชุ มชนมี ส่วนร่ วมและพัฒนาท้องถิ่ นเพื่อให้เกิ ดการท่องเที่ ยวโดยชุ มชน (Community Based Tourism : CBT)
ส่ งเสริ มความสามารถในการเป็ นผูป้ ระกอบการการท่องเที่ ยวโดยชุ มชน มี ความรู ้ ความเข้าใจในการบริ หารจัดการทรั พยากรอัน
หลากหลายของชุมชน สามารถสื่ อสารนาเสนอแนวคิดของดีบา้ นในดง ทั้งที่เป็ นวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และผลิตภัณฑ์ชุมชน
ซึ่ งหากสมาชิ กมี ความรู ้ ในการจัดการท่ องเที่ ยวโดยชุ มชนจะสามารถกาหนดทิ ศทางการพัฒนาการท่ องเที่ ยวบนฐานทรั พยากร
ท้องถิ่ นและได้รั บประโยชน์ จากการท่ องเที่ ยวได้อย่างยัง่ ยืน จากแนวความคิ ดดังกล่ าวจึ งเห็ นควรเตรี ยมความพร้ อมเกี่ ย วกับ
ผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวชุมชนโดยการยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิกชุมชนตาบลบ้านในดง อาเภอท่า
ยาง จังหวัดเพชรบุรี สราญวิถีของดี บา้ นในดง พัฒนาให้ทรั พยากรมนุ ษย์ในชุ มชนมี ความพร้ อมในการเป็ นเจ้าบ้านที่ ดีและ ช่ วย
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนของดีบา้ นในดงให้มีประสิ ทธิ ภาพตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวและชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาศักยภาพและความพร้ อมในการจัดการท่องเที่ ยวชุมชนของสมาชิ กตาบลบ้านในดง อาเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี
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2. เพื่อพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมการยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิกชุมชนตาบลบ้านในดง
เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนสราญวิถีของดีบา้ นในดง
3. เพื่อประเมินหลักสู ตรฝึ กอบรมการยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิกชุมชนตาบลบ้านในดง
เพือ่ ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนสราญวิถีของดีบา้ นในดงที่พฒั นาขึ้น

