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การศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเพื่อศึกษาความต้องการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2) เพื่อเสนอแนว
ทางการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจาก
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราด) 
และด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหารหรือหัวหน้าสายงานการท่องเที่ยวที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
ฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-
20,000 บาท ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 11 ปี ขึ้นไป และไม่เคยมีประสบการณ์ฝึกอบรม ความต้องการ
ด้านองค์ประกอบการฝึกอบรม ส่วนใหญ่ต้องการเทคนิควิธีการฝึกอบรม เน้นผู้เข้ารับฝึกอบรมเป็น
ศูนย์กลาง สถานที่จัดฝึกอบรมต่างจังหวัด ช่วงเวลาในการฝึกอบรมวันจันทร์-ศุกร์ วิทยากรจากภายนอก
องค์กร แบบประเมินผลในรูปแบบทดสอบความรู้ ก่อน-หลังอบรม ความต้องการด้านเนื้อหาการ
ฝึกอบรม ส่วนใหญ่ ต้องการเนื้อหาเรื่อง บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนในระดับมาก ในหัวข้อเรื่องความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวระดับความต้องการมากที่สุด 

แนวทางการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เหมาะสม  ได้แก่ การบรรยาย การสาธิต 
การศึกษาดูงาน ซึ่งในอนาคตเทคนิคการฝึกอบรมอาจมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพิ่มมากขึ้น วิทยากร
ต้องมีความรู้เฉพาะด้านในการถ่ายทอดความรู้และสามารถชักจูงผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ สถานที่ในการ
จัดฝึกอบรมสามารถจัดได้ทั้งในจังหวัดในหน่วยงานราชการ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือหากจัด
ในสถานที่ที่ไปศึกษาดูงาน ช่วงเวลาในการฝึกอบรม ควรจัดในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 
เหมาะสมที่สุด ควรจัดไม่เกิน 3 วัน ทั้งนี้อยู่ที่หลักสูตรในการฝึกอบรมอีกด้วย รูปแบบวิธีการประเมินผล
ใช้การทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม และการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
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The aims of this research 1) To study the need for sustainable tourism 

development training for local government organizations in the eastern provinces. 2) To 

propose guidelines sustainable tourism development training methods for local 

government organizations in the eastern provinces. This is a mixed method research, 

questionnaire as an instrument to collect data from 130 samples with the personnel in 

local government organizations in the eastern provinces (Chonburi, Rayong, 

Chanthaburi and Trat) and in-depth interview with the executives are involved in the 

training of tourism in the eastern provinces. The results of this research found that the 

overall of personnel were females, Age was between 31-40 years old. Bachelor's 

Degree, Salary was between 15,001-20,000 baht, Duration of employment were 11 

years, and never training experience. The component of training required, Technical 

training were focuses on the trainees. Place of training were out of town. Training time 

were during Monday-Friday. Trainers were outside the organization. Evaluating training 

were pre-test and post-test. The content of training required, The tittle was the role of 

 



 ง 

local government organizations in sustainable tourism development, In the topic was 

Tourism safety. 

Guidelines for Training Sustainable Tourism Development for Local Government 

Administration in the Eastern Province. Technical training includes Lectures, 

Demonstrations and Field Trip. In the appropriate training include, The trainers have 

specialized knowledge and induce trainees. Place of training can be arranged in the 

province or out of town that study visit. Training time were during May-June and three 

days at the latest depending on curriculum. Evaluating training were pre-test and post-

test and follow-up. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีจากความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายท่านที่ได้ให้ความ
กรุณาให้ค าปรึกษาในการท าวิจัย ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต ์แก้วนุช อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่เอา
ใจใส่ ทุ่มเท และสละเวลาอันมีค่าในการให้ค าปรึกษา จนส่งผลให้ท าวิจัยส าเร็จในที่สุด 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ฐิติกานท์ สัจจะบุตร ประธานกรรมการ และ อาจารย์ ดร.วรรักษ์ 
สุเฌอ กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้ความรู้ทางด้านการวิจัย อีกทั้งข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ ตลอดจนพิจารณาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องในทุกด้านของวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ให้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์ต่างๆ 

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่คณะการจัดการท่องเที่ยวทุกท่าน  ที่คอยให้ค าแนะน า ให้ความ
ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อข้อมูลเอกสาร ต าราและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ 

ขอขอบพระคุณผู้บริหารส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ตราด ระยองและ
จันทบุรี ที่ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอย่างครบถ้วน 

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัวอันเป็นที่รักยิ่ง ที่คอยสนับสนุนทางการศึกษาและส่ง
ก าลังใจตลอดมา 

ขอขอบคุณเพื่อนร่วมสถาบันทุกคน ที่มอบมิตรภาพอันดี คอยให้ก าลังใจและความช่วยเหลือ
มาโดยตลอด 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอระลึกถึงพระคุณทุกท่านที่กล่าวมาข้างต้นและผู้ที่มิได้กล่าวถึงในที่นี้  ซึ่งมี
ส่วนช่วยเหลือให้วิทยานิพนธ์นี้เสร็จสมบูรณ์ลุล่วงไปได้ด้วยด ี

 
พัทธมน ค านูเอนก 

สิงหาคม 2561 
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บทที่ 1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย เพราะนอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการรวมของประเทศแล้ว 
ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย  อาทิ โรงแรมและที่พักภัตตาคาร
ร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุนการจ้างงาน 
และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น (คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2554: 5) ต่อมาในปี 
2556 ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวซบเซาลงอย่างต่อเนื่อง 
เมื่อพิจารณาจากสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยในปี 2557 พบว่า จ านวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยทั้งหมด 24.78 ล้านคน ลดลงจากปี 2556 ร้อย
ละ 6.7 รายได้จากการท่องเที่ยว 11.47 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 4.93 (UNWTO, 2014) 
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ได้มีแนวทางการพัฒนาภาคบริการและการ
ท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มเชิงพื้นที่ การบริหารจัดการท่องเที่ยวให้เกิดสมดุล
และยั่งยืน และสร้างความเข็มแข็งของท้องถิ่น ชุมชน ผู้ประกอบการและบุคลากรภาครัฐ การพัฒนา
ทักษะองค์ความรู้ของบุคลากรภาครัฐในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต,ิ 2555: 74) 

ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีบทบาททางด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น (มณฑา
วดี พูลเกิด, 2552: 109) จากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2540 และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2542 มาตรา 16(8) ได้มีการแก้ไขกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจ “การส่งเสริม
การท่องเที่ยว” ในระดับท้องถิ่น จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมื่อปี พ .ศ. 2546 โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนการท่องเที่ยว การปรับปรุง การดูแล การบ ารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว 
การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ดังนั้น จากภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
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กลไกส าคัญในการประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ ในระดับต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว (เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2552: 76) ทั้งนี้ การบริหารจัดการท่องเที่ยว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบจุดอ่อนส าคัญ คือ โครงสร้างการบริหารจัดการยังขาดเสถียรภาพ 
การวางแผนที่ไม่น าไปสู่การปฏิบัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนขาดความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะการจัดการภูมิทัศน์และการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น และ
ขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชนในท้องถิ่นและหน่วยงานทุกระดับ จึงควรหาแนวทางในการบูรณาการ
การท างานร่วมกันการก าหนดภารกิจขอบเขตของงานการพัฒนาให้ชัดเจน การก าหนดรูปแบบการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับพื้นที่ และการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบ
วงจร ซึ่งสอดรับกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ที่เน้นการ
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554: 21)  

นอกจากนี้ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ .ศ. 2555-2559 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีทิศทาง โดยค านึงถึงขีดความสามารถในการ
รองรับของแหล่งท่องเที่ยว ในกลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทั้ง 8 กลุ่ม ซึ่งการท่องเที่ยวในภูมิภาค
ตะวันออกจัดอยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ Active Beach (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 
2554: 30-31) โดยกลุ่มท่องเที่ยว Active Beach ประกอบไปด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี 
จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด การท่องเที่ยวในกลุ่ม Active Beach ได้รับความนิยม
จากชาวไทยและชาวต่างชาติ เพราะ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
หลากหลาย เช่น ชายทะเล เกาะ สวนสนุก กีฬาทางน้ า แหล่งบันเทิง แหล่งจับจ่ายซื้อสินค้า ใน
ฤดูกาลท่องเที่ยวจะมีนักท่องเที่ยวจ านวนมากเดินทางมา โดยในปี พ.ศ. 2556 กลุ่มท่องเที่ยว Active 
Beach มีนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น 20,711,369 คน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งสิ้น 151,826 ล้าน
บาท (ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก, 2556) จากรายงานการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศ พบว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มท่องเที่ยว 
Active Beach ระยะที่ผ่านมาประสบปัญหาหลายด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว
เสื่อมโทรม เนื่องจากขาดการประเมินความสามารถในการรองรับจ านวนนักท่องเที่ยว การจัดการ
พื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินของแหล่งท่องเที่ยวมีการสร้างสิ่งก่อสร้างรุกล้ าพื้นที่ชายหาดส่งผลต่อ
ทัศนียภาพ การขาดการจัดการด้านสภาพแวดล้อมส่งผลให้เกิดมลภาวะโดยเฉพาะปัญหาคุณภาพน้ า
และขยะ ปัญหาด้านการจราจรติดขัดในฤดูกาลท่องเที่ยว การจัดการด้านความปลอดภัยยังขาด
อุปกรณ์และบุคลากรที่ดูแลความปลอดภัย เกิดการกระจุกตัวในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ความ
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พร้อมของบุคลากรยังขาดจิตบริการ (Service mind) ภาครัฐควรให้การสนับสนุนในการฝึกอบรม
บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความพร้อมในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ (ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก, 2556: 85-88) จากศักยภาพการท่องเที่ยวในกลุ่มท่องเที่ยว 
Active Beach ได้สอดรับกับยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการท่องเที่ยว พ.ศ.2555-2559  ในยุทธศาสตร์
ที่ 2 คือการสนับสนุนการวิจัยในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว และส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตรท่องเที่ยวท้องถิ่นและภูมิภาคสร้างบุคลากรรองรับการท่องเที่ยวในกลุ่มพื้นที่  (ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554) และสอดรับกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ .ศ. 2555-
2559 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ในรายด้านที่ 5 ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มี
ศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีแนวทางการด าเนินการส่งเสริมให้มีการจัดการฝึกอบรม
และพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นทั้งทางด้านการปฏิบัติงานเฉพาะทางวิชาชีพ รวมทั้งหลักสูตรเพื่อพัฒนา
ผู้ บ ริ ห ารตั้ งแ ต่ ร ะดั บ ต้ น จน ถึ งระดั บ สู งส า ห รั บ บุ ค ล าก ร ใน อุ ต ส าห ก รรม ท่ อ ง เที่ ย ว 
(คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาต,ิ 2554: 34)  

การพัฒนาบุคลากรส่วนใหญ่อาศัยการฝึกอบรม ซึ่งการฝึกอบรมเป็นแนวทางในการเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ และปรับทัศนคติ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรน าไปสู่การเพิ่ม
ผลิตภาพขององค์กร (กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล, 2557: 152) ภาครัฐจึงควรตระหนักถึงความส าคัญใน
การพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร เพราะ บุคลากรถือเป็นหัวใจส าคัญ
ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากร อีกทั้งสภาพ แวดล้อมขององค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
บุคลากรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (จุฑามาส แสงอาวุธ 
และพนิภา จินดา, 2551: 10) จากการ ศึกษางานวิจัยการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ความรู้ในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการวางแผน ด้านการตลาดท่องเที่ยวและด้านประสาน
และควบคุมดูแลธุรกิจท่องเที่ยว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้อยู่ในระดับน้อย  และมีความ
ต้องการอบรมด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก (กุลประภัสสร์ สิงห์บุระอุดม, 
2551: 122)  

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญของการ
ฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก จะเป็นการสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สร้างความสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ 
สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยผ่านหลักสูตรที่
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เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกและในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้สอดรับกับนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการท่องเที่ยว
ในยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ การสนับสนุนการวิจัยในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว และสอดรับกับ
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ .ศ. 2555-2559 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาสินค้าบริการและปัจจัยสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว  
 

1.2 ค าถามวิจัย 

 1.2.1 ความต้องการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเป็นอย่างไร 
 1.2.2 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความต้องการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกอย่างไร 
 1.2.3 แนวการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเป็นอย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.3.1 เพื่อศึกษาความต้องการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
 1.3.2 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความต้องการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
 1.3.3 เพื่อเสนอแนวทางการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร 
 บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบลในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
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 1.4.2 ขอบเขตด้านพื้นที ่
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและอยู่ในกลุ่มท่องเที่ยว Active Beach ได้แก่ จังหวัดชลบุรี 
จังหวัดระยอง จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี  
  
 1.4.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะท าการศึกษาทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม และการพัฒนาหลักสูตร โดย
ส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมและองค์ประกอบการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อน ามา
เสนอแนวทางการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
 1.4.4 ขอบเขตด้านเวลา 
 ระยะเวลาในด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.5.1 หน่วยงานภาครัฐทางการท่องเที่ยว อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส านักการ
ท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัด
ฝึกอบรมการท่องเที่ยว สามารถน าแนวทางการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ไปจัดฝึกอบรมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูมิภาคของตน 
 1.5.2 บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับความรู้ในการ
ฝึกอบรมที่ตรงตามความต้องการและมีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ช่วยให้บุคลากรน าความรู้จาก
การฝึกอบรมไปปรับใช้ในการท างานและพัฒนาการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.5.3 ท าให้ภาคการศึกษาได้น าข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก สามารถน าไป
ต่อยอดองค์ความรู้ในการท าการศึกษาวิจัยต่อไป 
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 แนวทางการฝึกอบรม หมายถึง รูปแบบกิจกรรมในการพัฒนาบุคคลที่มีกระบวนการในการ
เสริมสร้างความรู้ ทักษะ ก่อให้เกิดความช านาญ และมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ท าให้บุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวมีศักยภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น  
 ความต้องการในการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการขั้นแรกในส ารวจความต้องการในการ
ฝึกอบรม ประกอบด้วย ความต้องการด้านองค์ประกอบ ได้แก่ สถานที่ฝึกอบรม ช่วงเวลาฝึกอบรม 
เทคนิควิธีการฝึกอบรม วิทยากร การประเมินผล และความต้องการด้านเนื้อหา เพื่อน าผลที่ได้มา
ก าหนดวัตถุประสงค์การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก หมายถึง พนักงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง ตราด 
จันทบุรี  
 บทบาทการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายถึง ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่ได้รั บ
มอบหมายของบุคลากรทางการท่องเที่ยวต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การ
ส ารวจทรัพยากรการท่องเที่ยว การตลาดท่องเที่ยว การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว การให้บริการ 
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว ความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

1.7 สมมติฐานงานวิจัย 

 1.7.1 บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลที่
ด ารงต าแหน่ง ประสบการณ์ฝึกอบรม ส่งผลต่อความต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม 
 1.7.2 บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลที่
ด ารงต าแหน่ง ประสบการณ์ฝึกอบรมที่แตกต่างกัน มีความต้องการด้านเนื้อหาการฝึกอบรมแตกต่าง
กัน 



 

บทที่ 2  
 

ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาวิจัยแนวทางการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ผู้วิจัยได้ประมวลเอกสารและงานวิจัย โดยแยกเป็น
ประเด็นหลักได้ดังนี ้
 
2.1 แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

2.1.1 ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 (David, 2006: 10) การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนที่ท าให้เกิดความสมดุลประกอบด้วย การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ที่
สร้างผลกระทบด้านลบในการท่องเที่ยวให้น้อยที่สุดและเพิ่มผลกระทบด้านบวกในการท่องเที่ยวมาก
ที่สุด ถือว่ามีความสอดคล้องกับ (เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2552: 53) กล่าวไว้ว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
เป็นแนวทางการพัฒนาที่มุ่งให้เกิดความสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ด้านสังคม เศรษฐกิจและการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในระยะยาว ซึ่งทั้ง 2 ท่านกล่าวสอดคล้องกันในด้านการสร้างความ
สมดุลทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  
 (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548: 7) ที่กล่าวไว้ว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายถึง การจัดการ
ท่องเที่ยวให้สามารถด ารงไว้ซึ่งทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวอยู่
เสมอไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็ก ต้องมีการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพ โดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเท่าเทียม และไม่ส่งผล
กระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมหรือส่งผลให้น้อยที่สุด ถือว่ามีความสอดคล้องกับ (มณฑาวดี พูลเกิด, 
2552: 15) ที่กล่าวไว้ว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายถึง การท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาและ
บ ารุงรักษาทางด้านกิจกรรมและการบริหารภายใต้บริบทของชุมชน  สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป ทั้งนี้ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านลบต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเหมาะสม
และเท่าเทียมกัน เพื่อร่วมกันปกป้องและสงวนรักษาเป็นมรดกสืบทอดสู่คนรุ่นหลังอย่างยั่งยืน ทั้ง 2 
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ท่านกล่าวสอดคล้องกันในด้านการชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์อย่างเหมาะสม และ
ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม 
 (World Tourism Organization, 1998: 21) ที่ได้กล่าวถึง การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน คือ การจัดการที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและเจ้าของท้องถิ่น โดยมีการ
อนุรักษ์ป้องกันทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและเพ่ิมโอกาสที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ มีการ
ให้ความส าคัญในการจัดการทรัพยากรทั้งหมดในด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและความงดงามอย่าง
แท้จริงในพื้นที่ การอนุรักษ์วิถีชีวิตความเป็นอยู่อันดีงามไว้ การให้ความส าคัญกับระบบนิเวศ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และสนับสนุนคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ให้ดีขึ้น มีความสอดคล้องกับ (อระนุช 
โกศล , 2556: 227-228) ที่ ได้กล่าวไว้ว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้น  เป็นการจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวที่ตอบสนองต่อผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรหรือท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งค านึงถึงการป้องกันและ
สงวนรักษาทรัพยากรต่างๆ ไว้เพื่ออนุชนรุ่นต่อไป โดยการจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความ
จ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม เอกลักษณ์วัฒนธรรม ระบบนิเวศให้คงอยู่ ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาที่มี
ความรับผิดชอบและเคารพต่อพื้นที่ทรัพยากรท่องเที่ยว โดยเน้นการใช้ประโยชน์ตามแนวทางการ
อนุรักษ์เพื่อไปสู่ความยั่งยืนที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันหลายฝ่ายทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในลักษณะของการมีส่วนร่วม ซึ่งทั้ง 2 ท่านกล่าวสอดคล้องในด้านการตอบสนองความ
ต้องการของคนในท้องถิ่น การใส่ใจและตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว มีการให้
ความส าคัญกับการจัดการทรัพยากรทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทางระบบนิเวศ
ให้คงอยู่ต่อไป อีกทั้ง (อระนุช โกศล, 2556) ยังได้กล่าวเพิ่มเติมในด้านการอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืนต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
 จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นการท่องเที่ยวภายใต้
ขีดความสามารถของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ โดยจะต้องตระหนักถึงการสร้างความสมดุลทั้ง 3 
ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริหารจัดการกระจายรายได้สู่
ชุมชนอย่างเท่าเทียม โดยสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นชุมชนในท้องถิ่นที่ถือ
ว่าเป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว และเอกชนกลุ่ม
ธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อที่จะสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน และสร้างประสบการณ์ที่มี
คุณค่าแก่นักท่องเที่ยวให้ประทับใจและกลับมาเที่ยวอีก 
 

2.1.2 หลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 (Middleton, 1998: 133) ได้กล่าวถึง หลักการในการปฏิบัติอย่างยั่งยืนหรือหลัก 10 Rs 
เป็นหลักการที่น ามาปรับใช้ควบคู่กับการด าเนินการปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน ดังต่อไปนี ้

 



9 
 

1. การจดจ า (Recognizing)  
การจดจ าในประเด็นต่างๆ ต้องมีความเข้าใจทั้งในปัญหาการด าเนินการและโอกาส

การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานความยั่งยืนและต้องมีการประเมินผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง 
2. การปฏิเสธ (Refusing)  
การปฏิเสธกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดอันตรายในการจัดการอย่างยั่งยืน เช่น ไม่ไปยุ่ง

เกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ หรือไม่รุกล้ าปลูกที่พักอาศัยเข้าไปในเขตอนุรักษ์และท าให้เกิดความ
แออัดเสื่อมโทรมในพื้นที่นั้น 

3. การลด (Reducing)  
การลดการใช้พลังงานและลดปริมาณของเสีย เช่น ในโรงแรมเมื่อออกจากห้องพักควร

ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง หรือกรณีในร้านอาหารควรรับประทานให้หมดเพื่อลดปริมาณอาหาร
เหลือทิ้ง 

4. การทดแทน (Replacing)  
การหาสิ่งที่ทดแทนด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น การทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้

หลอดไปฟูออเรสเซนต ์
5. การน ากลับมาใช้ (Reusing)  
การน ากลับมาใช้ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ เช่น กระดาษที่ใช้เพียงด้าน

เดียวก็สามารถน ามาจดบันทึกใหม่ทั้ง 2 ด้าน หรือการน ากระดาษที่ใช้แล้วมาห่อสิ่งของ 
6. การรีไซเคิล (Recycle)  
การรีไซเคิลวัสดุต่างๆ ทางการท่องเที่ยว เช่น ผ้าเช็ดตัวในโรงแรมที่ให้บริการกับลูกค้า

จนเก่าแล้วสามารถน าไปบริจาคแก่ผู้ยากไร้ หรือการน าไปท าผ้าขี้ริ้วเช็ดพื้น 
7. การปรับโครงสร้างใหม่ (Re-engineering)  
การปรับโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความส าเร็จและเพิ่มประสิทธิภาพทางการ

แข่งขัน เช่น ปรับจ านวนพนักงานให้เหมาะสมเพื่อลดต้นทุน การร่างนโยบายที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
8. การอบรม (Retraining)  
การอบรมพนักงาน เช่น การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยว

การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน รวมถึงการประชุมสัมมนาต่างๆ 
9. การให้รางวัล (Rewarding)  
การให้รางวัลแก่กลุ่มบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติอย่าง

ยั่งยืน เช่น ให้รางวัลแก่ผู้ที่การพัฒนาโปรแกรมการอนุรักษ์พลังงานในสถานที่ท างาน หรือการให้
รางวัลแก่ผู้ที่คิดค้นนวัตกรรมต่างๆ 
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10. การสอน (Re-education)  
การสอนเป็นการให้ความรู้ เช่น การให้ความรู้ในการปฏิบัติแก่ลูกค้า การให้ข้อมูลและ

การประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมวิธีการสื่อสารที่ดี 
 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น เกี่ยวกับหลักการในการปฏิบัติอย่างยั่งยืนหรือหลัก 10 Rs ของ 
(Middleton, 1998) เป็นหลักการพื้นฐานของการปฏิบัติอย่างยั่งยืนมีประเด็นความส าคัญที่น ามา
ประยุกต์ปรับใช้ให้สอดคล้องร่วมกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย (Shirley Eber., 1993: 133) ได้
กล่าวถึง หลักพื้นฐานของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนประกอบด้วย 10 ประการ ดังนี ้

1. การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Using resource sustainable)  
การใช้ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวรวมถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม เพื่อ

อนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 
2. การลดการบริโภคและของเสีย (Reducing over consumption and waste)  
เป็นการลดการบริโภคที่มากเกินความจ าเป็นและการลดของเสีย เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย

ในการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมที่ถูกท าลายในระยะยาว และเพ่ิมคุณภาพของการท่อง เที่ยวให้เกิดความ
ยั่งยืน 

3. การรักษาความหลากหลาย (Maintaining diversity)  
เป็นการรักษาความหลากหลายของธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งมีความส าคัญต่อการ

ท่องเที่ยวในระยะยาว และช่วยขยายฐานของการท่องเที่ยว 
4. การบูรณาการท่องเที่ยวเข้ากับแผน (Integrating tourism into planning)  
เป็นการรวมการพัฒนาการท่องเที่ยวเข้ากับแผนพัฒนาแห่งชาติและแผนพัฒนา

ท้องถิ่น อีกทั้งมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับ
ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของการด าเนินโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อม
ทุกด้าน ทั้งด้านทรัพยากรท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อหาทางป้องกันผล กระทบด้านลบที่อาจ
เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด จะช่วยขยายศักยภาพการท่องเที่ยวในระยะยาว 

5. การสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น (Supporting local economics)  
เป็นการรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยพิจารณาควบคู่ไปกับด้านราคา

และคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้เกิดการประหยัด แต่ยังป้องกันการท าลาย
สิ่งแวดล้อมด้วย 
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6. การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น (Involving local communities)  
เป็นการให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้าง

ผลประโยชน์ตอบแทนให้กับประชาชนในท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมโดยรวม แต่ยังช่วยยก ระดับคุณภาพ
การจัดการการท่องเที่ยวด้วย 

7. การปรึกษากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Consulting stakeholders and the public)  
เป็นการปรึกษาหารือกันอย่างสม่ าเสมอ ระหว่างรัฐบาล ผู้ประกอบการ ประชาชน

ท้องถิ่น องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมงานกันในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งร่วมแก้ปัญหาและ
ลดข้อขัดแย้งในผลประโยชน ์

8. การฝึกอบรมบุคลากร (Training staff)  
เป็นการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นทุกประเภททุกระดับให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและ

วิธีปฏิบัติในการพัฒนาแบบย่ังยืน ซึ่งจะช่วยยกระดับของการบริการท่องเที่ยว 
9. การตอบสนองการตลาดท่องเที่ยว (Marketing tourism responsibly)  
เป็นการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่ไปยังนักท่องเที่ยวให้เข้าใจ

และเคารพในสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งช่วยยกระดับความพอใจ
ของนักท่องเที่ยวด้วย 

10. การวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ (Undertaking research)  
เป็นการวิจัยและติดตามตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาและ

เพิ่มผลประโยชน์ให้กับแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว รวมถึงนักลงทุน 
 กล่าวได้โดยสรุปว่า หลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้นจะต้องตระหนักถึงการลดการบริโภค
และใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจ าเป็นต้องอาศัย
การมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยว และคนในพื้นที่มาร่วมกันวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ก าหนดหลักเกณฑ์ในการด าเนินการ
และประเมินผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ต้องมีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง การจัดเตรียม
ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคนใน
พื้นที่  
 

2.1.3 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548: 19-20) ได้กล่าวถึง การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
สามารถสรุปได้ 3 มิติดังต่อไปนี้  
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1. มิติด้านการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต้องมีแนวคิดที่จะให้ความรู้ ความเข้าใจ และ

สร้างจิตส านึกแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทุกฝ่ายในการปกป้องรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้คงไว้ซึ่งความสวยงามและคุณค่าทรัพยากรท่องเที่ยว ซึ่งวิธีการสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวมีหลายรูปแบบ เช่น การมีป้ายส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว
ตามจุดต่างๆ ภายในแหล่งท่องเที่ยว มีกิจกรรมศึกษาธรรมชาติและกิจกรรมพื้นบ้านให้ได้เรียนรู้วิถี
ชีวิตชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น 

2. มิติด้านการสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว  
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต้องมีแนวคิดในการตอบสนองต่อความต้องการ

ของนักท่องเที่ยวเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจและต้องอยู่ภายใต้การท่องเที่ยวที่อนุรักษ์ธรรมชาติและ
วัฒนธรรม ซึ่งรูปแบบหรือกิจกรรมการท่องเที่ยวจะต้องสร้างประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้แก่
นักท่องเที่ยวให้ได้รับความพึงพอใจกลับไป   

3. มิติด้านการสร้างความมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต้องมีแนวคิดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและ

ได้รับผลประโยชน์ทั้งทางตรงแลทางอ้อม เช่น การจ้างงานคนในชุมชน การให้ชุมชนมีการจัดการของ
ตนเอง การให้ชุมชนได้พัฒนาสินค้าพื้นเมืองมาจ าหน่าย การให้คนในชุมชนเป็นมัคคุเทศน์บริการแก่
นักท่องเที่ยว เป็นต้น 
 โดยหลักการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ของ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) ใน
ประเด็นด้านการมีส่วนร่วมของของคนในชุมชน และการสร้างความพึงพอใจหรือประสบการณ์ที่มีค่า
แก่นักท่องเที่ยว มีความสอดคล้องกับ (กานดา ทรัพย์นา, 2554: 41-42) โดยได้กล่าวถึง หลักเบื้องต้น
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 7 ประการ ดังนี ้ 

1. การจัดการภายใต้ขีดความสามารถของธรรมชาติ  
2. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  
3. การกระจายรายได้และผลประโยชน์สู่ชุมชน  
4. การสร้างประสบการณ์อันมีค่าแก่นักท่องเที่ยว  
5. การออกแบบสถาปัตยกรรมกลมกลืนกับท้องถิ่น  
6. การผลักดันการท่องเที่ยวสู่แผนพัฒนาในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ  
7. การเน้นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจและตรวจสอบ 

 หลักเบื้องต้นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้ง 7 ประการของ (กานดา ทรัพย์นา, 
2554) ในประเด็นด้านการจัดการภายใต้ขีดความสามารถของธรรมชาติ และการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน และการกระจายรายได้และผลประโยชน์สู่ชุมชน มีความสอดคล้องกับ (ส านักงานพัฒนาการ
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ท่องเที่ยว, 2549: 29-30) ที่กล่าวไว้ว่า หลักการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 4 
ประการ ดังนี ้ 

1. การด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวภายใต้ขอบเขตขีดความสามารถของธรรมชาติ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน  

2. การตระหนักถึงผลกระทบของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชน ขนบธรรม เนียม 
ประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่  

3. การมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งในการรับผลประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมการท่องเที่ยว  

4. การประสานความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน  

 
 นอกจากนี้ (เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2552: 54-58) ยังได้กล่าวถึง หลักการพัฒนาการท่อง เที่ยว
อย่างยั่งยืน โดยสรุปได้ดังนี้  

1. คนในชุมชนท้องถิ่นจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ด้านการ
ท่องเที่ยว ก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการพัฒนา อีกทั้งยังต้องเข้าร่วมด าเนินการตามแนวทางที่
ก าหนดขึ้น  

2. นวัตกรรมหรือสินค้าต่างๆ ในการท่องเที่ยวต้องเกิดจากความร่วมมือของกลุ่มที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

3. ต้องสร้างโอกาสให้แก่คนในชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการจ้างงานคน
ในท้องถิ่นหรือการให้โอกาสให้คนในท้องถิ่นได้บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว เช่น 
เป็นเจ้าของที่พัก โฮมสเตย์ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น ต้องมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้
ความรู้  

4. มีการกระจายผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ระหว่างสมาชิกชุมชน 
นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการต่างๆ 

5. อนุรักษ์ทรัพยากรให้คงอยู่แก่คนรุ่นหลัง หลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบ
ทางลบ 

6. มีการวางแผนระยะยาว เพื่อที่จะเป็นหลักประกันได้ว่า การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจะไม่
เกิดขึ้นเพียงระยะสั้นๆ หรือนักท่องเที่ยวมาแล้วไม่กลับมาอีก จึงจ าเป็นที่จะต้องวางแผนระยะยาวที่
จะช่วยส่งเสริมให้มีการใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในเชิงรุกเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

7. ได้รับการสนับสนุนการร่วมมือกันจากทั้งภาครัฐ ชุมชน ตลอดจนองค์กรไม่แสวงหา
ก าไร  
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8. กลยุทธ์และแผนด้านการท่องเที่ยวจะต้องได้รับการเชื่อมโยงเข้ากับนวัตกรรมและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับต่างๆ ผู้ก าหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติในระดับต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกัน 

9. การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว ขีดความสามารถในการรองรับ 
ข้อจ ากัดต่างด้านกายภาพ ธรรมชาติ สังคมวัฒนธรรม ควรได้รับการประเมินผลอย่างสม่ าเสมอและมี
การปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม 

10. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจตลอดจนส่งเสริม
ความสามารถทางธุรกิจ การประกอบอาชีพและความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ 

11. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ควรมุ่งให้
เกิดประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่นักท่องเที่ยว อันน าไปสู่ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

12. ต้องช่วยด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกัน
มา 

13. การท าการตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ควรที่จะให้ความส าคัญในเรื่อง
ประสบการณ์ที่มีคุณค่าของนักท่องเที่ยว โดยมีจิตส านึกรับผิดชอบและสะท้อนจริยธรรมของการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว   
 กล่าวได้โดยสรุปเกี่ยวกับหลักการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่า เป็นการพัฒนา การ
ท่องเที่ยวโดยตระหนักให้ความส าคัญกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการประเมินผลกระทบ และ
การจัดการท่องเที่ยวภายใต้ขีดความสามารถในการรองรับได้ อีกทั้งยังเน้นด้านการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้น มีกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม และการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่นักท่องเที่ยว ท าให้นักท่องเที่ยวเกิด
ความพึงพอใจ 
 

2.1.4 องค์ประกอบของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
 (Katerina and Gabriela, 2012: 211) ได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จะต้องประกอบไปด้วยทั้ง 3 ด้าน ดังนี ้ 

1. การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental sustainability) 
เป็นการพัฒนาร่วมกับการรักษาทางระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
2. การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคม (Social sustainability) 
เป็นการพัฒนาคุณค่า ประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน และสร้างความเข้ม แข็ง

ของคนในชุมชน 
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3. การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ (Economic sustainability) 
เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้จ่าย และการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อให้