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่อยกระดับขี ดความสามารถในการจัดการท่องเที่ ยวของสมาชิ กชุ ม ชน
ตาบลบ้านในดง อาเภอท่ ายาง จังหวัดเพชรบุ รี เป็ นวิจัยและพัฒนาเพื่อให้การดาเนิ นการวิจัยเป็ นไปอย่างมี ระบบบรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขั้นตอนการดาเนินการวิจยั เป็ น 3 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาศักยภาพและความพร้อมด้านขีดความสามารถที่จาเป็ นในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิกชุมชน
ตาบลบ้านในดง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
การศึกษาปั จจัยที่จาเป็ นในการพัฒนาขีดความสามารถของสมาชิกเพื่อพัฒนาตนเองเป็ นผูป้ ระกอบการ ท่องเที่ยวชุมชน
ผูว้ ิจยั ดาเนินการ ดังนี้
1.1 ศึ กษาหลักการแนวคิ ดและทฤษฏี เกี่ ย วกับ ขี ดความสามารถในการพัฒนาผูป้ ระกอบการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน
จากตารา เอกสารวิชาการและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.2 สร้างเครื่ องมือเป็ นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างเพื่อเก็บข้อมูลจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูป้ ระกอบการ และผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ย (stakeholder) โดยสอบถามใน 5 ประเด็นหลัก คือ 1) ศักยภาพชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี
และผลิตภัณฑ์ชุมชน 2) องค์กรชุมชน การมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน 3) ระบบ กลไกการจัดการชุมชน 4) กิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่สามารถสร้างการเรี ยนรู ้ และ 5) ความรู ้ /ความสามารถที่ตอ้ งการพัฒนาเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
1.3 นาเครื่ องมือเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่านตรวจสอบความชัดเจนของข้อความ ความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของเครื่ องมือวิจยั (ผูป้ ระเมินท่านที่ 2 ให้เพิ่มการทดสอบความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมืออย่างไร มีค่าความเที่ยงตรงและสอดคล้องระบุ
ค่าให้ชดั เจน)
1.4 กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิ จัยและพัฒนานี้ ใช้การเก็บข้อมู ลเพื่ อทราบขี ดความสามารถที่ จ าเป็ นในการเป็ นผูป้ ระกอบการท่ องเที่ ยว
โดยชุมชนจากผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง 5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มนักวิชาการ (10 คน) ผูบ้ ริ หาร/ผูน้ าชุมชน (10 คน) สมาชิ กผูป้ ระกอบการท่องเที่ ยวชุ มชน
(10 คน) นักท่องเที่ยว (40 คน) สมาชิกในชุมชนทั้ง 6 หมู่บา้ นในตาบลบ้านในดง (30 คน) ร่ วมผูต้ อบแบบสอบถามทั้งสิ้ น จานวน 100 คน
1.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ โดยโทรศัพท์ติดต่อเพื่อนัดหมาย
และ/หรื อ คัดเลือกเจาะจงเพื่อดาเนินการประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน /เก็บรวบรวมข้อมูล
1.6 พื้นที่ดาเนินการวิจยั
พื้นที่ในการดาเนินการวิจยั นี้ คือ ตาบลบ้านในดง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
1.7 การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ขอ้ มูล
หลังจากเก็บข้อมูลภาคสนามเรี ยบร้อยผูว้ ิจยั นาข้อมูลเหล่านั้นมาจัดระเบียบเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์และสะดวก
ต่อการนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยมี กระบวนการ ดังนี้ 1) การตรวจสอบข้อมูล 2) วิเคราะห์จดั กลุ่มข้อมูล 3) สังเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อกาหนดขีดความสามารถที่จาเป็ น
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิกชุมชนตาบล
บ้านในดง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนสราญวิถีของดีบา้ นในดง
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หลักสู ตรฝึ กอบรมนี้ สร้ างจากข้อมู ลพื้นฐานที่ ได้จากการศึ กษาขั้นตอนที่ 1 ซึ่ งมี การพัฒนาโครงร่ างหลักสู ตร
โดยผูว้ ิจยั ใช้แนวทางการพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมตามข้อมูลพื้นฐานจากการวิจยั ในขั้นตอนที่ 1 และข้อเสนอแนะ รวมถึงแนวคิด
ด้านการจัดการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน เพื่ อ นามาใช้ส าหรั บ การพัฒนาขี ดความสามารถในการจัดการท่ องเที่ ย วของสมาชิ กชุ ม ชน
ตาบลบ้านในดง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนสราญวิถีของดีบา้ นในดง ซึ่ งมีวิธีดาเนิ นการคือ
สร้ างหลักสู ตรฝึ กอบรมโดยนาขี ดความสามารถที่ สังเคราะห์ เรี ยบร้ อยแล้วมาใช้เป็ นแนวทางในการสร้ างกรอบการพัฒนา
หลักสู ตรให้สอดคล้องกับความจาเป็ นในการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิ กชุมชนตาบลบ้านในดง
อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนสราญวิถีของดีบา้ นในดง ดังนี้
การพัฒนาโครงร่ างหลักสู ตรฝึ กอบรมเป็ นขั้นตอนที่ ทาต่อจากการวิเคราะห์ความสอดคล้องของส่ วนประกอบ
หลักสู ตรที่ได้รับการพิจารณาจากผูเ้ ชี่ยวชาญแล้วนาข้อมูลรวมถึงข้อเสนอแนะมากาหนดหลักสู ตรโดยมีส่วนประกอบสาคัญคือ
2.1 หลักการและเหตุผล สภาพปัญหาและความจาเป็ น
2.2 จุดมุ่งหมายของหลักสู ตรฝึ กอบรม
2.3 หน่ ว ยการฝึ กอบรมประกอบด้ว ย วัต ถุ ป ระสงค์ เนื้ อ หาวิ ช า กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ ละวิ ธี ก ารฝึ กอบรม
สื่ อประกอบการฝึ กอบรม และการวัดและประเมินผล
ขั้นตอนที่ 3 การประเมิ นหลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิ กชุ มชน
ตาบลบ้านในดง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนสราญวิถีของดีบา้ นในดง
ขั้นตอนนี้ เป็ นการประเมินหลักสู ตรฝึ กอบรมการขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิกชุมชนตาบลบ้าน
ในดง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวชุ มชนสราญวิถีของดี บา้ นในดงที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ น โดยมี ข้ นั ตอน
ดาเนินการดังนี้
3.1 การประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบในหลักสู ตร โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสร้าง
หลักสู ตรฝึ กอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การท่องเที่ยวชุมชน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการจัดการท่องเที่ยวตาบลบ้านใน
ดง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
3.2 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการประเมิ น ได้แ ก่ แบบประเมิ น ความเหมาะสมของส่ ว นประกอบในหลัก สู ต รเป็ น
แบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับคือเหมาะสมมากที่ สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อยและ
เหมาะสมน้อยที่สุด ส่ วนประกอบที่รับการประเมินคือ 1) หลักการ เหตุผล สภาพปั ญหาและความจาเป็ น 2) จุดมุ่งหมายของหลัก
สู ตรฝึ กอบรม 3) เนื้อหาวิชา 4) กิจกรรมการเรี ยนรู ้และวิธีการฝึ กอบรม 5) สื่ อประกอบการฝึ กอบรมและ 6) การวัดและประเมินผล
โดยเครื่ องมื อที่ ใช้ในการประเมิ นสร้ างขึ้ นจากการศึกษารายละเอียดของหลักสู ตรแล้วนาไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบประเด็น
ลักษณะความครอบคลุมและภาษาที่ใช้ในข้อคาถามเพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไขแล้วจัดทาแบบประเมินหลักสู ตรฉบับสมบูรณ์
3.3 การจัด เก็ บ ข้อ มู ล และเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน ผู ้วิ จัย ด าเนิ น การประสานงานกับ ผู ้เ ชี่ ย วชาญด้ว ยตนเอง
เป็ นรายบุคคลเพื่อตรวจสอบโครงร่ างหลักสู ตรสาหรับการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิกชุมชนตาบล
บ้านในดง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนสราญวิถีของดีบา้ นในดงที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น โดยผูว้ ิจยั จะทา
การสั ม ภาษณ์ อ ย่ า งไม่ เ ป็ นทางการกับ ผู ้เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ น าข้อ มู ล มาปรั บ ปรุ งหลัก สู ต รต่ อ ไปและหากข้อ เสนอแนะต่ า งๆ
นอกเหนื อจากข้อคาถามในแบบประเมินผูว้ ิจยั จะพิจารณาเพิ่มข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้ในหลักสู ตรเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสู ตร
การฝึ กอบรมสาหรับการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิ กชุมชนตาบลบ้านในดง อาเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนสราญวิถีของดีบา้ นในดง
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ผลการวิจัย
1. บ้านในดงเป็ นตาบลหนึ่ งในอาเภอท่ายางที่มีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์และเป็ นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สร้างรายได้
ให้แก่อาเภอและจังหวัดเป็ นจานวนมาก จากการศึกษาศักยภาพชุมชนเพื่อหนุ นเสริ มเรื่ องการท่องเที่ยวพบว่า ตาบลบ้านในดงมี
ศักยภาพที่สามารถส่ งเสริ มให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยแต่ละหมู่บา้ นจะมีจุดเด่นต่างๆ ทั้งวิถีชีวิตการทาการเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอิ นทรี ย ์ วัฒนธรรม ผลิ ตภัณฑ์ชุมชนที่ หลากหมาย เช่ น ไร่ หม่อนโดยปลอดสารเคมี ศูนย์จดั การศัตรู พืชบ้านในดง
บ้านต้นแบบวิถีพอเพียงป้ ามลลุงไฉน ไร่ มะม่วง ไร่ กล้วยหอมทองปลอดสารคุณภาพส่ งต่างประเทศ มีตลาดชุมชนในนาม “ตลาด
สี เขียว ของดีบา้ นในดง” จาหน่วยสิ นค้าคุณภาพของชุมชนทุกเย็นวันอังคาร มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพจนได้รับเลือกเป็ น
ต้นแบบชุมชน 1 ใน 6 พื้นที่ตน้ แบบส่ งเสริ มสุ ขภาวะในโครงการกิจกรรมของสานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
(สสส.) นอกจากนี้ ตาบลบ้านในดงยังเป็ นพื้นที่ ที่ต้ งั อยู่ใกล้อาเภอท่ายาง สามารถเดิ นทางไปยังชายหาดบึ กเตียน ชายหาดชะอา
โครงการพระราชดาริ ชงั่ หัวมัน ตลาดท่าย์น้ าข้ามภพซึ่ งเป็ นตลาดต้องชมของจังหวัดเพชรบุรี และที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้อย่างสะดวก
2. จากการศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาตาบลบ้านในดงเป็ นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญต่างมี
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ควรพัฒนาให้ตาบลบ้านในดงเป็ นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน และควรเริ่ มจากการพัฒนาให้คน
ในชุมชนมีความเข้าใจ มีความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผูว้ ิจยั จึงสร้างรู ปแบบการพัฒนาในลักษณะของหลักสู ตร
ฝึ กอบรมชื่ อ “การพัฒนาขี ดความสามารถในการจัดการท่องเที่ ยวชุ มชนสราญวิถีของดี บา้ นในดง” โดยสังเคราะห์ เนื้ อหาจาก
การศึกษาศักยภาพและขีดความสามารถที่จาเป็ นในการพัฒนาผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวชุมชน และขีดความสามารถของสมาชิ กใน
ชุ มชนตาบลบ้านในดง ซึ่ งสามารถจัดกลุ่มขีดความสามารถหลักที่ ควรได้รับการฝึ กอบรมได้ 5 หน่ วย จานวน 48 ชัว่ โมง ดังนี้
หน่ วยที่ 1 ด้านการจัดการท่องเที่ ยวชุ มชน หน่ วยที่ 2 ด้านการสร้ างและพัฒนาการท่องเที่ ยวชุ มชน หน่ วยที่ 3 ด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุ ษย์สร้างคน สร้างงานเพื่อหนุ นเสริ มการท่องเที่ยวชุมชน หน่ วยที่ 4 ด้านการสื่ อสารและการส่ งเสริ มการตลาดการ
ท่องเที่ยวชุมชน และหน่วยที่ 5 ด้านการเงินและการบัญชีสาหรับการประกอบการท่องเที่ยวชุมชน ดังตารางแผนการเรี ยนรู ้ที่ 1
ตารางที่ 1 แผนการเรี ยนรู ้การยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนสราญวิถีของดีบา้ นในดง
หน่ วยที่
1. การจัดการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ชุ มชน สราญ
วิถีของดี บา้ น
ในดง
(6 ชัว่ โมง)