คนรุ่นหลัง 
 ดังนั้น การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีความเกี่ยวข้องกันระหว่างมิติต่างๆ ทั้งทาง ด้าน
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และต้องตระหนักถึงข้อจ ากัดทางด้านสิ่งแวดล้อม  หลักแนวคิดของ 
(Katerina and Gabriela, 2012) มีความสอดคล้องกับ (Rezarta, 2014: 107-108) ได้กล่าวถึง 
องค์ประกอบของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมี 4 องค์ประกอบ ดังนี้  

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Economic sustainability)  
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะต้องที่มีผลก าไรทั้งระยะสั้นและระยะยาว สามารถรักษา

ระดับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับที่ มี
ความสามารถในการรองรับได้  

2. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Environmental sustainability)  
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะต้องการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ และมุ่งเน้นด้านความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

3. การพัฒนาด้านสังคมอย่างยั่งยืน (Social sustainability)  
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะต้องเพิ่มคุณภาพความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น รักษาอัต

ลักษณ์ที่โดดเด่นของท้องถิ่น นอกจากนี้จะต้องสนับสนุนการเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวโดยไม่ส่งผล
กระทบหรือสร้างความเสียหายต่อวัฒนธรรมพื้นเมืองของคนในท้องถิ่น 

4. การพัฒนาด้านท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Local sustainability)  
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะต้องให้คนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา อีก

ทั้งชุมชนในท้องถิ่นต้องได้รับประโยชน์ หากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ร่วมมือกันป้องกันแหล่งท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยอะเกินไป แหล่งท่องเที่ยวนี้ก็จะถูกท าลาย  
 จะเห็นว่า องค์ประกอบการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ (Rezarta, 2014) มีความ
แตกต่างกับของ (Daniel and Bogdan, 2011: 62) ที่ ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการพัฒนา
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังนี ้ 

1. การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ (Quality)  
เป็นการเน้นประสบการณ์ที่มีคุณค่าของนักท่องเที่ยว ชุมชนคนในท้องถิ่นมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น และใส่ใจกับคุณภาพของสิ่งแวดล้อม 
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2. การท่องเที่ยวที่มีความต่อเน่ือง (Continuity)  
การที่ยังคงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่องไม่เสื่อมคลาย และ

ชุมชนมีวิถีชีวิตดั้งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน ์
3. การท่องเที่ยวที่มีความสมดุล (Balance)  
เป็นจุดประสงค์หลักของการท่องเที่ ยวอย่างยั่ งยืนคือ ความสมดุล ระหว่าง

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และชุมชนในท้องถิ่น  
  
 นอกจากนี้ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548: 20-22) ยังได้กล่าวในประเด็นที่แตกต่างออกไปโดย
กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้ง 6 ด้าน ดังนี ้
 

 
ภาพที่ 2.1 องค์ประกอบหลักของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
แหล่งที่มา: บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548: 22) 
 

1. องค์ประกอบด้านการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว  
เป็นการพัฒนาสถานที่อันเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว พร้อมสิ่ง
อ านวยความสะดวกและบริการทางการท่องเที่ยวให้สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยม
เยือน โดยมีการประเมินศักยภาพขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ และก าหนดกิจกรรม
ท่องเที่ยวอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวแก่
นักท่องเที่ยว 



17 
 

2. องค์ประกอบด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว  
เป็นการพัฒนาเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวให้อยู่ในสภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมและป้องกัน
ผลกระทบด้านลบจากการท่องเที่ยว โดยต้องมีการติดตามประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. องค์ประกอบด้านการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว  
เป็นการพัฒนาธุรกิจด้านบริการอ านวยความสะดวกโดยตรงแก่นักท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวให้ได้รับความพึงพอใจ โดยมีความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 

4. องค์ประกอบด้านการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยว  
เป็นการพัฒนาเพื่อแสวงหานักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ซึ่งมีลักษณะเป็นคุณประโยชน์ต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เข้ามาท่องเที่ยว โดยให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากการท่องเที่ยวตามที่เขาพึงพอใจ 

5. องค์ประกอบด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น  
เป็นการพัฒนาในการสร้างโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นให้สามารถจัดการการท่องเที่ยวของตนเองและได้รับผลประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยว อันจะท าให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความหวงแหนและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป 
 6. องค์ประกอบด้านการพัฒนาจิตส านึกทางการท่องเที่ยว  
เป็นการพัฒนาการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวทุกฝ่าย โดยให้ความรู้และสื่อความหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกจิตส านึกทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้ทุกฝ่ายเกิดความรักความหวงแหน
ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม  
 กล่าวได้โดยสรุปว่า องค์ประกอบการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้นจะต้องประกอบไป
ด้วยทั้ง 3 ด้านหลัก คือ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องเป็น
การพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความต่อเนื่องและเกิดความสมดุล นอกจากนี้องค์ประกอบด้าน
การตลาด การมีส่วนร่วม การสร้างจิตส านึก ถือว่าเป็นองค์ประกอบย่อยของการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนเช่นกัน 
 

2.1.5 บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2552: 78-82) ได้กล่าวว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในบทบาท
หน้าที่ที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นบันไดไปสู่การพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
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และวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่รับผิดชอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีบทบาทในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวใน 5 ด้าน ดังต่อไปน้ี  
 

 
ภาพที่ 2.2 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
แหล่งที่มา: เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2552: 77) 
 

1. ด้านการตลาดท่องเที่ยว  
มีบทบาทด้านการตลาดทางการท่องเที่ยวที่ส าคัญอยู่ 2 ประการ  

1) บทบาทในการจัดท าระบบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว  
การท าบัญชีแหล่งท่องเที่ยว โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว เช่น รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวและ
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว ที่ตั้งและขนาดของแหล่งท่องเที่ยว ประเมินคุณค่าแหล่งท่องเที่ยวทั้งใน
ด้านการพัฒนาและการตลาด จัดล าดับความส าคัญและศักยภาพทางด้านการตลาด จุดเด่นของแหล่ง
ท่องเที่ยวในการดึงดูดนักท่องเที่ยว การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่ง
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ท่องเที่ยว สาธารณูปโภคและการส ารวจทัศนคติและการศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและจ านวนนักท่องเที่ยว 

2) บทบาทในการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว 
เป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยว และเกิดความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยว เช่น 
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่างๆ การโฆษณากิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่จัดขึ้นตามเทศกาลที่ส าคัญ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังท้องถิ่น 

2. ด้านการแสวงหาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  
การแสวงหาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เป็นการส ารวจพื้นที่เช่น พื้นที่รกร้าง พื้นที่

สาธารณะ เป็นต้น เพื่อพัฒนาพื้นที่เหล่านั้นให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นการใช้
ทรัพยากรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน เพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมงานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  

3. ด้านการให้บริการท่องเที่ยว  
มีบทบาทด้านการให้บริการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตน เช่น การให้บริการ

ด้านคมนาคม ที่พัก อาหารเครื่องดื่ม การน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ การจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกและการ
ยกระดับมาตรฐานการบริการในสาขาต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว 

4. ด้านการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
มีบทบาทด้านการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ 4 ประการ  

1) บทบาทในการจัดท าแผนต่างๆ เช่น 
   (1) แผนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ความส าคัญของแผนและโครงการ

พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่งท่องเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่ดึงดูดใจส าหรับนักท่องเที่ยวและป้องกันความเสื่อมโทรมและเสียหายแก่
สิ่งแวดล้อมได้ แผนและโครงการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง ได้แก่ แผนและโครงการบ าบัดน้ าเสีย 
โครงการปรับปรุงการเก็บและก าจัดขยะ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าโครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าทิ้ง เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและป้องกันไม่ให้แหล่งท่องเที่ยว
เกิดความเสื่อมโทรม 

(2) แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ความส าคัญของแผนและโครงการที่พยายาม
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต้องค านึงถึง
คุณสมบัติของแหล่งท่องเที่ยวในการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่
สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้และค านึงถึงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่จะไม่
ก่อให้เกิดการแข่งขันกัน โดยมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีการประสานงานกันและสามารถรักษา
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวให้อยู่ในสภาพดีต่อไป 
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(3) แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความส าคัญของแผนและโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทบริการที่ส าคัญ โครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่
เป็นบริการของรัฐที่จัดขึ้นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวและอ านวยความ
สะดวกส าหรับนักท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญของแผนและโครงการ ได้แก่ โครงการ
พัฒนาการคมนาคมขนส่ง โครงการพัฒนาระบบประปา โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เพียงพอของการบริการและรองรับ
ความต้องการที่จะมีสูงขึ้นในอนาคต และเป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชน 

(4) แผนพัฒนาบริการการท่องเที่ยว ความส าคัญของแผนและโครงการพัฒนาการ
บริการการท่องเที่ยวมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจาก
เป็นปัจจัยที่ช่วยให้เกิดความสะดวกสบายต่อการท่องเที่ยว เป็นสิ่งดึงดูดใจและสร้างความประทับใจ
ส าหรับนักท่องเที่ยวได้ แผนและโครงการพัฒนาบริการการท่องเที่ยว ได้แก่ แผนสร้างก าลังคนใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว แผนยกระดับมาตรฐานการบริการ เป็นต้น ในปัจจุบันแผนและโครงการ
พัฒนาด้านบริการก าลังขยายตัวอย่างสูง ซึ่งเป็นการลงทุนจากภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ เกิดการกระจายการบริการการท่องเที่ยวตามพื้นที่ต่างๆ ในการรองรับ
นักท่องเที่ยวได้อย่างกว้างขวาง 

(5) แผนส่งเสริมการตลาด ความส าคัญของแผนและโครงการการตลาดเป็น
องค์ประกอบด้านอุปสงค์ (Demand) ของการท่องเที่ยว โดยมีสาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
รูปแบบการท่องเที่ยวและความต้องการด้านต่างๆ ของนักท่องเที่ยว การพัฒนาและส่งเสริมการตลาด
เป็นส่วนส าคัญที่ใช้วัดการบรรลุเป้าหมาย  

2) บทบาทการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น 
3) บทบาทการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยภายในแหล่ง

ท่องเที่ยว 
4) บทบาทการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยว 
5. ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  
มีบทบาทด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ดูแลรับผิดชอบ 4 ประการ  

1) การก าหนดวิธีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
2) การบริหารงานบุคคลดูแลแหล่งท่องเที่ยว 
3) การส่งเสริมให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการบริหาร

จัดการแหล่งท่องเที่ยว  
4) การจัดหาและใช้จ่ายงบประมาณเพื่อบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
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 อีกทั้งยังมีนักวิชาการและนักวิจัยได้กล่าวถึงบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเด็นที่มีความสอดคล้องและแตกต่างซึ่ง (ศตพงษ์ สุทรารักษ์, 
2546: 160-161) ได้กล่าวถึง บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนมีดังน้ี 

1. การส ารวจ ค้นหาสถานที่ และข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว  
โดยท าการแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของชุมชน มีขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูล เส้นทางการเข้าถึง 
ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของสถานที่  

2. การวางแผนพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  
โดยการจัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยสร้างความเชื่อมโยงแต่ละสาขาในการพัฒนา รวมถึงการสนับสนุนการจัดการการ
ท่องเที่ยวและการสร้างจิตส านึกร่วมกัน  

3. การดูแลรักษาความปลอดภัยภายในแหล่งท่องเที่ยว 
โดยการจัดวางระบบดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการประสานงานกับหน่วยงาน
ในพื้นที่และถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

4. การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  
โดยการตรวจสอบการให้บริการสาธารณะที่ต้องปรับปรุงหรือสร้างใหม่ ทั้งเรื่องไฟฟ้า น้ าประปา 
โทรศัพท์ การจัดเก็บขยะ การบ าบัดน้ าเสีย การจัดเก็บผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ค่าผ่าน
ทางเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดท าของที่ระลึกใน
ชุมชน และการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ที่พักแก่
นักท่องเที่ยว ร้านจัดจ าหน่ายสินค้า เป็นต้น 

5. การตลาดการท่องเที่ยวและการโฆษณาประชาสัมพันธ์  
โดยการเผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวแก่สาธารณะชนผ่านสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่น
พับ โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
 
 รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์, สุวรรณี ตีวัฒนาวงศ์ และอัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ (2550: 23) ได้กล่าวถึง 
บทบาทที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไว้ดงันี้  

1. การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและก าหนดนโยบายการท่องเที่ยว 
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
3. การให้บริการสินค้าสาธารณะที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
4. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
5. การจัดสรรการใช้ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ 
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6. การอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรท่องเที่ยว 
7. การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

 
 อิสรีย์ ภักดิ์ศรีแพง (2557: 359-360) ได้กล่าวถึง บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ดังนี้  

1. บทบาทในการส ารวจทรัพยากรการท่องเที่ยว 
2. บทบาทในการให้บริการนักท่องเที่ยวดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
3. บทบาทด้านการจัดเตรียมและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  
4. บทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
5. บทบาทในการวางแผนและนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว 
6. บทบาทด้านส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว 

 
 นอกจากนี้ มีนักวิจัยและนักวิชาการชาวต่างประเทศได้กล่าวถึงบทบาทองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย (Dredge, Macbeth, 
Carson, Beaumont, Northcote and Richards, 2006: 14) ได้กล่าวถึง บทบาทของหน่วยงานใน
ท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวมีบทบาทดังน้ี 

1. การจัดหาโครงสร้างพื้นฐานและการบ ารุงรักษา  (Infrastructure provision and 
maintenance) 

2. การวางแผนการใช้ที่ดิน (Land use planning) 
3. การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management) 
4. การดูแลสาธารณสุขและการจัดการความปลอดภัย  (Public health and safety 

management) 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local economic development) 
6. การเปิดพื้นที่และการบ ารุงรักษา (Open space provision and maintenance) 
7. การฝึกอบรมและการจ้างงาน (Education, training and employment) 
8. การตลาดและการประชาสัมพันธ์ (Tourism promotion and marketing) 
9. การพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and cultural development) 
10. การพัฒนาชุมชน (Community development) 
11. การให้บริการ (Human services) 
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 จากที่ (Dredge and others, 2006) กล่าวมานั้น มีความสอดคล้องกับ (Rezarta, 2014: 
111) ที่ได้อธิบายว่า บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ดังนี ้

1. การจัดหาโครงสร้างพื้นฐานและการบ ารุงรักษา เช่น โครงสร้างระบบการขนส่ง การ
เดินทางเข้าถึงยังแหล่งท่องเที่ยวให้เข้าถึงง่าย 

2. การวางแผนการใช้ที่ดิน การประเมินและพัฒนาที่ดิน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการสร้าง
แหล่งท่องเที่ยวแบบการบูรณาการ 

3. การจัดการสิ่งแวดล้อม  การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างจิตส านึกแก่
นักท่องเที่ยวให้อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาต ิ

4. การวางแผนพื้นที่เปิดและการจัดการพื้นที่ การปกป้องและอนุรักษ์พื้นที่เปิดโล่ง และ
พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกที่จะช่วยสร้างความรู้สึกให้แก่สถานที่นั้น 

5. การดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัย การป้องกันอันตรายจากการท่องเที่ยว และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของแหล่งท่องเที่ยว  

6. การพัฒนาชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนสนับสนุนการท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ 
7. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การสนับสนุนพัฒนา

ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการที่เหมาะสม 
8. การให้การศึกษา การฝึกอบรม และจ้างงานบุคลากรที่เป็นผู้ส่งมอบคุณภาพการบริการแก่

นักท่องเที่ยว 
9. การส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว และ

ภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยว 
10. การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม การสร้างเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้ ากับที่อื่น และสร้างความรู้สึก

ที่ดีกับชุมชนและเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว 
11. การบริการ ส่งเสริมทัศนคติที่ดีและมีการปรับปรุงการส่งมอบการบริการ 
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ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 
บทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 

 ก ข ค ง จ ฉ 

1. การส ารวจหาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 

       

2. การตลาดท่องเที่ยว        
3. การวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว        
4. การให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก        
5. การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว        
6. การดูแลรักษาความปลอดภัย        
7. การฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์        
8. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม        
9. การวางแผนการใช้ที่ดิน        
10. การพัฒนาชุมชน         
11. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน        
12. การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม        

 
หมายเหตุ: เครื่องหมาย  หมายถึง บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เสนอโดยนักวิจัยและนักวิชาการที่กล่าวมาข้างต้น 
ก: เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2552)  
ข: ศตพงษ์ สุทรารักษ ์(2546) 
ค: รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ และคณะ (2550) 
ง: อิสรีย์ ภักดิ์ศรีแพง (2557) 
จ: Dredge and others 2006) 
ฉ: Rezarta (2014) 
 