วัตถุประสงค์
เพื่ อเสริ มสร้ าง
ความรู ้ ความ
เ ข้ า ใ จ แ ล ะ
เ ต รี ย ม ค ว า ม
พร้ อมเกี่ ยวกับ
ก า ร จั ด ก า ร
ท่องเที่ยวชุมชน

สาระการเรียนรู้
ความหมาย แนวคิ ด หลัก การ
และความส าคัญ ในการจัด การ
ท่องเที่ ยวชุ มชน การสร้ างการมี
ส่ วนร่ วมในการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุ มชน โครงส ร้ างการ
ท างานร่ วมกั น กฎระเบี ยบ
ข้อบังคับในการจัดการท่องเที่ยว
ชุมชน ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ
จากการท่ อ งเที่ ย ว การสร้ า ง
เครื อข่ายการท่องเที่ยวชุมชน

กิจกรรม/วิธีการ
1. การบรรยายเชิง
วิเคราะห์
2. กรณี ศึกษา
3. แบ่งกลุ่มระดม
ความคิดเห็น
4 . ก า ร ต อ บ ข้ อ
ซักถาม
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สื่ อ
- สื่ อการน า
เสนองาน
- เอกสาร
- สื่ อกิจกรรม

การประเมินผล
ก า ร ซั ก ถ า ม
การตอบคาถาม
แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ตนเอง
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
หน่ วยที่
2. การสร้ าง
และพัฒนาการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ชุมชน
(18 ชัว่ โมง)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีความรู ้
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
บริ หารงานการ
ท่องเที่ยวชุมชน
และการสร้ า ง
มู ลค่ า เพิ่ ม ให้
แหล่งท่องเที่ยว
และผลิ ตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อหนุน
เ ส ริ ม ก า ร
ท่องเที่ยว

3 การจัด การ
ท รั พ ย า ก ร
มนุ ษ ย์ สร้ า ง
คน สร้ างงาน
เพื่อหนุนเสริ ม
การท่ องเที่ ยว
ชุมชน
(6 ชัว่ โมง)

เพื่อให้มีความรู ้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
บ ริ ห า ร แ ล ะ
พั ฒ น า ขี ด
ความสามารถ
เพื่ อจั ดสรรคน
ให้ ตรงกั บ งาน
ก า ร จั ด ก า ร
ท่องเที่ยวชุมชน
แ ล ะ พั ฒ น า
ทรัพยากรมนุษย์
ให้ ด าเนิ น งาน
ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิ ทธิภาพ

สาระการเรียนรู้
หลักการคิ ดสร้ างสรรค์ในการ
จัดการทรั พยากรและประเมิ น
ศักยภาพการท่องเที่ยวในชุมชน
พฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย ว การ
วางแผนและการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แหล่ งท่ องเที่ ยว ผลิ ตภัณฑ์
ชุ ม ชนการพัฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
ชุ มชนให้ ต อบสนองความ
ต้องการของนักท่ องเที่ ยว การ
ตั้งราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย
ท าเลและแหล่ งประกอบการ
เพื่ อ หนุ นเสริ มการท่ อ งเที่ ย ว
การจัดรายการนาเที่ยวในชุมชน
ก า ร จั ด ก า ร ที่ พั ก ชุ ม ช น
ม า ต ร ฐ า น โ ฮ ม ส เ ต ย์ ไ ท ย
หลักการคิ ดราคาการท่องเที่ ยว
ชุมชน ประเมินผลกระทบที่เกิด
จากการท่องเที่ยวชุมชน
ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ คั ด เ ลื อ ก
บุ ค ลากรที่ เ หมาะสมกั บ การ
ดาเนิ นงานท่องเที่ยวชุมชน การ
พัฒนาขี ดความสามารถในการ
บริ หารการท่องเที่ยวชุมชน การ
บริ หารจัดการค่าตอบแทนและ
สวั ส ดิ การชุ มชน การสร้ าง
ที ม ง า น ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ์
บุ คลิ กภาพและจิ ตวิทยาในการ
บริ การนักท่องเที่ ยว การพัฒนา
อาชี พ เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน
จริ ยธรรมความรั บ ผิ ด ชอบใน
การบริ การท่องเที่ยวชุมชน

กิจกรรม/วิธีการ
1. การบรรยาย
ประกอบการสาธิต
2. การศึกษาดูงาน
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ชุมชนต้นแบบ
3 . แ ล ก เ ป ลี่ ย น
เรี ยนรู ้ร่วมกัน
4 . ก า ร ต อ บ ข้ อ
ซักถาม

สื่ อ
การประเมินผล
- สื่ อ ก า ร การซักถาม
นาเสนองาน การตอบคาถาม
- เอกสาร
- ตัวอย่างการ
พั ฒ น า ก า ร
ผ ลิ ต ด้ ว ย
เทคโนโลยี

1.การบรรยายเชิ ง - สื่ อ ก า ร
วิเคราะห์
นาเสนองาน
2.กรณี ศึกษา
- เอกสาร
3.แบ่ ง กลุ่ ม ระดม
ความคิดเห็น
4 . ก า ร ต อ บ ข้ อ
ซักถาม
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
หน่ วยที่
4 การสื่ อสาร
และการ
ส่ ง เ ส ริ ม
การตลาดการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ชุมชน
(6 ชัว่ โมง)

5 การเงิ นและ
ก า ร บั ญ ชี
ส า ห รั บ
ผูป้ ระกอบการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ชุมชน
(12ชัว่ โมง)

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริ มสร้ าง
ความรู ้ ความ
เข้า ใจเกี่ ย วกับ
ก า ร สื่ อ ส า ร
การวางแ ผ น
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
การตลาดและ
ศิ ล ป ะ ก า ร
โ ฆ ษ ณ า
ประชาสัมพันธ์
การท่ อ งเที่ ย ว
ชุมชนให้เป็ นที่
ประทับใจ
เ พื่ อ ใ ห้ มี
ความรู ้ ความ
เข้า ใจเกี่ ย วกับ
ก า ร เ งิ น แ ล ะ
ก า ร บั ญ ชี
ส า ห รั บ
ผูป้ ระกอบการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ชุมชน