 ผู้วิจัยสามารถกล่าวได้โดยสรุปเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งมีนักวิจัยและนักวิชาการได้กล่าวไว้มีความสอดคล้องกันและมี
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ความแตกต่างกัน ผู้วิจัยได้เรียบเรียงจากนักวิจัยและนักวิชาการที่ได้กล่าวถึงมากที่สุด ประกอบด้วย 7 
บทบาทหลัก ได้แก่  
 1. บทบาทด้านการส ารวจทรัพยากรการท่องเที่ยว  
 2. บทบาททางด้านการตลาดท่องเที่ยว  
 3. บทบาทด้านการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
 4. บทบาทด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก  
 5. บทบาทด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
 6. บทบาทด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย 
 7. บทบาทด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

2.2 แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม 

2.2.1 ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนองค์การ เนื่องจากมนุษย์
เป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการด าเนินงานของทุกองค์การ ถ้าผู้ปฏิบัติงานในองค์การไม่มีคุณภาพหรือไม่
เหมาะสม ย่อมท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่น าไปสู่ความล้มเหลว และในทางกลับกันหากองค์การนั้นมี
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความสามารถ หรือมีศักยภาพสูงย่อมส่งผลให้องค์การประสบความส าเร็จ ทั้งนี้
แนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1964 โดย Harbison and Myers ซึ่ง
กล่าวถึงบริบทของการพัฒนาทุนมนุษย์ จากนั้นจึงถูกน ามาใช้โดย Nadler ในการสัมมนาเกี่ยวกับการ
ฝึกอบรมและพัฒนาที่เมืองไมแอมมี่ ประเทศสหรัฐ อเมริกาในปี ค.ศ. 1969 (ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์, 
2557: 12-20) จากนั้นได้มีผู้ให้ความหมายการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ไว้หลากหลาย ดังนี้ 
 Nadler (1970) ได้ให้ความหมาย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การจัดการด าเนิน การให้
บุคคลได้รับประสบการณ์ของการเรียนรู้โดยผ่านรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง และกิจกรรมต่างๆ ได้มีการออกแบบมาเพื่อท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างาน 
ต่อมาได้มีผู้กล่าวถึงรูปแบบของกิจกรรมที่จัดขึ้น โดย (McLagan and Suhadolnik, 1989) กล่าวไว้
ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการบูรณาการกิจกรรมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร (Training and development) กิจกรรมพัฒนาอาชีพ (Career development) และ
กิจกรรมการพัฒนาองค์การ (Organization development) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคลากร
และองค์การ ซึ่งมีความสอดคล้องในด้านกิจกรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับ (Mondy, Wayne 
, Noe, Robert and Premeaux, 2002: 4) ที่ได้ให้ความหมายของ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า 
เป็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย กิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and 
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development) กิจกรรมการวางแผนพัฒนาในอาชีพ (Career planning and development 
activities) และการประเมินการปฏิบัติงาน (Performance appraisal)  
 ในประเทศไทยมีนักวิจัยและนักวิชาการได้ให้ความหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดย 
(ราณี อิสิชัยกุล, 2550: 106) ได้กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการด าเนินกิจกรรมการ
จัดการเกี่ยวกับการเรียนรู้ การพัฒนาและการฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากร ทีมงานและองค์การมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องในด้านการด าเนินกิจกรรรมการเรียนรู้กับ (อนิวัช แก้วจ านง, 
2554: 120) ได้ให้ความหมาย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิด
การเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะฝีมือโดยท าให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานในอนาคตได้  ซึ่ง
จากความหมายที่ได้กล่าวมามีความสอดคล้องในด้านการเพิ่มความรู้ประสิทธิภาพและการเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติงานกับ (สุนันทา เลาหนันท์, 2556: 224) ที่ได้อธิบายความหมาย การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่ออกแบบเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมได้รับความรู้และเพิ่มศักยภาพใน
การท างาน ผ่านกระบวนการฝึกอบรม รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การและเพิ่มโอกาส
ในการก้าวหน้าในต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรอีกด้วยจากความหมายที่ได้กล่าวมานั้น มีความ
สอดคล้องในด้านกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับ (กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล, 2557: 
147) ได้ให้ความหมาย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการเพิ่มศักยภาพของบุคคลใน
องค์การผ่านกระบวนการในการฝึกอบรม การศึกษา การสร้างโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การและบุคลากร นอกจากนี้ (โชติชวัล ฟูกิจ
กาญจน,์ 2556: 104) ได้ให้ความหมายเพิ่มเติมในประเด็นแตกต่างออกไปในด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายองค์กรไว้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การกระท า
เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมนุษย์ให้มีศักยภาพ (Potentials) ในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นในระยะสั้น
และระยะยาว เพื่อความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่งการจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรได้นั้น ผู้รับผิดชอบจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
รูปแบบ วิธีการ และแนวทางการน าไปปฏิบัติที่ชัดเจนกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
 จากที่นักวิชาการทั้งหลายได้กล่าวมาสามารถตีความและสรุปความหมายของ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ได้ว่า เป็นการด าเนินกระบวนการเรียนรู้โดยผ่านรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ อันได้แก่ 
กิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนา กิจกรรมการพัฒนาอาชีพและกิจกรรมการพัฒนาองค์การ โดย
กิจกรรมเหล่านี้จะต้องเป็นกิจกรรมที่เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถรวมถึงศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งผลต่อความส าเร็จของบุคลากร
และองค์กรในอนาคต 
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2.2.2 ความหมายของการฝึกอบรม 

 (Burushat, 1996: 97) ได้ให้ความหมาย การฝึกอบรม ไว้ว่าเป็นกระบวนการที่จัดท าขึ้น
อย่างมีระบบ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติและพฤติกรรม ผ่าน
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้ตรงตามความต้องการขององค์การทั้งในปัจุบันและในอนาคต  ซึ่งมีความ
สอดคล้องในด้านกระบวนการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบกับ (ไชยรัตน์ ปราณี, 2545: 8) ที่
อธิบายไว้ว่า การฝึกอบรม เป็นกิจกรรมหรือกระบวนการที่เป็นระบบ มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาให้
บุคคลมีความรู้ ทักษะ ความช านาญ และเกิดเจตคติหรือมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่งส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท างานของบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งสอดคล้องกับ(สุจิตรา ธนานันท์, 2552: 24) ที่กล่าวไว้ว่า การฝึกอบรม เป็นกระบวนการที่จัดขึ้น
อย่างเป็นระบบ เพื่อหาทางให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม รวมทั้งทัศนคติของบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การเพิ่มผลผลิตและผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ และยัง
สอดคล้องกับ (Wayne, 1996: 245) ที่ได้ให้ความหมายไว้ว่า การฝึกอบรม หมายถึง การด าเนิน
กิจกรรมโดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติการของบุคลากรทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับบุคคล กลุ่มและองค์การให้มีการเปลี่ยนแปลงทางความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้ง 4 ท่านได้กล่าวสอดคล้องกันในด้านกระบวนการหรือ
กิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบ และการฝึกอบรมยังเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อการปฏิบัติงานที่ได้ประสิทธิภาพประสบความส าเร็จทั้งบุคคลและองค์การ 
 พะยอม วงศ์สารศรี (2537: 168) ได้เสนอแนวคิดที่คล้ายคลึงกับนักวิชาการท่านอื่นโดย
อธิบายว่า การฝึกอบรม เป็นกระบวนการซึ่งบุคคลได้เรียนเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งจะ
ช่วยให้ตนสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นบุคลากรขององค์การให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับ (อนิวัช แก้วจ านง, 2554: 131) ที่ให้ความหมายไว้ว่า การฝึกอบรม หมายถึง กิจกรรมที่
ก าหนดขึ้นเพื่อท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการเรียนรู้จนสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
รวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปในทิศทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อการท างานและหน่วยงานใน
องค์การ สอดคล้องกับ (กนกนุช วสุธารัตน์, 2549: 89) ที่ได้ให้ความหมาย การฝึกอบรม ว่าเป็น
กระบวนการหรือกิจกรรมที่จัดสร้างขึ้น เพื่อสร้างหรือเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ ซึ่งส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ ซึ่งจะมีผลท าให้
การปฏิบัติงานในองค์กรประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ (กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล, 
2557: 152) ได้ให้ความหมาย การฝึกอบรม เป็นกระบวนการและแนวทางในการเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะ ปรับทัศนคติ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรที่น าไปสู่การเพิ่มผลิตภาพ
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ขององค์การ และสอดคล้องกับ (Mondy, Wayne and Noe, 2005: 202) ได้ให้ความหมาย การ
ฝึกอบรม หมายถึง กิจกรรมการพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียนรู้ได้รับความรู้  ทักษะ วิธีการปฏิบัติงานที่มีความ
จ าเป็นต่อการท างานในปัจจุบัน และการฝึกอบรมและพัฒนาจึงเป็นหัวใจส าคัญที่ออกแบบมาเพื่อต่อ
ยอดความสามารถและศักยภาพของบุคลากรท าให้ผลการปฏิบัติงานขององค์การดีขึ้น  ซึ่งมีความ
แตกต่างกับ (ปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์, 2551: 55) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการให้
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ เพื่อจัดการกับความขัดแย้งอันที่จะเกิดขึ้นภายในตัวบุคคลและ
องค์กร นอกจากนี้ (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2550: 140) ได้ให้ความ หมายเพิ่มเติม ด้านขวัญก าลังใจโดย
กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ 3 ด้าน คือ  
 1. ด้านความรู้  ความสามารถ ตลอดจนทักษะ ความช านาญในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการขององค์การ ส่งผลให้เจริญเติบโตก้าวหน้าขององค์การ 
 2. ด้านขวัญก าลังใจ การฝึกอบรมท าให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน สร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อองค์การ 
 3. ด้านการปฏิบัติงาน ท าให้บุคลากรมีโอกาสเตรียมพร้อมส าหรับโอกาสในการเลื่อนต าแหน่ง
ที่สูงขึ้น และสามารถรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย  
 จากความหมายที่ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถตีความและสรุปความหมายของการฝึกอบรมว่า 
เป็นกระบวนการออกแบบกิจกรรมที่เป็นระบบในการพัฒนาบุคลากรโดยการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ 
ก่อให้เกิดความช านาญปฏิบัติงาน และมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการด าเนินงาน ท าให้บุคลากรใน
องค์การมีผลการปฏิบัติงานดีขึ้น การฝึกอบรมจึงเปรียบเสมือนการเพิ่มศักยภาพให้บุคลากร โดยการ
น าเอาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติที่เกิดจากการฝึกอบรมออกมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่องค์การได้ตั้งไว้  นอกจากนี้มีนักวิชาการ
ต่างประเทศได้กล่าวถึงประโยชน์ของการฝึกอบรมไว้ สามารถจ าแนกได้ดังตารางที่ 2.2  
 
ตารางที่ 2.2 ประโยชน์ของการฝึกอบรม 
ประโยชน์ของการฝึกอบรม นักวิชาการที่กล่าวไว้ 
1. ความรู้และทักษะของพนักงานดีขึ้น Bartlett and Kang (2004); Cole (2002) 
2. มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงาน 

Thomason (1991) ; Goldstein and Ford 
(2002); Armstrong (2003) 

3. เป็นการสร้างช่ือเสียงที่ดีให้แก่องค์กร Jacobs and Washington (2003) 
4. สร้างขวัญและก าลังใจของพนักงานดีขึ้น McConnell (2003) 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 
ประโยชน์ของการฝึกอบรม นักวิชาการที่กล่าวไว้ 
5. ช่วยลดความวิตกกังวลและความยุ่งยาก
ส าหรับพนักงาน 

Chen et al. (2004) 

6. เพิ่มเสถียรภาพการท างาน Chen et al. (2004) 
7. พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

McConnell (2003) ; Rowden and Conine 
(2005) 

8. สามารถปรับปรุงวิธีการบริการให้ลูกค้ารู้สึก
พึงพอใจมากขึ้น 

Kauffeld and Willenbrock (2010) ; 
Armstrong (2003) 

9. เป็นการเพิ่มคุณค่าพนักงานในตลาด แรงงาน Goldstein (1993) ; Johnston and Packer 
(1997) 

10. เกิดประโยชน์ในอาชีพการท างาน Bartlett and Kang (2004) 
11. เพิ่มประสิทธิภาพแก่ตนเอง Pattni and Soutar (2009) 
12. เกิดการผลิตที่มีคุณภาพ สร้างนวัตกรรมที่
สร้างสรรค ์

Spies (1993) ; Redman and Wilkinson 
(2009) 

13. เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
องค์กร 

Spies (1993) ; Leader (2003) ; Redman 
and Wilkinson (2009); Wu (2002) 

14. สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน Lin et al. (2010) ; Pawell and Yalcin 
(2010) 

15. พนักงานเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร Armstrong (2003) 
16. การด าเนินงานขององค์กรดีขึ้น Yiu and Saner (2005); Thomason (1991); 

Armstrong (2003) 
แหล่งที่มา: ปรับจาก (Hussein Alkinani, 2013: 53-54) 
 

2.2.3 กระบวนการในการฝึกอบรม 
นักวิชาการในประเทศไทยได้น าเสนอกระบวนการฝึกอบรมไว้อย่างแพร่หลาย (สุจิตรา 

ธนานันท์, 2552: 39-46) ได้กล่าวถึง ขั้นตอนกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนา (The training and 
development process) สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 

1. การส ารวจหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา  
2. การพัฒนาหลักสูตรและวางโครงการฝึกอบรม  
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3. การบริหารโครงการฝึกอบรม  
4. การประเมินการฝึกอบรมและพัฒนา  

 
ภาพที่ 2.3 ขั้นตอนกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนา 
แหล่งที่มา: ปรับจาก สุจิตรา ธนานันท์ (2552) 
 

1. การส ารวจหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา (Training needs)  
กระบวนการส ารวจหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมมีหลักการส าคัญ ดังนี ้

1) การศึกษารวบรวมข้อเท็จจริง 
ในเรื่องมาตรฐานที่ก าหนดไว้กับผลงานที่เกิดขึ้นจริง การศึกษารวบรวมข้อมูลท าได้

โดยการท าการส ารวจ (Survey) การศึกษา (Study) การทดสอบ (Testing) การประชุม (Meeting) 
การวิเคราะห์งาน (Job analysis) และประเมินค่างาน (Job evaluation) 

2) การวิเคราะห์ข้อเท็จจริง  
โดยการวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างมาตรฐานที่ก าหนดไว้กับผลงานที่เกิดขึ้น

จริงว่ามีช่องว่าง (Gap) มากขนาดไหน วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและวิเคราะหห์าวิธีการแก้ไข 
3) ก าหนดความจ าเป็นในการฝึกอบรม  
ด้วยการพิจารณาว่าจะแก้ ไขด้านใดใน ความรู้  (Knowledge) ความเข้าใจ 

(Understanding) ทักษะ (Skills) ทัศนคติ (Attitude) พฤติกรรม (Behavior) หรือ KUSAB จะแก้ไข
บุคคลประเภทใด จะเรียงล าดับอย่างไร จะแก้ไขบุคคลกลุ่มใดก่อนหลัง ก าหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบของบุคคลที่เข้ารับการอบรม 



31 
 

 ในการส ารวจหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาจะเกิดจากการวิเคราะห์พื้นฐานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงาน 3 ระดับ ได้แก ่

(1) การวิเคราะห์ในระดับองค์การ (Organizational analysis)  
เป็นการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการก าหนดความจ าเป็นในการ

ฝึกอบรมจากทุกภาคส่วนขององค์การโดยภาพรวมข้อมูล เช่น กลยุทธ์ขององค์การ ภารกิจ เป้าหมาย 
และแผนงานต่างๆ ขององค์การท าให้เราทราบว่าควรจะด าเนินการพัฒนารูปแบบใด ทั้งนี้เพราะการ
ด าเนินการต่างๆ จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ 

(2) การวิเคราะห์ในระดับปฏิบัติงาน (Operational or Task analysis)  
เป็นการวิเคราะห์ต าแหน่งงานต่างๆ ขององค์การว่าในแต่ละงานมีงานย่อยๆ 

อะไรบ้าง เพื่อใช้ส าหรับการก าหนดความต้องการของการฝึกอบรมบุคลากรใหม่และเพื่อพัฒนาทักษะ
และความรู้ส าหรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล ซึ่งการฝึกอบรมมักขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และ
การศึกษารายละเอียดของงาน เพื่อก าหนดว่าอะไรคือทักษะที่เฉพาะ ต้องมีการวิเคราะห์งานซึ่ง
จ าเป็นต้องใช้ค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญในการวิเคราะห์
ระดับนี้ จะท าให้เราได้ข้อมูลและน ามาใช้ในการปรับปรุงเพื่อให้ได้งานที่มีมาตรฐาน 

(3) การวิเคราะห์ระดับบุคคลในหน่วยงาน (Person analysis)  
เป็นการก าหนดความจ าเป็นในการฝึกอบรมของบุคลากรแต่ละคน ( Individual) 