สาระการเรียนรู้
หลัก การสื่ อ สาร ความหมาย/
ความส าคั ญ ของกลยุ ท ธ์ ก าร
ส่ งเสริ มการตลาดแนวใหม่ การ
วิ เ คราะห์ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว การ
ประเมิ น ตนเองและคู่ แ ข่ ง การ
โฆษณาประชาสั ม พัน ธ์ ศิ ล ปะ
การเล่ า เรื่ องชุ ม ชน กิ จ กรรม
ส่ ง เสริ มการท่ อ งเที่ ย วผ่ า นสื่ อ
ใหม่

กิจกรรม/วิธีการ
1.การบรรยายเชิ ง
วิเคราะห์
2.กรณี ศึกษา
3.แบ่ ง กลุ่ ม ระดม
ความคิดเห็น
4.ฝึ กปฏิบตั ิ
5 . ก า ร ต อ บ ข้ อ
ซักถาม

สื่ อ
- สื่ อ ก า ร
นาเสนองาน
- เอกสาร
- ตัวอย่างการ
สื่ อ ส า ร ก า ร
ตลาดแนว
ใหม่

การประเมินผล
การฝึ กปฏิ บั ติ
การตอบคาถาม
แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ตนเอง

ความรู ้ เกี่ ยวกับการเงิ นและการ
บั ญ ชี การจั ด ท าบั ญ ชี ใ นการ
ดาเนิ นธุ รกิจการท่องเที่ยวชุมชน
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ร า ย ไ ด้ แ ล ะ
ค่ า ใช้ จ่ า ยของธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย ว
ชุ ม ชน การบริ ห ารสภาพคล่ อ ง
ก า ร จั ด ท า แ ผ น ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณระยะสั่นและระยะ
ยาว การหาแหล่งเงินทุน ความรู ้
เกี่ยวกับภาษี

1.การบรรยายเชิ ง
วิเคราะห์
2.กรณี ศึกษา
3.ฝึ กปฏิบตั ิ
4 . ก า ร ต อ บ ข้ อ
ซักถาม

- สื่ อ ก า ร
นาเสนองาน เอกสาร
-ตัว อย่ า งการ
จัดทาบัญชี

การฝึ กปฏิ บั ติ
การซักถาม
การตอบคาถาม
แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ตนเอง

ที่มา : ผูว้ ิจยั
จากตารางที่ตารางที่ 1 แผนการเรี ยนรู ้การยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนสราญวิถีของดีบา้ นใน
ดง พบว่า หลักสู ตรที่เหมาะสมในการนาไปฝึ กอบรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิกชุมชนตาบล
บ้านในดง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีประกอบด้วย 5 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 การจัดการท่องเที่ยวชุมชน สราญวิถีของดีบา้ นใน
ดง หน่วยที่ 2 การสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน หน่วยที่ 3 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สร้างคน สร้างงานเพื่อหนุนเสริ มการ
ท่องเที่ยวชุมชน หน่วยที่ 4 การสื่ อสารและการส่ งเสริ มการตลาดการท่องเที่ยวชุมชน และหน่วยที่ 5 การเงินและการบัญชีสาหรับ
ผูป้ ระกอบการท่ องเที่ ยวชุ มชน ซึ่ งแต่ละหน่ วยถื อเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่ ผูป้ ระกอบการท่ องเที่ ย วโดยชุ ม ชนต้องมี ความรู ้
ความเข้าใจเพื่อนาไปใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
3. การประเมินหลักสู ตรฝึ กอบรมโดยผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่ าง
หลักสู ตรฝึ กอบรม พบว่า หลักสู ตรมี ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมี ค วามสอดคล้องกันทั้งหลักสู ตร จากนั้นผูว้ ิจัย นา
ข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตรก่อนนาไปใช้เพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพของหลักสู ตรกับสมาชิกผูส้ มัครใจ
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เข้าร่ วมเป็ นประกอบการท่องเที่ยวชุมชน “สราญวิถีของดีบา้ นในดง” โดยร่ วมกับองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านในดง อาเภอท่า
ยาง จังหวัดเพชรบุรีต่อไป ซึ่ งจากการศึกษาศักยภาพ การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรม และข้อเสนอแนะจากการประเมินหลักสู ตรของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ สามารถสังเคราะห์องค์ประกอบการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิกชุมชนตาบล
บ้านในดง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชน “สราญวิถีของดีบา้ นในดง” ได้ 5 ด้าน ดังนี้ (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 องค์ประกอบขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยว“สราญวิถีของดีบา้ นในดง”
ของสมาชิกชุมชนตาบลบ้านในดง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ทีม่ า : ผูว้ ิจยั