เพื่อให้ทราบว่า ใครที่ควรได้รับการอบรม ความรู้ ทักษะ ความสามารถและทัศนคติ (KSAs) ด้านใดที่
บุคลากรจ าเป็นต้องมี อาจท าได้โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานและการสัมภาษณ์หรือการส ารวจ
ของหัวหน้างาน 

2. การพั ฒ น าห ลั ก สู ต รแล ะวางโค รงก ารฝึ ก อบ รม  (Curriculum and program 
development) 

1) การก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและการพัฒนา  
เป็นการก าหนดไว้ในโครงการฝึกอบรมว่าจะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมไปในลักษณะใด และระดับใดจึงจะสามารถแก้ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในองค์การได้ 
ถ้ามีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติก็จะช่วยให้
สามารถก าหนดวิชา และเนื้อหาสาระของการฝึกอบรม ซึ่งจะช่วยให้วิทยากรหรือผู้ด าเนินการ
ฝึกอบรมสามารถเลือกสื่อและเทคนิควิธีการในการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วย
ก าหนดระยะเวลาหลักสูตรการฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสม การก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
และการพัฒนาต้องมีความชัดเจนและรัดกุม หากขาดการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ดีการออกแบบ
กิจกรรม การฝึกอบรม และการพัฒนาก็จะไม่มีความหมายและเป็นไปได้ยาก เมื่อได้ท าการวิเคราะห์
แล้วว่าองค์การมีปัญหาในการพัฒนาบุคลากรในเรื่องใด ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการฝึกอบรมจะต้อง
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ก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาว่าจะท าการพัฒนาบุคลากรกลุ่มใด เรื่องอะไร จากหน่วยงานไหน 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้หรือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม หรือเพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญก าลังใจในการ
ท างาน 

2) การเลือกวิธีการในการฝึกอบรม  
วิธีการหรือเทคนิคที่ใช้ในการฝึกอบรมจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตรเนื้อหาและวัย

ของผู้เข้าฝึกอบรม การใช้เทคนิควิธีที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้รับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดจาก
กิจกรรมการฝึกอบรม  

3) การเลือกใช้สื่อ  
การเลือกใช้สื่อหรืออุปกรณ์ในการฝึกอบรม จะมีส่วนช่วยในการฝึกอบรมและการ

พัฒนาเป็นอย่างมาก เพราะจะท าให้การฝึกอบรมบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ การเลือกอุปกรณ์ที่
เหมาะสมในการฝึกอบรมนั้นจะช่วยให้การฝึกอบรมง่ายขึ้น เช่น วีดีโอ การฉายภาพยนตร์ ทั้งนี้ 
จะต้องพิจารณาถึงเนื้อหาและพื้นฐานของผู้เข้ารับการอบรมเป็นส าคัญ ในการเลือกสื่อในการฝึกอบรม 
วิทยากรที่เป็นผู้ให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นผู้ก าหนดเทคนิค วิธีการ เทคโนโลยี และ
อุปกรณ์ที่จะใช้ประกอบการท ากิจกรรม ตลอดจนต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้การเลือกใช้สื่อ
และเทคโนโลยีได้ผลคุ้มค่าต่อการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และท าให้การฝึกอบรมบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว ้

3. การบริหารโครงการฝึกอบรม (Training program administration) 
การบริหารโครงการฝึกอบรม เป็นการประสานกิจกรรมทั้งก่อนและหลังโครงการฝึกอบรม 

ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ หลักการและเหตุผล วิธีการอบรม ผู้
เข้ารับการอบรม ผู้ให้การอบรม ระยะเวลาของหลักสูตร สถานที่ งบประมาณ หลักสูตรวิชา การ
ประเมินผลและติดตามผล วุฒิบัตร เป็นต้น ทั้งนี้การด าเนินการฝึกอบรมมีวิธีการด าเนินการอยู่ 2 
ขั้นตอน 

1) ขั้นเตรียมการ  
เป็นขั้นตอนการเตรียมการก่อนด าเนินการฝึกอบรมและในขั้นนี้จะมีกิจกรรมที่ต้อง

กระท า คือ การเขียนโครงการฝึกอบรม เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและการจัดประชุมคณะ
ผู้ด าเนินการฝึกอบรม 

2) ขั้นการฝึกอบรม  
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น การประชาสัมพันธ์

หลักสูตร หรือโครงการไปยังบุคลากร การลงทะเบียนบุคลากร การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้
ก่อนด าเนินการ การจัดเตรียมห้องฝึกอบรม การทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ การจัดเตรียมอุปกรณ์ส ารองไว้
เผื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือผู้เข้าฝึกอบรมในขณะฝึกอบรม การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้
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ในการประเมินผล การอ านวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างผู้ฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
การบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมลงในแฟ้มประวัติบุคคลภายหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม  

3) การปฏิบัติกิจกรรมการฝึกอบรมและการพัฒนา  
กิจกรรมการฝึกอบรมอาจเกิดความล้มเหลว ถ้าการบริหารจัดการไม่สามารถท าให้ผู้

เข้ารับการฝึกอบรมแน่ใจในคุณประโยชน์ของกิจกรรมการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเกิด
ความเชื่อมั่นในกิจกรรมนี้ว่ามีคุณค่า ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรเหล่านี้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
การน ากิจกรรมการฝึกอบรมและการพัฒนาไปปฏิบัติแบบดั้งเดิมนั้นเป็นสิ่งยุ่งยาก เพราะผู้ บริหาร
มุ่งเน้นเฉพาะรูปแบบการปฏิบัติ ส าหรับความยุ่งยากในการน าไปปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งคือ การหาผู้
ฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เช่น การมีทักษะด้านการสื่อสาร ผู้ฝึกอบรมจะต้องรู้ปรัชญาของ
องค์กร วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของกิจกรรมการฝึกอบรม เทคนิคที่ใช้ในการฝึก อบรมต้อง
สอดคล้องกับหลักสูตร เนื้อหาและอายุของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ควรใช้เทคนิควิธีที่ช่วยให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด 

4. การประเมินการฝึกอบรมและพัฒนา (การ and development) 
การประเมินผลการฝึกอบรมที่ดีประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 2 ส่วน ดังน้ี 

1) การประเมินผลการฝึกอบรมจะต้องมีเกณฑ์ส าหรับการประเมินหรือตัวชี้วัดที่จะ
บอกว่าอะไรคือความส าเร็จหรือว่าล้มเหลว เกณฑ์การประเมินผลอาจพิจารณาเลือกใช้รูปแบบต่างๆ 
ซึ่งจ าแนกออกได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

(1) เกณฑ์การวัดปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
เกณฑ์การวัดปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (Reaction) เป็นการวัดความรู้สึก

ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อโครงการนั้นว่าพอใจมากน้อยเพียงใด ทั้งในแง่ของเนื้อหาหลักสูตร 
วิทยากรผู้ฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม สถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

(2) เกณฑ์การวัดการเรียนรู้ 
เกณฑ์การวัดการเรียนรู้ (Learning) เป็นการประเมินว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้

เรียนรู้หลักการ เทคนิค วิธีการ รวมทั้งทักษะต่างๆ จะใช้แบบสอบถาม สอบถามความพึงพอใจ และ
แบบทดสอบความรู้ก่อนหลัง ซึ่งอาจเป็นอัตนัยหรือปรนัยก็ได้ เพื่อให้ทราบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับความรูไ้ดม้ากน้อยเพียงใด ซึ่งการวัดการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ได้ต้ังไว้ 

(3) เกณฑ์การวัดพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนไป 
เกณฑ์การวัดพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนไป (Behavior on the job) โดย

วัดผลการปฏิบัติงานหลังจากได้รับการฝึกอบรมแล้ว ว่ามีการปฏิบัติงานดีขึ้นหรือไม่ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้น าความรู้ต่างๆ จากการฝึกอบรมมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานอย่างไร 
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(4) เกณฑ์การวัดประสิทธิผลขององค์การ 
เกณฑ์การวัดประสิทธิผลขององค์การ (Results) หรือกล่าวได้ว่าเป็นการ

ประเมินผลการฝึกอบรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ประสิทธผลทางการเงิน การวัด
ประสิทธิผลเชิงพฤติกรรม และการวัดประสิทธิผลด้านการผลิต   
  2) การประเมินผลการฝึกอบรมให้เป็นระบบและได้ผลนั้น จะต้องด าเนินการตาม
ขั้นตอนต่างๆ ทั้ง 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี ้

(1) การก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของประเมินผล (Focus)  
โดยเริ่มจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมที่จะท าการ

ประเมินผลว่ามีขอบเขตและวัตถุประสงค์หลักของโครงการฝึกอบรมอะไร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการฝึกอบรมนี้ต้องการทราบข้อมูลอะไรบ้าง เพื่อจะได้ผสมผสานข้อมูลทั้ง 2 ส่วนเข้าด้วยกัน
ออกมาเป็นแบบก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมินผล และแบบก าหนดขอบเขตการ
ประเมินผล 

(2) การวางแผนการประเมินผล (Plan)  
การน าวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการฝึกอบรมแต่ละข้อมาวิเคราะห์เพื่อ

วางแผนต่อไป เริ่มจาก การระบุวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการฝึกอบรม มีการตั้งค าถามเป็น
ประเด็นย่อยๆ มีการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่จะช่วยให้ได้ค าตอบส าหรับค าถามแต่ละข้อ เช่น 
แหล่งที่มาของข้อมูลจะได้มาจากวิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้สังเกตการณ์ 
และผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นต้น ต้องมีการก าหนดเวลาที่เก็บข้อมูล โดยต้องระบุ
ให้ชัดเจนว่าจะเก็บข้อมูลเมื่อไร ซึ่งเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ช่วงใหญ่ คือ ก่อนการ
ฝึกอบรม ระหว่างการฝึกอบรม และหลังการฝึกอบรม และต้องมีการระบุวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลว่า
จะเก็บวิธีใด เช่น การใช้แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม (Pre-test and post-test) 
ก ารสั ม ภ าษ ณ์  ( Interview) ก าร ใช้ แ บ บ ส อ บ ถ าม  (Questionnaires) ก ารสั ง เก ต ก ารณ์ 
(Observation) และการฝึกปฏิบัติ (Practice) สุดท้ายต้องระบุการวิเคราะห์ข้อมูลให้ชัดเจนว่า จะ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละอย่างด้วยวิธีการอย่างไร เช่น วิเคราะห์ข้อมูล
ตามวิธีการทางสถิติและการพรรณนาเปรียบเทียบ 

(3) ด าเนินตามแผน (Implement)  
เมื่อได้จัดท าแผนการประเมินและติดตามผล ก็จะเริ่มเก็บข้อมูลในช่วงเวลาต่างๆ 

ของการจัดด าเนินการฝึกอบรม 
(4) การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis)  
เมื่อได้ก าหนดตามแผนแล้วก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้ก าหนดเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือท าการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงคก์ารฝึกอบรม 
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(5) การรายงานผลหรือการเขียนรายงาน (Report)  
โดยรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฝึกอบรม

ดังกล่าวที่ต้องการทราบผลการประเมิน  
 
 มีความสอดคล้องกับ (อนิวัช แก้วจ านง, 2552: 154-156) กล่าวไว้ว่า กระบวนการฝึกอบรม 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี ้
 1. การประเมินความต้องการในการฝึกอบรม (Need assessment) 
 2. ขั้นการพัฒนาและจัดการฝึกอบรม (Development and conduct of training) 
 3. ขั้นการประเมินผลการฝึกอบรม (Evaluation)  
 

 
ภาพที่ 2.4 กระบวนการฝึกอบรม 
แหล่งที่มา: ปรับจาก อนวิัช แก้วจ านง (2552) 
 
 1. การประเมินความต้องการในการฝึกอบรม (Need assessment)  
 เป็นกระบวนการตรวจสอบความจ าเป็นในการจัดการฝึกอบรม ที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์องค์การ วิเคราะห์ภาระงานในองค์การและวิเคราะห์บุคคล โดยการก าหนดปัญหาและความ
ต้องการในการฝึกอบรมส าหรับบุคลากรต่างๆ ภายในองค์การ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจึงต้องประเมิน
บุคลากรในองค์การว่าจะต้องฝึกอบรมในเรื่องใดที่จ าเป็นบ้าง บุคคลกลุ่มใดที่ควรเข้ารับการฝึกอบรม 
เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ในขั้นตอนการประเมินความต้องการในการฝึกอบรม ควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ส าหรับแต่
ละหลักสูตรการฝึกอบรม โดยในแต่ละวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นมาจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์ภาระงานและก่อให้เกิดความท้าทาย ความเข้าใจ น าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จในการท างาน 
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และควรระบุเงื่อนไขเพื่อพัฒนาพฤติกรรมของบุคลากรไปในทิศทางที่องค์การต้องการรวมถึงการ
ก าหนดมาตรฐานที่จะน ามาใช้ตัดสินประสิทธิภาพของหลักสูตรการฝึกอบรม 
 2. การพัฒนาและจัดการฝึกอบรม (Development and conduct of training)  
 เป็นขั้นตอนที่ด าเนินการหลังจากที่ได้ประเมินความต้องการในการฝึกอบรมโดยมีการ
ด าเนินการประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
  1) การออกหลักสูตรการฝึกอบรม (Training program design)  
  เป็นการก าหนดหัวข้อการฝึกอบรมโดยการสร้างเนื้อหาว่าองค์การต้องการให้
บุคลากรแต่ละกลุ่มได้เรียนรู้ฝึกฝนในเรื่องใดก่อนหลัง รวมทั้งการใช้อุปกรณ์ที่ช่วยการฝึกอบรม เช่น 
เอกสาร คู่มือในการฝึกอบรม ทั้งนี้ ในออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมในแต่ละครั้งยังรวมถึงการ
วางแผนว่าควรจัดการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมายใด ฝึกกลุ่มใดก่อน-หลัง สถานที่ใดเหมาะแก่การ
ฝึกอบรม วิทยากรผู้เช่ียวชาญ ก าหนดเทคนิคที่ใช้สอนในการฝึกอบรม อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น 
  2) การทดสอบความเที่ยง (Validity testing)  
  เป็นการน าเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการ เพื่อให้
หลักสูตรการฝึกอบรมสามารถด าเนินการจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) การจัดให้มีการฝึกอบรม (Conduct of training)  
  เป็นการด าเนินการฝึกอบรม ในขั้นตอนนี้จะต้องพิจารณาถึงความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์แต่ละหลักสูตรการฝึกอบรม และต้องมีการวางแผนเตรียมการรับมือเมื่อเกิดข้อผิดพลาด 
เพื่อให้การฝึกอบรมสามารถด าเนินไปอย่างราบรื่น 
 3. การประเมินผลการฝึกอบรม (Evaluation)  
 เป็นการประเมินประสิทธิภาพและความส าเร็จในการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร โดยอาจมีการ
แจกแบบสอบถามแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรืออาจประเมินสภาพทั่วไปที่ผู้จัดฝึกอบรมได้สังเกตเห็น  
 นอกจากนี้ (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2550: 143-145) ได้กล่าวถึง กระบวนการหรือขั้นตอนใน
การฝึกอบรมนั้นสามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน โดยจ าแนกอย่างเป็นล าดับก่อนและหลัง ดังนี้ 
 1. กิจกรรมก่อนการฝึกอบรม 
 2. กิจกรรมระหว่างการฝึกอบรม 
 3. กิจกรรมหลังการฝึกอบรม 
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ภาพที่ 2.5 ขั้นตอนการฝึกอบรม 
แหล่งที่มา: ปรับจาก Burushat, (1996 :88) 
 
 1. ก่อนการฝึกอบรม ในขั้นตอนนี้จะเป็นการเตรียมการหรือวางแผนแบบทั่วไป เป็นการวาง
กรอบการด าเนินการจัดฝึกอบรม มีกิจกรรมดังนี ้
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  1) การประเมินความจ าเป็นในการฝึกอบรม เป็นการการประเมินว่าควรจัดการ
ฝึกอบรมหรือไม่ ถ้าหากมีความจ าเป็นจะจัดฝึกอบรมในเรื่องใด และใครบ้างจ าเป็นผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
  2) การก าหนดวัตถุประสงค์การฝึกอบรม ในการเขียนวัตถุประสงค์หลักสูตรการ
ฝึกอบรม ต้องครอบคลุมด้านที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 3 ประการ ได้แก่ ด้านสติปัญญา ทักษะ 
ทัศนคติ โดยพิจารณาถึงสถานการณ์หรือจ ากัดของการปฏิบัติงาน มาตรฐานที่ก าหนด รวมทั้งปริมาณ
และคุณภาพที่จะได้รับ 
  3) การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ เพราะการ
ออกแบบรายการทั้งหมดที่บรรจุไว้ในหลักสูตรจะต้องระบุรายการว่ามีอะไรบ้าง เช่น ความรู้ ทักษะ 
หรือทัศนคติที่ต้องใส่เข้าไปในหลักสูตร และต้องเขียนวัตถุประสงค์ให้สอดคล้อง โดยระบุกิจกรรม
เรียนรู้ เทคนิควิธีการฝึกอบรม รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในแต่ละกิจกรรม 
  4) สรรหาวิทยากรที่เหมาะสม เมื่อออกแบบหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องหา
วิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงตามหลักสูตรที่จะบรรยาย อีกทั้งยังต้องมี
ทักษะในการน าเสนอที่น่าสนใจ 
  5) การคัดเลือกทีมฝึกอบรม สิ่งส าคัญในการจัดฝึกอบรมนั่นคือ ทีมงาน ที่จะท า
หน้าที่ขับเคลื่อนให้งานด าเนินการอย่างส าเร็จลุล่วง ดังนั้น ทีมงานจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และมีประสบการณ์โดยตรงในการจัดการฝึกอบรม 
  6) การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติตามที่
ได้ก าหนดไว้ โดยอาจเรียงจากล าดับที่มีความจ าเป็นมากที่สุดก่อน อีกทั้งหัวข้อในการฝึกอบรมจะต้อง
สอดคล้องกับลักษณะงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  7) ก าหนดแนวทางในการฝึกอบรม เป็นการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคนิควิธีการ
ฝึกอบรมที่เป็นแนวทางพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ได้ความรู้ ประสบการณ์มากที่สุด อาจจะเป็น
เทคนิคการบรรยาย การอภิปราย การสาธิต เป็นต้น ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับวัตถุ  ประสงค์ของการจัดการ
ฝึกอบรม 
 2. ระหว่างการฝึกอบรม กิจกรรมที่ด าเนินการในระหว่างการฝึกอบรม มีดังนี ้
  1) เตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านจิตใจ
และก าลังกาย โดยการสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างที่จัด
ขึ้น รวมถึงการตั้งกฎเกณฑ์ร่วมกันในระหว่างการฝึกอบรม 
  2) การน าเสนอเนื้อหาการฝึกอบรม จะต้องเน้นความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่จะ
บรรยาย ความเหมาะสมของสือ่ที่ใช้ในการเรียนการสอน และวิธีการถ่ายทอดความรู้ 



39 
 

  3) ผสมผสานเนื้อหา ในแต่ละหลักสูตรจะประกอบด้วยหัวข้อและเนื้อหาที่
หลากหลาย ผู้บรรยายหลายคน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของวิทยากรที่จะต้องท าหน้าที่ผสมผสานแต่ละ
หัวข้อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ เช่น มีการสรุปประเด็น การเช่ือมโยงประเด็นต่างๆ  
  4) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุป ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้แบ่งกลุ่ม เพื่อท า
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงาน
ที่ท าได้อย่างไร 
 3. ภายหลังการฝึกอบรม กิจกรรมที่ด าเนินการในภายหลังการฝึกอบรม มีดังนี ้
  1) การจัดท ารายงานหลังฝึกอบรม เป็นการบอกรายละเอียดข้อมูลทั่วไปของ
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรบให้ทราบว่าการฝึกอบรมเป็นอย่างไร เช่น ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา รายการเงิน
สนับสนุนโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาที่พบ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในอนาคต โดยท า
การเสนอต่อฝ่ายบริหารได้ทราบ  
  2) การติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม เป็นการติดตามผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่า
มีการน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด หรือมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่องค์การต้องการหรือไม ่
  3) ทบทวนเพื่อปรับปรุงและพัฒนา หลังจากที่ เสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว ผู้ที่
เกี่ยวข้องในแต่ละฝ่ายจะต้องทบทวนการปฏิบัติงานร่วมกัน ว่ามีข้อดีหรือข้อเสียตรงไหนบ้าง เพื่อที่จะ
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรมในครั้งต่อไป และจะต้องหารูปแบบใหม่ๆ ในการ
ฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
 จากที่นักวิชาการในประเทศไทยกล่าวไว้มีความสอดคล้องกับนักวิจัยและนักวิชาการ
ต่างประเทศเกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรมในยุคแรก โดย (Nadler, 1982: 12) เป็นกระบวนการของ
การฝึกอบรม โดยเน้นการน าไปใช้ในองค์กรซึ่งมีกระบวนการอยู่ 9 ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร 
ได้แก ่
 1. การก าหนดความต้องการขององค์กร (Identify needs of the organization) 
 2. การก าหนดงานที่ต้องปฏิบัต ิ(Specify job performance) 
 3. การก าหนดความต้องการของผู้เรียน (Identify the needs of the learner) 
 4. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Determining objectives) 
 5. การสร้างหลักสูตร (Build curriculum) 
 6. การเลือกกลยุทธ์การสอน (Select instructional strategies) 
 7. การเลือกสรรทรัพยากรสถานที่ (Obtain instructional resources) 
 8. การบริหารจัดการฝึกอบรม (Conducting training) 
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 9. การประเมินผลและข้อมูลป้อนกลับ (Evaluation and feedback) 
 
 มีความสอดคล้องและแตกต่างในบางประเด็นกับ (Wills, 1994: 13-15) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 
ขั้นตอนในการฝึกอบรมซึ่งประกอบไปด้วย 11 ขั้นตอน ดังนี ้
 1. ความต้องการในการฝึกอบรม (Training needs) 
 2. หลักสูตรการฝึกอบรม (Training course) 
 3. วิทยากรฝึกอบรม (Trainers) 
 4. สถานที่และทรัพยากรในการฝึกอบรม (Training location and resources) 
 5. การวางแผนการฝึกอบรมและงบประมาณ (Training plan and budgets) 
 6. การบริหารการฝึกอบรม (Training administration) 
 7. จัดเตรียมหลักสูตร (Course preparation) 
 8. การส่งมอบหลักสูตร (Delivering the course) 
 9. ตรวจสอบความเที่ยง (Validation) 
 10. การน าความรู้ไปปรับใช้ (Learning transfer) 
 11. การประเมินผล (Evaluation) 
 
 ในภายหลังได้มีนักวิชาการ (Fathi , 2002) ได้อธิบายถึง กระบวนการฝึกอบรมพนักงาน ซึ่ง
เป็นรูปแบบในการพัฒนาอย่างเป็นทางการ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
 

 
ภาพที่ 2.6 กระบบวงจรกระบวนการฝึกอบรมของ Fathi 
แหล่งที่มา:  Fathi (2002) 
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 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์การด าเนินงานของพนักงาน ส ารวจความต้องการของพนักงานใน
ส่วนที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด เพื่อพัฒนาความเข้าใจ ทักษะและความช านาญ โดย
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทรัพยากรมนุษย์อาจจะเลือกการสังเกตแบบวันต่อวันหรือดูจากผลงานที่ได้สั่ง
มอบหมาย  
 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมโดยวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และโครงร่าง
เนื้อหาจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร เพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมการฝึกอบรมมีความสอดคล้อง
กับเป้าหมายเชิงกลยุทธ ์
 ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาสื่อการน าเสนอที่ใช้ในการฝึกอบรม รวมถึงการจัดเตรียมสถานที่และ
คู่มือหลักสูตรในการฝึกอบรม และรายการสิ่งของอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ รวมถึงการเผย แพร่ผ่านระบบ
อินทราเน็ตของบริษัท และการสื่อสารผ่านทางจดหมายข่าว เทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินโครงการฝึกอบรม การสื่อสารให้พนักงานเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อบังคับและปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัทวางไว้ และเพื่อเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานของพนักงานให้
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลการฝึกอบรม โดยการด าเนินการสัมภาษณ์การติดตามการส ารวจ
กลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์การด าเนินงาน 
 
 ในปัจจุบันนักวิชาการและนักวิจัยต่างประเทศยังได้กล่าวถึง กระบวนการฝึกอบรม (Training 
process) ไว้อย่างแพร่หลายจากหนังสือและบทความด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
โดย (Noe, 2010) ได้กล่าวไว้ว่า การฝึกอบรมเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการประสบความส าเร็จ
ขององค์กรในยุคร่วมสมัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลง (Saeed, 2010) โดยส่วนใหญ่ทฤษฎีการฝึกอบรม 
ประกอบด้วยขั้นตอนกระบวนการฝึกอบรม 4 ขั้นตอน ได้แก ่
 1. การประเมินความต้องการและจ าเป็น 
 2. การวางแผนและออกแบบการฝึกอบรม  
 3. การจัดกิจกรรมฝึกอบรม  
 4. การประเมินผลการฝึกอบรม  
  
 โดยขั้นตอนเหล่านี้ เป็นที่ยอมรับและรู้จักกันอย่างแพร่หลายเรียกได้ว่าเป็น วงจรการ
ฝึกอบรม (Training Cycle) ดังภาพที่ 2.7 และนักวิชาการด้านการฝึกอบรมส่วนใหญ่เห็นว่า ขั้นตอน
เหล่านี้ เป็นสิ่งจ าเป็น และก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร (Saeed, 2010) (Blanchard and 
Thacker, 2012) (Goldstein and Ford, 2002) 
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ภาพที่ 2.7 วงจรการฝึกอบรม (Training Cycle) 
แหล่งที่มา:  Balderson (2005: 84) 
  
 Ghufli (2014: 18-19) ได้อธิบายว่า กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาที่ เป็นระบบ
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี ้
 1. การประเมินความต้องการและจ าเป็นในการฝึกอบรม ( Identify training needs) 
โดยทั่วไปจะวิเคราะห์องค์กรโดยรวม เช่น เป้าหมายองค์กร วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม การ
สนับสนุนการฝึกอบรม การปฏิบัติงานของพนักงาน (Noe, 2010) และ (Miller and Osinski, 2002) 
พบว่า การประเมินความต้องการเป็นสิ่งส าคัญต่อกิจกรรมการฝึกอบรม ในหลายครั้งที่การฝึกอบรม
ล้มเหลวเนื่องจากวิเคราะห์ในขั้นตอนน้ีผิดพลาด 
 2. การวางแผนและออกแบบการฝึกอบรม (Plan and design training) ในการตัดสินใจการ
ออกแบบการฝึกอบบรมจะต้องมีความเฉพาะเจาะจง และท าการประเมินเทคนิควิธีการที่จะใช้ในการ
ฝึกอบรม เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการเรียนการสอนจะถ่ายทอดให้แก้ผู้ฝึกอบรมได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ (Kissack and Callahan, 2010)  
 3. เทคนิควิธีการฝึกอบรม (Training techniques) โดยอาศัยเทคนิคในการฝึกอบรมที่มี
ความหลากหลายและการน ามาปรับใช้ให้เหมาะสม เช่น การบรรยาย การถ่ายทอดผ่านภาพและเสียง 
การจ าลองสถานการณ์ กรณีศึกษา เกมธุรกิจ การแสดงบทบาทสมมติ การจ าลองพฤติกรรม  (Noe, 
2010) และวิธีการใหม่ๆ ที่ใช้เทคโนโลยี เช่น อินเตอร์เน็ต ซีดีรอม วิดีโอแบบโต้ตอบ ที่ถูกน ามาปรับ
ใช้เพื่อตอบวัตถุประสงค์ (Mishra, 2011) 
 4. การประเมินผลการฝึกอบรม (Evaluate Training Outcomes) การตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรมว่าประสบความส าเร็จในระดับใด (Noe, 
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2010) อีกทั้งการประเมินผลและการติดตามการท างานของพนักงานอย่างต่อเนื่องผลถือเป็นสิ่งจ าเป็น 
เพื่อที่จะน ามาออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมที่เหมาะสมต่อไป 
 ในทุกขั้นตอนกระบวนการฝึกอบรมมีความส าคัญอย่างยิ่ง แต่ขั้นตอนที่มีความส าคัญมาก
ที่สุด คือ การประเมินความต้องการและจ าเป็น หากเกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนนี้จะท าให้ขั้นตอนที่
ตามมาทั้งหมดผิดพลาดตาม ตามที่ (Lee and Owens, 2004) กล่าวไว้ว่า ขั้นตอนการประเมินความ
จ าเป็นใช้ 1/3 ของเวลาในวงจรการฝึกอบรมทั้งหมด ดังภาพที่ 2.8 แสดงให้เห็นว่า การประเมินความ
จ าเป็นจะต้องวิเคราะห์อย่างละเอียดและถูกต้อง (Roberts, 2006) 
 

 
ภาพที่ 2.8 ระยะเวลาในกระบวนการฝึกอบรม 
แหล่งที่มา: Roberts (2006) 
 
ตารางที่ 2.3 เปรียบเทียบกระบวนการฝึกอบรม 
 
กระบวนการฝึกอบรม ก ข ค ง จ ฉ ช 
1. การประเมินความต้องการ        
2. การก าหนดวัตถุประสงค ์        
3. การออกแบบหลักสูตร        
4. การทดสอบความเที่ยง        
5. การเลือกวิธีการฝึกอบรม        
6. การสรรหาวิทยากร        
7. การเลือกสถานที่        
8. การบริหารการฝึกอบรม        
9. การจัดการฝึกอบรม        
10. การประเมินผล        
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หมายเหตุ: เครื่องหมาย  หมายถึง ขั้นตอนกระบวนการฝึกอบรมที่เสนอโดยนักวิจัยและ       
นักวิชาการที่กล่าวมาข้างต้น 
ก: สุจิตรา ธนานันท ์(2552)  
ข: อนวิัช แก้วจ านง (2552) 
ค: วิลาวรรณ รพีพิศาล (2550) 
ง: Nadler (1982) 
จ: Wills (1994) 
ฉ: Fathi (2002) 
ช: Ghufli (2014) 
 
 จากนักวิชาการและนักวิจัยผู้วิจัยสามารถสรุปขั้นตอนกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาที่มีผู้
น ามาปรับใช้มากที่สุด ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การประเมินความต้องการฝึกอบรม 2. การ
ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม 3. การจัดการฝึกอบรม และ 4. การประเมินผลการฝึกอบรม นอกจาก
ขั้นตอนที่ได้กล่าวมาแล้ว ขั้นตอนอื่นๆ ก็เป็นส่วนประกอบที่จะท าให้เกิดการฝึกอบรมที่สมบูรณ์และ
เกิดประสิทธิภาพแก่ทั้งพนักงานและองค์กร 
 