อภิปรายผลการวิจัย
1. ชุมชนบ้านในดงมีศกั ยภาพความพร้อมและขีดความสามารถที่จาเป็ นในการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นคือ
การท าเกษตรปลอดภัย เกษตรอิ น ทรี ย ์ มี สิ น ค้า ชุ ม ชนที่ ห ลากหลาย มี ท าเลที่ ต้ งั สามารถเชื่ อ มโยงกับ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วต่ า ง ๆ
ได้ สมาชิ กในชุ มชนเห็ นด้วยกับการพัฒนาให้ชุมชนเป็ นแหล่งท่องเที่ ยวแต่ส่วนใหญ่ยงั ขาดความรู ้ ในการเป็ นผูป้ ระกอบการ
การจัดการท่องเที่ ยวโดยชุ มชน การสร้ างและพัฒนาการท่องเที่ ยวชุ มชน การสื่ อสารและการส่ งเสริ มการตลาดการท่องเที่ ยว
โดยชุมชน และการเงินและการบัญชี การคิดต้นทุน การตั้งราคาสาหรับการประกอบการท่องเที่ยวชุมชน ดังนั้นการยกระดับขีด
ความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิ กชุมชนตาบลบ้านในดง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
ชุมชน ถือเป็ นการสร้างโอกาสในการเป็ นผูป้ ระกอบการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่ งสามารถเชื่อมโยงไปสู ้เศรษฐกิจร้างสรรค์โดย
ชุมชนเพื่อชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดการท่องเที่ยวบนฐานทรัพยากรที่มีของชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของ McGrath
[6] และ Agha, S., Alrubaiee, L., & Jamhour, M. [7] ที่วา่ การพัฒนาสมรรถนะหรื อขีดความสามารถของบุคคลจะสามารถสร้ าง
โอกาสและความได้เ ปรี ย บให้ แ ก่ อ งค์ก ร โดยหลัก สู ต รที่ พ ัฒ นาขึ้ น นี้ ผู ว้ ิ จัย ได้น าผลการศึ ก ษาและผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล
จากการศึกษาขีดความสามารถของสมาชิกในชุมชนที่สนในเป็ นผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลบ้านในดงมาจัดทาโครง
ร่ างหลักสู ตรเพื่อพัฒนาขีดความสามารถที่จาเป็ นต่อการดาเนิ นงาน ทั้ง 5 ด้าน ตามแนวคิดของ Boyatzis [8] ที่วา่ ผูป้ ฏิบตั ิงานใน
องค์กรต้องมีสมรรถนะหรื อขีดความสามารถ ประกอบด้วยสิ่ งที่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานให้ดีข้ ึนเพื่อทาให้องค์กรประสบ
ความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ได้แก่ ความรู ้ทวั่ ไป คุณลักษณะประจาตัวความเชื่อมัน่ ในตนเอง บทบาทหน้าที่ทางสังคมหรื อ
ทัก ษะอื่ น ๆ ที่ มี ค วามจ าเป็ นต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านและขี ด ความสามารถเชิ ง การจั ด การ (the actual managerial competency)
ประกอบด้วย วิธีการปฏิบตั ิต่างๆ อันจะช่วยให้ผปู ้ ระกอบการสามารถดาเนินงานในความรับผิดชอบได้ดีกว่าปกติหรื อดีข้ ึน ซึ่ งเป็ น
วิธีการการผสมผสานกันระหว่างการใช้ความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ ความเข้าใจและประสบการณ์ ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่มีทิศทางสอดคล้อง
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กับ Spenser and Spenser [9] ที่ กล่าวว่า สมรรถนะหรื อขีดความสามารถของคนในองค์กรต้องมี สมรรถนะในด้านความรู ้ และ
ทักษะขั้นพื้นฐาน (threshold competency) ตามที่องค์กรต้องการ โดยลักษณะพฤติกรรมและทักษะของผูป้ ฏิบตั ิงานแต่ละบุคคลจะ
เชื่ อมโยงกับผลของงาน [9] ระดับความสามารถของผูป้ ฏิ บ ัติงานมี ผลต่อ การดาเนิ นการเพื่ อให้เกิ ดความส าเร็ จของงานตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้
2. การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ ยวชุ มชนสราญวิถีของดี บา้ นในดง
ประกอบด้วยหลักการและเหตุผล แนวคิดการฝึ กอบรม จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร โดยคาดหวังว่าเมื่อนาไปดาเนิ นการฝึ กอบรมจน
สิ้ นสุ ดกระบวนการแล้วจะสามารถเสริ มสร้ างขี ดความสามารถที่ จาเป็ นในการเป็ นผูป้ ระกอบการท่องเที่ ยวโดยชุ มชนได้และ
การกาหนดหน่ วยการฝึ กอบรมซึ่ งกาหนดขึ้ นตามจุ ดมุ่งหมายของหลักสู ตรเป็ นหลัก ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของหน่ วยการ
ฝึ กอบรม เนื้ อหาวิชา กิจกรรมการเรี ยนรู ้และวิธีการฝึ กอบรม สื่ อประกอบ การฝึ กอบรมและการวัดและประเมินผล ซึ่ งสอดคล้อง
กับ Blanchard and Thacker [10] ที่ ว่าหลักสู ตรที่ ดีตอ้ งมี การนาเสนออย่างเป็ นระบบ โดยหลักสู ตรควรมี การกาหนด หน่ วยการ
ฝึ กอบรมหรื อหมวดวิชาและรายวิชาที่จะทาการฝึ กอบรมวัตถุประสงค์ เทคนิคหรื อวิธีการฝึ กอบรมและระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม
ของแต่ละรายวิชา การพัฒนาหลักสู ตรต้องมีเป้ าหมายที่สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการของผูเ้ รี ยน โดยมีการศึกษา
สภาพการปฏิบตั ิงานมีวิธีการศึกษาเพื่อให้ได้ขอ้ มูลสมรรถนะที่ตอ้ งการอย่างถูกต้อง ครอบคลุมสามารถนาไปสู ้การปฏิบตั ิได้อย่าง
เป็ นรู ป ธรรม มี ค วามยืด หยุ่น เปลี่ ย นแปลงได้ต ามสถานการณ์ แ ละสามารถประเมิ น ผลได้ นอกจากนี้ ชู ชัย สมิ ท ธิ ไ กร [11]
ยังมีความเห็นสอดคล้องกันว่า การสร้างและพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมต้องมีการวิเคราะห์ส่วนต่างๆ ให้สอดคล้องตั้งแต่การระบุ
ปั ญหา กาหนดวัตถุประสงค์ในการฝึ กอบรม จัดลาดับความสาคัญของภารกิจหรื อหน้าที่ที่เป็ นปั ญหาที่จะต้องได้รับการฝึ กอบรม
การกาหนดหัวข้อวิชา หมวดวิชาวัตถุประสงค์รายวิชา ขอบเขตและระยะเวลา กาหนดวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา กาหนดแนวการ
ฝึ กอบรมกาหนดเทคนิคและสื่ อในการฝึ กอบรมโดยเรี ยงลาดับหัวข้อวิชาและกาหนดการฝึ กอบรมก่อนหลังตามหลักการเรี ยนรู ้ของ
ผูใ้ หญ่เพื่อให้ผลการอบรมเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้และการกาหนดแนวการประเมิ นผล จากข้อสังเกตการพัฒนา
หลักสู ตรในครั้งนี้ จะเห็นว่า มีการประเมินหลักสู ตรโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่าผูเ้ ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันในหัวข้อ
การฝึ กอบรมว่ามีความสอดคล้องอยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุดและมีความสอดคล้องกันในทุกหน่อย โดยมีขอ้ เสนอแนะเพื่อปรับแก้
ให้ในบางประเด็นเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์พร้อมก่อนนาหลักหลักสู ตรไปใช้พฒั นาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
สราญวิถีของดีบา้ นในดงแก่สมาชิกตาบลบ้านในดง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
การฝึ กอบรมใช้การเรี ยนรู ้เทคนิ ควิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การกระตุน้ ให้เกิดความคิด ระดมสมอง
ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของชูชยั สมิทธิไกร[11] ที่กล่าวว่าการอภิปรายกลุ่ม (group discussion) การระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็ นหรื อประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน เพื่อค้นหาข้อสรุ ปหรื อข้อเสนอเกี่ ยวกับประเด็นต่างๆ เป็ นรู ปแบบการสร้างการ
เรี ยนรู ้ที่ดีซ่ ึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Malcolm S. Knowles [12] ที่วา่ ผูใ้ หญ่เป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางที่จะนามาเป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ที่สาคัญมีคุณค่ามากที่สุดทั้งของตนเองและผูอ้ ื่น รวมทั้งการฝึ กปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้จากการรับฟั งและปฏิบตั ิ
จริ งเพื่อให้เกิดประสบการณ์โดยตรงเกิดทักษะนี้ ยงั สอดคล้องกับ Silberman [13] ที่วา่ การได้รับฟั งการถ่ายทอดความรู ้ การได้ฝึก
ปฏิ บตั ิจะช่วยให้ผูเ้ ข้ารั บการอบรมเกิ ดการเสริ มสร้างขีดความสามารถในการทางาน ได้ฝึกการตัดสิ นใจแก้ปัญหาต่างๆ ภายใต้
สถานการณ์ที่ใกล้เคียงความจริ งมากที่สุด แล้วจะแก้ไขและพัฒนาอย่างไร ซึ่ งผูเ้ รี ยนผูใ้ หญ่จะมีมโนทัศน์ (concept of the learner)
ที่มองตนเองว่าสามารถควบคุมและชี้นาตนเองได้ (self - directing) วิทยากรจึงอยูใ่ นกระบวนการสื บหาหรื อค้นหาคาตอบร่ วมกัน
กับผูอ้ บรม (mutual inquiry) มีหน้าที่ในการสนับสนุ นให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมชี้นาตนเองตามความต้องการของแต่ละบุคคลมากกว่า
การทาหน้าที่ ส่ งผ่านหรื อเป็ นสื่ อส าหรั บความรู ้ แล้วทาหน้าที่ ประเมิ นผลว่าผูเ้ ข้ารั บ การอบรมคล้อยตามหรื อไม่ เพีย งเท่ านั้น
นอกจากนี้ วิทยากรใช้การบรรยายเชิ งวิเคราะห์ กรณี ศึกษาและการฝึ กปฏิบตั ิเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริ ง ซึ่ งสอดคล้อง
กับชูชยั สมิทธิ ไกร [11] และแนวคิดของสมคิด บางโม [14] ที่มีแนวคิดคล้ายกันว่าเทคนิ คการฝึ กอบรมโดยให้วิทยากรและผูเ้ ข้า
รับการฝึ กอบรมเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ร่วมกันควรบูรณาการในหลายรู ปแบบ
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3. การประเมินหลักสู ตรการอบรมที่พฒั นาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมีความสอดคล้องกันทั้งหลักสู ตร
ซึ่ งจะเห็นได้ว่าหน่ วยฝึ กอบรมในหลักสู ตรครอบคลุมขีดความสามารถที่จาเป็ นของผูป้ ระกอบการเพื่อให้เกิดการพัฒนาครบทุก