2.2.4 เทคนิคการฝึกอบรม  
 อนิวัช แก้วจ านง, 2554 (13-139) ที่ได้อธิบายไว้ว่า การฝึกอบรม จะมีเทคนิคที่ใช้ในการ
ฝึกอบรมโดยแต่ละเทคนิคจะมีประสิทธิภาพแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ขององค์การโดยพบว่า 
ในการฝึกอบรมทั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนใช้เทคนิคที่ ไม่แตกต่างกันมาก เทคนิคที่
นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การฝึกอบรมแบบขณะที่ปฏิบัติงาน (On 
the job training) และการฝึกอบรมแบบขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน (Off the job training) โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
 1. การฝึกอบรมแบบขณะที่ปฏิบัติงาน (On the job training) 
การฝึกอบรมแบบขณะที่ปฏิบัติงาน เป็นการเข้าปฏิบัติงานจริงของบุคลากรโดยการควบคุมของผู้
ฝึกอบรมที่มีความรู้และช านาญในงานนั้น โดยผู้ท าหน้าที่ในการฝึกอบรมจะอยู่ในระดับหัวหน้างาน
การฝึกอบรมในลักษณะนี้จะเป็นการชี้แนะหรือการสอนงาน ซึ่งการฝึกอบรมแบบขณะปฏิบัติงานอาจ
จ าแนกดังนี ้
  1) การหมุนเวียนงาน (Job rotation)  
  เป็นการโยกย้าย สับเปลี่ยน หมุนเวียนงานเพื่อจะได้เรียนรู้งานทุกด้านในองค์การ
และรู้ปัญหาในการท างานของทุกฝ่าย ท าให้บุคลากรสามารถเพิ่มความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และ
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ทัศนคติในงานด้านต่างๆ มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การหมุนเวียนงานอาจมีข้อเสียคือท าให้งานหยุดชะงัก
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งเพียงชั่วคราวในระยะสั้นๆ อีกทั้งผู้ที่เข้ามาใหม่อาจไม่มีความช านาญ
พอจึงอาจท าให้ผลส าเร็จในงานต้องใช้เวลามากขึ้นกว่าเดิม 
  2) การสอนแนะ (Coaching)  
  เป็นองค์ประกอบย่อยในการสอนงานคนที่เป็นผู้สอนมักเป็นหัวหน้างานโดยมี
เป้าหมายระยะสั้นในการสอนงานและจะสอนเกี่ยวกับงานที่ผู้สอนท าอยู่ในปัจจุบัน (Ivancevich, 
1998: 237) การสอนแนะจึงถือได้ว่าเป็นวิธีการในการพัฒนาการปฏิบัติงานที่มีหัวหน้าคอยให้
ค าแนะน าบุคลากรให้สามารถแก้ไขปัญหาในการท างานจนส าเร็จลุล่วง 
  3) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)  
  เป็นแนวทางในการให้ค าแนะน าในการสร้างปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานโดยรุ่นพี่
หรือผู้ที่อยู่ ในต าแหน่งที่สูงกว่า ลักษณะของพี่ เลี้ยงจะท าการถ่ายทอดความรู้ เพื่อยกระดับ
ความสามารถและท าให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพ ทั้งนี้ พี่เลี้ยงอาจเป็นบุคคลในหน่วยงาน
เดียวกันหรือต่างหน่วยงานก็ได้ 
  4) การฝึกอบรมแบบสอนงาน (Job instruction training)  
  เป็นการฝึกอบรมในขณะท างานโดยผู้สอนงาน (Job instructor) จะท าการชี้แนะ
และสอนงานไปด้วยในขณะที่ผู้อบรมท างานไปด้วย ซึ่งการฝึกอบรมแบบสอนงานเป็นการชี้แนะหรือ
บอกกล่าวอย่างละเอียดในขณะท างานจริงในแต่ละขั้นตอน โดยทั่วไปจะใช้ส าหรับการสอนงาน
บุคลากรใหม่เพื่อให้เข้าใจการท างานในหน้าที่และความรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม หากเป็นองค์การ
ขนาดใหญ่ มักจะมอบคู่มือการปฏิบัติงานให้ด้วยเพื่อให้บุคลากรไดศ้ึกษาด้วยตนเอง 
  5) การฝึกอบรมด้วยการฝึกงาน (Apprenticeship training)  
  เป็นการผสมผสานการสอนในห้องเรียนกับการฝึกอบรมโดยขณะปฏิบัติงาน โดยอาจ
เป็นการให้ค าแนะน าทั้งในขณะปฏิบัติงานและนอกเหนือการปฏิบัติงานโดยเฉพาะงานด้านทักษะฝีมือ 
 2. การฝึกอบรมแบบขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน (Off the job training)  
 เทคนิคการฝึกอบรมแบบขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปเป็นการ
ฝึกอบรมที่สามารถด าเนินการได้เองหรือมอบหมายให้องค์การที่ประกอบธุรกิจด้านการฝึกอบรม
รวมถึงองค์การที่จัดตั้งหน่วยงานฝึกอบรม (Training department) การฝึกอบรมแบบขณะที่ไม่ได้
ปฏิบัติงาน มีความแตกต่างจากการฝึกอบรมแบบขณะที่ปฏิบัติงาน ตรงที่จะต้องหยุดงานในหน้าที่
และความรับผิดชอบชั่วคราวจนกว่าการฝึกอบรมในครั้งนั้นจะเสร็จสิ้น การฝึกอบรมโดยวิธีนี้ได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเนื่องจากใช้ระยะเวลาไม่ยาวนานมากนัก ซึ่งเทคนิคการฝึกอบรม
แบบขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี 
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  1) การบรรยาย (Lecture)  
  เป็นการฝึกอบรมโดยผู้ท าการอบรมซึ่งจะเรียกว่า วิทยากร (Guest speaker) จะ
เป็นผู้แนะน าเรื่องต่างๆ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (Trainee) ตามหัวข้อที่ได้ก าหนดไว้ วิทยากรจะใช้
วิธีการพูดโดยอาจมีอุปกรณ์เสริมในการฝึกอบรม (Training facilities) ด้วยก็ได้ ส าหรับข้อเสียของ
การฝึกอบรมโดยการบรรยายหากเชิญวิทยากรที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรือไม่มีความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด
อย่างแท้จริงจะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่ให้ความสนใจในการบรรยายของวิทยากร 
  2) การประชุมอภิปราย (Conference)  
  อาจเป็นการฝึกอบรมโดยจัดรูปแบบเหมือนการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ตาม
หัวข้อที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว ปัจจุบันองค์การขนาดใหญ่นิยมใช้ในรูปแบบนี้ส าหรับการ
ฝึกอบรมในระดับหัวหน้าบุคลากรโดยเฉพาะหรืออีกรูปแบบหนึ่งอาจเป็นวิธีการประชุมอภิปรายแบบ
ทางไกล (Teleconference) โดยใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งต่างคนต่างมีจอ ภาพที่สามารถมองเห็นกันได้และ
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน  
  3) การศึกษากรณีตัวอย่าง (Case study)  
  เป็นการฝึกอบรมโดยการน าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือสมมติขึ้นทั้งจากการท างาน
ในองค์การที่ประสบความส าเร็จและล้มเหลวเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมท าการวิเคราะห์ในแต่ละด้าน 
การฝึกอบรมในรูปแบบนี้จะท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้หัดใช้ความคิดท างานร่วมกันโดยอาจท า
ควบคู่กับการฝึกอบรมแบบบรรยายก็ได ้
  4) การสาธิต (Demonstration)  
  เป็นการฝึกอบรมโดยการแสดงให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นจริงในเรื่องที่ท าการ
ฝึกอบรม การสาธิตอาจท าควบคู่ไปกับการฝึกอบรมแบบบรรยายก็ได้เช่นกัน 
  5) การจ าลองสถานการณ์ (Simulated training)  
  เป็นการสร้างเหตุการณ์โดยจ าลองจากเหตุการณ์จริงเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
เรียนรู้และฝึกท าการแก้ไขในเบื้องต้น เทคนิคการฝึกอบรมแบบนี้หากมีการจัดห้องที่ใช้ฝึกอบรมให้มี
บรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมที่เหมือนจริงด้วยจะท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจสถานการณ์ต่างๆ 
ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น 
  6) การระดมความคิดหรือการระดมสมอง (Brain storming)  
  เป็นการฝึกอบรมแบบใหม่โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกใช้ความรู้ ความสามารถ 
และความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ โดยการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แสดงความคิดเห็นในหัวข้อหรือ
งานที่ได้รับมอบหมายโดยทุกคนจะต้องกลั่นกรองความคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกมาเพื่อหาข้อสรุปที่ดี
ที่สุดร่วมกันให้ได ้
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  7) การเล่นเกม (Games)  
  เป็นการสร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมเพื่อไม่ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้สึก
เบื่อหน่ายโดยทุกคนจะมีส่วนในการท างานร่วมกันในรูปของการละเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อได้
ค าตอบของกลุ่มหรือของบุคคลในกลุ่มแล้ววิทยากรจะอธิบายหรือแนะน าว่าผลลัพธ์หรือค าตอบที่กลุ่ม
ได้ตอบไปแล้วเกี่ยวข้องกับการท างานอย่างไร การเล่นเกมอาจท าควบคู่กับการฝึกอบรมแบบบรรยาย
ได้ด้วยเช่นกัน 
  8) การใช้โปรแกรมการเรียนรู้ (Programmed learning)  
  เป็นเทคนิคการฝึกอบรมในรูปแบบใหม่ใช้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความรู้และ
ความสามารถในระดับดี ผู้ฝึกอบรมจะต้องรู้ว่าควรใช้เทคนิคกับกลุ่ม เป้าหมายใดเพื่อผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่รู้สึกท้อถอยหรือเบื่อหน่ายเนื่องจากผู้เข้าฝึกอบรมจะต้องเรียนรู้จากต าราหรือคอมพิวเตอร์
โดยการเสนอค าถามประเด็นปัญหาและหาค าตอบด้วยตนเอง 
  9) การฝึกอบรมแบบออนไลน์ (Online training)  
  เป็นการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการเรียนรู้แบบทางไกลโดยบุคลากรเรียนรู้ใน
ห้องเรียนของบริษัทจากระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อความรู้จากองค์การที่เราได้สมัคร
เรียนไว้ได้ บุคลากรสามารถเรียนรู้ได้ทั้งที่บ้านและที่ท างานขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลง ท าให้เกิด
ความสะดวกและสามารถตอบสนองบุคลากรได้ทุกระดับ  
 
 นอกจากนี้ (สมชาติ กิจยรรยง, 2555: 156-179) ได้กล่าวถึง เทคนิคการฝึกอบรมซึ่งมีการจัด
ประเภทเทคนิคในการฝึกอบรม โดยเน้นที่บทบาทตัวบุคคลและสื่อโสตทัศน์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
ดังนี ้
 1. ประเภทการเน้นบทบาทของวิทยากร ได้แก่ 
  1) การบรรยายแบบผู้บรรยายคนเดียว (Lecture)  
  เป็นวิธีการฝึกอบรมวิธีหนึ่งที่รู้จักกันเป็นอย่างดี และนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางเป็น
เวลานาน นอกจากนี้ วิธีการบรรยายยังเป็นวิธีการถ่ายทอดที่มีความนิยมอย่างแพร่หลายในงานแสดง
วิชาการ  
  2) การบรรยายเป็นชุด (Symposium)  
  เป็นการบรรยายหรือปาฐกถาโดยผู้เชี่ยวชาญหรือวิทยากรชุด ตั้งแต่ 2-6 คน จะเป็น
บรรยายหรือแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อที่ก าหนดให้ วิทยากรแต่ละคนจะบรรยายกันคนละด้านไม่
ซ้ ากัน เป็นความคิดเห็นสั้นๆ โดยจะใช้เวลาคนละ 10-15 นาที โดยมีพิธีกรผู้ ด าเนินการจะแนะน า
เรื่องที่จะพูดและท าหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างวิทยากรกับผู้ฟัง 
 



48 
 

  3) การอภิปรายเป็นคณะ (Panel discussion)  
  เป็นc[การฝึกอบรมที่ใช้ได้ดีวิธีหนึ่ง การอภิปรายเป็นคณะเป็นการอภิปรายโดยกลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3-10 คน โดยให้ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข จะมี
พิธีกรเป็นผู้ด าเนินการอภิปรายประสานเช่ือมโยง และสรุปการอภิปรายของแต่ละคน 
 2. ประเภทเน้นบทบาทของผู้เข้ารับการอบรม 
  1) การสัมมนา (Seminar)  
  เป็นรูปแบบหนึ่งของการฝึกอบรมที่ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ท าให้ เกิดความรู้จากการฝึกอบรม การสัมมนาต้องอาศัยผู้ เข้ ารับการฝึกอบรมที่มีความรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการท างานมากพอสมควร จึงจะสามารถอภิปรายร่วมกันได้ เพื่อ
หาวิธีปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ได้ 
  2) การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion)  
  เป็นการแบ่งการอภิปรายระหว่างผู้เข้าร่วมอภิปราย จ านวน 6-20 คน ในเรื่องที่
สนใจร่วมกันเพื่อหาข้อยุติ มีลักษณะแบบเป็นกันเอง หลักส าคัญของการอภิปรายกลุ่มคือ ผู้เข้าร่วม
จะต้องมีฐานะเท่าเทียมกัน มีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นได้อิสระไม่เป็นการแข่งขันกันด้วยค าพูด 
  3) การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนคามคิดเห็น (Conference)  
  เป็นการประชุมอย่างเป็นพิธีการ ประกอบด้วยผู้น าการประชุมและผู้เข้าร่วมจ านวน
ไม่เกิน 30 คน ผู้น าการประชุมจะเตรียมรายละเอียดไว้ล่วงหน้าและระหว่างการด าเนินการประชุม 
ผู้น าการประชุมจะต้องพยายามกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมออกความคิดเห็นเพ่ือหาข้อยุติร่วมกัน 
  4) การประชุมแบบซินดิเคท (Syndicate method)  
  เป็นวิธีการฝึกอบรมนักบริหารที่มีการจัดอย่างแพร่หลาย โดยวิทยากรจะแบ่งกลุ่ม
เป็นกลุ่มย่อยๆ แล้วให้สมาชิกในกลุ่มเลือกประธาน เลขานุการประจ ากลุ่มเพื่อท าหน้าที่รับผิดชอบ
การจัดการประชุม 1 หัวข้อ แล้วหมุนเวียนผลัดกันให้ท าหน้าที่ประชุมหัวข้ออื่นๆ ดังนั้น ทุกคนจะได้มี
โอกาสเป็นประธาน เมื่อการประชุมสิ้นสุดจะต้องท ารายงานหรืออาจพาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
  5) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  
  เป็นรูปแบบหนึ่งของการฝึกอบรมที่ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ 
เพราะจะเน้นทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยจะแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อยๆ แล้วแต่ละกลุ่มประชุม
ปฏิบัติการและรายงานผลต่อที่ประชุม 
  6) การระดมสมอง (Brainstorming)  
  เป็นการฝึกอบรมที่กระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี 
จ านวนไม่เกิน 20 คน เทคนิคการระดมสมองเหมาะส าหรับการแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน ที่จะต้อง
อาศัยความรู้จากหลายๆ คนในการตัดสินใจ 
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  7) การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing)  
  เป็นการแสดงบทบาทในสถานการณ์เหมือนจริง โดยวิทยากรก าหนดโครงเรื่องและ
ให้ผู้แสดงคิดค าพูดเอง แสดงไปตามความรู้สึกของตนในบทบาทสมมติที่ได้รับ เช่น เป็นหัวหน้า เป็น
ลูกน้อง เป็นต้น 
  8) การศึกษาเฉพาะกรณี (Case study)  
  อาจเรียกได้ว่าเป็น กรณีศึกษา ที่ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษากรณีดังกล่าว 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายใต้สถานการณ์จริงที่ได้เกิดขึ้นมาแล้ว  
  9) การสาธิต (Demonstration)  
   เป็นการแสดงให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นกระบวนการหรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ การทดลองต่างๆ อาจใช้ร่วมกับเทคนิคการบรรยาย การอภิปราย 
การทดลอง เป็นต้น 
  10) การทัศนศึกษา (Field Trip)  
  หรือการดูงานนอกสถานที่ ได้รับความนิยมอย่างมาก เป็นการน าผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไปยังสถานที่ปฏิบัติจริง เพื่อศึกษาสิ่งต่างๆด้วยตนเอง เมื่อสิ้นสุดการศึกษาแล้วต้องท า
รายงานสิ่งที่ได้จากการไปศึกษานอกสถานที ่
 3. ประเภทเน้นการพัฒนาเฉพาะตัวบุคคล 
  1) การสอนแบบส าเร็จรูป (Programmed Instruction)  
เป็นการสอนที่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 
ประกอบด้วยเนื้อหา ความรู้ การฝึกปฏิบัติการ ท าแบบฝึกหัด การตรวจค าตอบด้วยตนเองว่าถูกต้อง
หรือไม่ หากผิดโปรแกรมก็จะอธิบายค าตอบที่ถูกต้องไว้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความเข้าใจ
ก่อนที่จะศึกษาในบทอื่นๆ ต่อไป และอีกวิธีหนึ่งคือ การสอนแนะ (Coaching) หรือการสอนงาน เป็น
การแนะน าวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติงานเหมาะกับผู้เข้ามาท างานใหม่ โดยผู้สอนจะเป็น
หัวหน้างานที่จะท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง อาจจะสอนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน  
 4. ประเภทเน้นการใช้สื่อโสตทัศน์ในการฝึกอบรม 
  1) วีดิทัศน์และโทรทัศน์วงจรปิด  
  จะใช้ประโยชน์ในด้านการประชาสัมพันธ์และการฝึกอบรมภายในได้ดี ผู้ชมสามารถ
รับทั้งภาพ เสียง ท าให้สร้างความสนใจได้มาก ขั้นตอนในการผลิตมีลั กษณะเหมือนกับการถ่าย
ภาพยนตร์ ต้องมีการเขียนสคริปและใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ แต่การตัดต่อภาพที่ไม่
ยุ่งยากเท่ากับการท าภาพยนตร์ ปัจจุบันกล้องถ่ายท าและอุปกรณ์ถ่ายท ามีขนาดเล็ก และราคาไม่แพง 
ไม่เป็นปัญหาในองค์การใหญ่ๆ ที่มีงบประมาณเยอะ อาจมีข้อจ ากัดส าหรับองค์กรขนาดเล็กอาจมี
ปัญหาด้านงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ 
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  2) โปรแกรม Power point  
  เป็นสื่อที่มีค่าใช้จ่ายในด้านวัสดุ อุปกรณ์ การผลิตที่ประหยัด สามารถเคลื่อนย้าย
ข้อมูลการน าเสนอได้สะดวก ไม่ยุ่งยาก สามารถท าการน าเสนอได้ ไม่จ าเป็นต้องมีทักษะเฉพาะทาง
มาก เนื่องจากใน Power point มีรูปแบบการน าเสนอแบบส าเร็จรูปอยู่แล้ว สามารถฉายในห้องที่มี
แสงสว่างได้ หากเกิดข้อผิดพลาดในเนื้อหาสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ทันที แต่มีข้อจ ากัดส าหรับผู้ที่ล่า
สมัยด้านเทคโนโลยีอาจเกิดความสับสนในการใช้โปรแกรมได้ 
  3) สไลด์หรือเครื่องฉายสไลด์  
  สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก มีความยืดหยุ่นในการน าเสนอ โดยการสลับภาพสไลด์
ใหม่ได้ตามต้องการ ข้อจ ากัดอาจต้องอาศัยการเตรียมการวางแผนการผลิตในการถ่ายภาพ จัดท า
แผนภูมิ แผนผังประกอบที่ยุ่งยาก 
 จากการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่า (อนิวัช แก้วจ านง, 2554) ได้แบ่งเทคนิคการฝึกอบรมตาม
ลักษณะการปฏิบัติงาน ได้แก่ การฝึกอบรมขณะที่ปฏิบัติงานและการฝึกอบรมขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน 
ซึ่งแตกต่างกับ (สมชาติ กิจยรรยง, 2555) ที่แบ่งตามประเภทเทคนิคการฝึกอบรมโดยเน้นที่บทบาท
ตัวบุคคลและสื่อโสตทัศน์เป็นหลัก จากที่นักวิชาการได้กล่าวมาผู้วิจัยสรุปได้ว่า เทคนิคของการ
ฝึกอบรมแต่ละเทคนิคก็มีรูปแบบการน าเสนอที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ด าเนินการฝึกอบรมจะต้องเลือก
เทคนิคที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากที่สุด 
 