ด้าน รวมทั้งมีการบูรณาการรู ปแบบการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของหน่วยฝึ กการอบรมและจากผล
การประเมิ นโครงร่ างหลักสู ตรข้างต้นมี ความเหมาะสมและความสอดคล้องกันทุกประเด็น แสดงให้เห็ นว่าโครงร่ างหลังสู ตร
ฝึ กอบรมนี้ สามารถนาไปทดลองใช้ได้อย่างมีคุณภาพเนื่ องจากการพัฒนาหลักสู ตรมีการออกแบบวิธีการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายให้
ความสาคัญในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ โดยเน้นผูเ้ ข้าอบรมเป็ นสาคัญ ซึ่ งการอบรมนี้ มีการกระตุน้ ให้เกิ ดการมี ส่วนร่ วมแบ่งบัน
ประสบการณ์ เช่นการแบ่งกลุ่มการจัดการเรี ยนรู ้ การแบ่งกลุ่มฝึ กปฏิ บตั ิ การอภิปรายกลุ่มเป็ นการสร้ างการมี ส่วนร่ วมในการ
ช่วยกันคิด ช่วยกันทา ช่วยกันแก้ไขปั ญหามากกว่าการนัง่ ฟั งการบรรยายจากวิทยากรโดยใช้หลักการอบรมสาหรับผูเ้ รี ยนผูใ้ หญ่
ซึ่ งสอดคล้อ งกับ Knowles & Holton & Swanson [15] ได้ก ล่ า วว่ า การจัด การสอนผู ใ้ หญ่ ต ามหลัก ของทฤษฎี แ อนดราโกจี
(andragogy) หรื อทฤษฎีการเรี ยนการสอนของผูใ้ หญ่ (adult learning theory) มีความเชื่ อที่ว่าผูใ้ หญ่แต่ละคนเป็ นผูม้ ีวุฒิภาวะด้วย
เหตุน้ ี จึงมี ความต้องการและความสามารถที่ จะเป็ นผูช้ ้ ี นาตนเอง (self-directing) จึ งจัดการเรี ยนรู ้ ให้ผูป้ ระกอบการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ฝึ กปฏิบตั ิร่วมกันแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการนาไป
เป็ นแนวทางปฏิบตั ิงานตามภารกิจในการดาเนิ นกิจการและพัฒนาตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Delahaye, B.L. [16] ที่กล่าว
ว่าการเรี ยนรู ้ แบบผูใ้ หญ่จะให้ความสาคัญเกี่ ยวกับประสบการณ์ในการทางาน การพัฒนาความรู ้ และทักษะในการทางานอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ความส าเร็ จ ในชี วิต ดังนั้นจึ งกล่ าวได้ว่า การมี ห ลักสู ตรฝึ กอบรมและกระบวนการจัด การฝึ กอบรมที่ มี คุ ณ ภาพ
สอดคล้องกับลักษณะและความต้องการของสมาชิกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
หลักสู ตรฝึ กอบรมการพัฒนาขีดความสามารถการจัดการท่องเที่ยว “สราญวิถีของดีบา้ นในดง”ของสมาชิกชุมชนตาบล
บ้านในดง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีที่พฒั นาขึ้น ได้มาจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลจากผูป้ ระกอบการ และผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยในชุมชน ทางองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านในดงซึ่ งมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาพื้นที่ควรนาไปใช้ประโยชน์โดยใช้
เป็ นเครื่ องมือหนุ นเสริ มความรู ้และพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิ กชุมชนตาบลบ้านในดง ที่มีความ
พร้อมและสมัครใจเพื่อสร้างต้นแบบผูป้ ระกอบการชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชน และควรมีการติดตามประเมินผลการดาเนิ นงาน
อย่างต่อเนื่องหลังจากได้รับการฝึ กอบรมตามรู ปแบบการพัฒนาขีดความสามารถไปแล้ว เพื่อส่ งเสริ มจุดแข็งและแก้ไขจุดบกพร่ อง
เพื่อให้สมาชิกชุมชนสามารถดาเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ข้อเสนอแนะการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาการนาหลักสู ตรขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิกชุมชนตาบล
บ้านในดง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนสราญวิถีของดีบา้ นในดงไปทดลองใช้จริ งและประเมินขีด
ความสามารถของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมก่อน และหลังรับการฝึ กอบรมว่ามีพฒั นาอย่างไร
2.2 ควรศึกษาวิจยั และพัฒนาหลักสู ตรเพื่อพัฒนาขีดความสามารถที่มีความเฉพาะด้านโดยแยกส่ วนเป็ นหลักสู ตร
ขั้นพื้นฐานและหลักสู ตรขั้นสู ง เช่น การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ ยวชุ มชน การพัฒนาอาชี พเพื่อหนุ นเสริ มการท่องเที่ ยว
ชุมชน การบริ หารโฮมสเตย์ชุมชน เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีทางเลือกในสิ่ งที่ตนเองต้องการพัฒนาอย่างแท้จริ ง
2.3 ควรศึกษาถึงปั จจัยส่ งเสริ มการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการพัฒนาและการดารงอยูอ่ ย่างมัน่ คงในสุ ขวิถีของชุมชน
และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้ตดั สิ นใจเดินทางมาท่องเที่ยวตาบลบ้านในดง
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