 นอกจากนี้ (สุจิตรา ธนานันท์, 2552: 66-67) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือก
เทคนิคการฝึกอบรม มีดังนี ้
 1. การพิจารณาวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เพื่อดูว่าการฝึกอบรมต้องการเปลี่ยนแปลง
อะไรด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KUSAB) ยกตัวอย่าง เช่น การ
เปลี่ยนแปลงความรู้ควรใช้วิธีบอกเล่า (Telling method) โดยการที่เอาคนที่มีความรู้มาถ่ายทอดการ
อบรม การเสริมสร้างความเข้าใจควรใช้วิธีการแสดงให้ดู (Showing method) ส่วนการพัฒนาทักษะ
และความช านาญ ควรใช้วิธีการให้ฝึกปฏิบัติ (Doing method) เป็นต้น 
 2. การพิจารณาเนื้อหาสาระของหลักสูตร ควรดูว่าหลักสูตรนั้นเป็นการพัฒนาความรู้ในเรื่อง
ใด เป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมหรือรูปธรรม 
 3. การพิจารณาตัวผู้ด าเนินการอบรม โดยจะต้องมีการวิเคราะห์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่าเขา
เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องที่จะอบรมหรือไม่ 
 4. การพิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยจะต้องมีการวิเคราะห์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่าเขา
เป็นผู้มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องที่จะท าการอบรมหรือไม ่
 5. การพิจารณาถึงสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการสอน ที่จะต้องใช้เหมาะสมหรือไม่ 
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 6. การพิจารณาในเรื่องของงบประมาณและค่าใช้จ่าย หากมีงบประมาณน้อยควรเชิญ
วิทยากรมาเพียงคนเดียว  
 7. การพิจารณาในเรื่องของเวลา ถ้ามีเวลามากก็สามารถจัดกิจกรรม การเรียนรู้เล่นเกมและ
กิจกรรมนันทนาการต่างๆได้ นอกจากนี้ จะต้องพิจารณาช่วงเวลาให้เหมาะสม ช่วงบ่ายไม่ควรใช้วิธี
บรรยายเพราะจะท าให้ผู้เข้ารับการอบรม เบื่อหน่าย ง่วงนอน 
 

2.3 แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร 

2.3.1 ความหมายของหลักสูตร 
 Taba (1962: 6) กล่าวว่า หลักสูตร คือ เป็นเอกสารที่เขียนขึ้น โดยประกอบด้วยเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ กิจกรรมหรือประสบการณ์การเรียนรู้  และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ มีแนวคิดที่สอดคล้องกับ (Tyler, 1949: 3) ที่กล่าวไว้ว่า หลักสูตรเป็นหลักการ
และเหตุผล โดยในการพัฒนาหลักสูตรจะต้องมีพื้นฐานที่ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ จุดมุ่งหมาย 
ประสบการณ์การศึกษา การจัดประสบการณ์การศึกษา การประเมินผล และมีความสอดคล้องกับ 
(ไชยรัตน์ ปราณี, 2545: 20) ระบุว่าหลักสูตร หมายถึง แผนการเรียนรู้ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาส ให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยมีองค์ประกอบส าคัญ คือ เป้าหมายของหลักสูตร จุดประสงค์เฉพาะ การ
จัดระบบเนื้อหาสาระ และการประเมินผล ซึ่งได้ทั้ง 3 ท่าน ได้กล่าวสอดคล้องในด้านองค์ประกอบ
ของหลักสูตรที่ประกอบด้วย วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และการประเมินผล  
 (Saylor and Alexander, 1974: 6) กล่าวไว้ว่า หลักสูตร เป็นแผนส าหรับการเรียนรู้อย่าง
หนึ่ง จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าประสงค์ทั่วไปและจุดประสงค์เฉพาะ มีความสอดคล้องกับ 
(สุนทร โคตรบรรเทา, 2553: 4) กล่าวไว้ว่า หลักสูตร เป็นแผนการปฏิบัติหรือเอกสารที่เขียนขึ้นโดยมี
ยุทธวิธีเพื่อบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ปลายทาง และยังสอดคล้องกับ (กุลประภัสสร์ สิงห์บุระอุดม, 
2551: 18) ที่ ได้กล่าวไว้ว่ า หลักสูตร หมายถึง แนวทางหรือแผนที่ ให้ผู้ เรียนได้ เพิ่ มความรู้
ประสบการณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และหลักสูตรอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน ซึ่งทั้ง 3 ท่านได้กล่าวสอดคล้องกันในด้านว่า
หลักสูตรนั้นเป็นแผนที่จัดขึ้นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้
 สมนึก ธาตุทอง (2548: 4) ได้สรุปไว้ว่า หลักสูตร คือ การบูรณาการศิลปะการเรียนรู้ และ
มวลประสบการณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นไปตามสิ่งที่สังคมคาดหวัง และมีการก าหนดแผนงานไว้ล่วงหน้า โดยสามารถปรับปรุง พัฒนา ให้
เอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียนได้มีความรู้ ความสามารถสูงสุดตามศักยภาพของแต่ ละบุคคล มีความ
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สอดคล้องกับ (ปทุมพร วรธิติพงศ์, 2552: 33) อธิบายไว้ว่า หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์ที่ถูก
จัดไว้อย่างเป็นล าดับและมีศักยภาพเพื่อใช้ในการสอนท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้งร่างกายและ
สติปัญญา และยังมีความสอดคล้องกับ (วิชิต สุทธิพร, 2550: 40) กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึง
แผนการเรียนรู้หรือกิจกรรมที่ก าหนดไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาด้านพุทธพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้  ซึ่งทั้ง 3 ท่านได้กล่าว
สอดคล้องกันในด้านการรวบรวมมวลประสบการณ์เข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติพฤติกรรมความคิดที่ดีขึ้น 
 นอกจากนี้(บุญชม ศรีสะอาด, 2546: 8) ยังได้สรุปว่า หลักสูตร สามารถจัดเป็นกลุ่มได้ 2 
กลุ่ม ได้แก่ 
 1. กลุ่มที่มองว่าหลักสูตรเป็นสิ่งที่คาดหวัง ได้แก่กลุ่มที่ ให้ความหมายว่า หลักสูตร 
ประกอบด้วย วิชาและเนื้อหาวิชา โปรแกรมการศึกษา เอกสารและหลักสูตรแม่บท โดย 
(Beauchamp, 1981: 83-86) ได้กล่าวไว้ว่า เนื้อหาวิชา คือ ศูนย์กลางของหลักสูตร 
 2. กลุ่มที่มองว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ กลุ่มที่ให้ความหมายว่า หลักสูตร คือประสบการณ์
ของผู้ เรียน  โดย (Regan and Shepherd, 1971: 3) (Hass, 1977: 5) ได้กล่าวว่า หลักสูตรคือ
ประสบการณ์ทั้งหมดของผู้เรียน 
 จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปความหมายของหลักสูตรได้ว่า เป็นแบบแผนที่ถูกจัดขึ้น
อย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการเรียนรู้ เนื้อหาสาระวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการ
ประเมินผล อีกทั้งยังให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมหรือทัศนคติ
ทางความคิดที่ดีขึ้น 
 

2.3.2 ทฤษฎีและองค์ประกอบการพัฒนาหลักสูตร 
 ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรของทาบา (Taba, 1962: 425) ได้กล่าวไว้ว่า หลักสูตรจะต้องมี
องค์ประกอบพื้นฐาน 4 ประการ ดังนี ้
 1. จุดประสงค ์ 
 2. เนื้อหาวิชา  
 3. กระบวนการเรียน 
 4. การประเมินผล 
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ภาพที่ 2.9 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบพ้ืนฐานของหลักสูตรตามแนวคิดของทาบา 
แหล่งที่มา: ปรับจาก Taba (1962)  
 
 การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของทาบา มีด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนรวมทั้งสิ้น  7 
ขั้นตอน ดังนี ้ (Taba, 1962: 12-13)  
 1. การวินิจฉัยความต้องการ (Diagnosis of needs)  
 การศึกษาความต้องการเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นอันดับแรก  ผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้อง
วินิจฉัยประสบการณ์ ความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเพื่อมาก าหนดเนื้อหาของหลักสูตร 
 2. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Formulation of objectives)  
 เมื่อทราบความต้องการของผู้เรียนหรือของสังคมแล้ว  ผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องก าหนด
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งจะใช้ก าหนดเนื้อหาว่าจะมีความเฉพาะเจาะจงเพียงใดและวิธีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  
 3. การเลือกเนื้อหา (Selection of content)  
 ผู้พัฒนาหลักสูตรเลือกเนื้อหาสาระที่จะน ามาให้ผู้เรียนศึกษาโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ 
เนื้อหาที่เลือกมานั้นจะต้องมีความตรง (Validity) ตามวัตถุประสงค์และมีนัยส าคัญ (Significance) 
ต่อผู้เรียน      
 4. การจัดองค์ประกอบของเน้ือหา (Organization of content)  
 เนื้อหาที่คัดเลือกมาได้นั้น ผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องน ามาจัดเรียงล าดับ (Sequence) โดยใช้
เกณฑ์หรือระบบบางอย่าง ทั้งยังจะต้องค านึงถึงความเชื่อมโยงและการเน้น (Focus) ให้เหมาะกับ
วัตถุประสงค์ที่จะสอนและระดับของผู้เรียน 
 5. การเลือกประสบการณ์การเรียนรู ้(Selection of learning experiences)  
 ผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องพิจารณาเรื่องของการจัดเรียงล าดับประสบการณ์ และจะต้องเลือก
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์  
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 6. การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้(Organization of learning experiences)  
การจัดองค์ประกอบของประสบการณ์การเรียนรู้ ผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องค านึงถึงยุทธศาสตร์การ
สอนที่ส าคัญ คือการพัฒนากระบวนการสร้างมโนทัศน์ (Strategic of concept attainment) และ
ค านึงถึงค าถามส าคัญ ได้แก่ จะท าอย่างไรให้เนื้อหาสาระสอดคล้องกับประสบการณ์และความสนใจ
ของผู้เรียน และจะท าอย่างไรให้การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้สอดคล้องและตอบสนองต่อความ
แตกต่างระหว่างบุคคล    
 7. การประเมินวินิจฉัย (Determination of evaluate)  
 นักหลักสูตรจะต้องประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดย
จะต้องตอบค าถามว่า จะประเมินคุณภาพของการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้อย่างไร และจะใช้เครื่องมือและ
วิธีการใดในการประเมิน 
 
 ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรของทาบา (Taba, 1962) มีความสอดคล้องกับทฤษฎีการพัฒนา
หลักสูตรของไทเลอร์ (Tyler, 1949: 1) ได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบที่ส าคัญในการวาง แผนหรือ
พัฒนาหลักสูตร 4 องค์ประกอบ ตามล าดับดังนี้ 
 1. การก าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร 
 2. การเลือกเนื้อหาประสบการณ์การเรียนรู้ 
 3. การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
 4. การประเมินผล 
 

 
ภาพที่ 2.10 รปูแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร ์
แหล่งที่มา:  ปรับจาก Tyler, 1949.  
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 ซึ่งจากรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ สามารถอธิบายการพัฒนาหลักสูตรตามล าดับ
ขั้นตอน ดังต่อไปนี ้
 1. การก าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร (Formulation of objectives) 
 เริ่มด้วยการก าหนดจุดประสงค์ชั่วคราวโดยอาศัยข้อมูลจากการศึกษาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ
ด้านสังคม ความต้องการของผู้เรียน และในเนื้อหาวิชา มาช่วยก าหนดจุดประสงค์ฉบับร่าง ซึ่งอาจมี
มากกว่าที่จะจัดเข้าไว้ในหลักสูตรได้ทั้งหมด จึงควรกลั่นกรองให้เหลือไว้เฉพาะจุดที่ส าคัญและ
สอดคล้องกันตามปรัชญาความเชื่อ จิตวิทยาการเรียนการสอน ผลลัพธ์ที่ได้ คือ วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
 2. การเลือกเนื้อหาประสบการณ์การเรียนรู ้(Selection of learning experiences) 
 หลังจากก าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตรแล้ว ขั้นต่อมา ท าการเลือกประสบการณ์การเรียน 
อันเป็นสื่อที่จะท าให้บรรลุถึงจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ ในการเลือกประสบการณ์การเรียนจะต้อง
ค านึงถึง ล าดับก่อนหลัง ความต่อเนื่องและบูรณาการของประสบการณ์เหล่านั้น ต้องค านึงถึงขั้น
พัฒนาการของผู้เรียน เช่น อายุ และความสามารถ พิจารณาความรู้พื้นฐานของผู้เรียน พฤติกรรม
ผู้เรียน สิ่งแวดล้อมภายนอกของสถานที่เรียน เป็นต้น 
 3. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (Organization of learning experiences)  
 จะต้องท าให้เป็นระบบเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวกมากที่สุด ทั้งความสัมพันธ์ในแนวตั้งของ
หลักสูตร คือ การจัดเนื้อหาวิชาในแต่ละระดับชั้น ความสัมพันธ์ในแนวนอนของหลักสูตร คือ การบูร
ณาการวิชาการต่างๆ ในระดับช้ันเดียวกัน 
 4. การประเมินผล (Determination of evaluate)  
 เป็นขั้นสุดท้ายซึ่งจะท าให้ทราบว่าประสบการณ์การเรียนที่จัดขึ้นนั้นบรรลุจุดประสงค์ตามที่
ก าหนดไว้หรือไม่ ผู้เรียนมีการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด และผลการประเมินจะอธิบายได้ว่า หลักสูตร
นั้นควรมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงด้านใด หรือจ าเป็นต้องใช้หลักสูตรใหม่ในการเรียนการสอน
หรือไม ่
 
 อีกทั้งยังสอดคล้องกับทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรของไซเลอร์  (Saylor, Alexander and 
Lewis, 1981: 29-30)ได้กล่าวถึง องค์ประกอบการพัฒนาหลักสูตรมี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 1. เป้าหมายและวัตถุประสงค ์
 2. การออกแบบหลักสูตร 
 3. การน าหลักสูตรไปใช ้
 4. การประเมินหลักสูตร 
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ภาพที่ 2.11 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์ 
แหล่งที่มา:  ปรับจาก Saylor, Alexander and Lewis (1981) 
 
 
 1. เป้าหมายและวัตถุประสงค์  
 ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากแรงกดดันภายนอก เช่น ข้อบังคับตามกฎหมาย งานวิจัยปัจจุบัน 
ความรู้ด้านวิชาชีพ กลุ่มสนใจ และหน่วยงานของรัฐต่างๆ และจากฐานของหลักสูตร เช่น สังคม 
ผู้เรียน และความรู้ เป็นต้น 
 2. การออกแบบหลักสูตร  
 การจัดล าดับของเนื้อหาให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ที่เหมาะสม ซึ่งการออกแบบหลักสูตรมี
ทั้งหมด 5 แบบ ได้แก่  
  1) การออกแบบที่เน้นเน้ือหาวิชา เน้นบทบาทความรู้และกิจกรรมการแก้ปัญหา 
  2) การออกแบบที่เน้นความสามารถ เน้นวัตถุประสงค์ของการเรียน การวิเคราะห์
ภาระงาน และผลลัพธ์สุดท้ายที่วัดได้ 
  3) การออกแบบเน้นคุณลักษณะความเป็นมนุษย์และกระบวนการ เน้นความรู้สึก 
อารมณ์ และค่านิยมของผู้เรียน และด้านสุนทรียภาพของการเรียนรู้ 
  4) การออกแบบเน้นหน้าที่และกิจกรรมสังคม เน้นความต้องการของสังคมเป็นหลัก 
ส่วนความต้องการของผู้เรียนเป็นรอง 
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  5) การออกแบบที่เน้นความต้องการและกิจกรรมแต่ละบุคคล เน้นสิ่งที่เกี่ยวข้องและ
จูงใจผู้เรียนและสิ่งที่ประสบการณ์ในการเรียนรู้น าไปสู่ศักยภาพสูงสุด 
 3. การน าหลักสูตรไปใช้  
การเลือกใช้หลักสูตรโดยน ารูปแบบของหลักสูตรนั้นไปปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย วิธีการสอน อุปกรณ์
การสอน แหล่งความรู้ ซึ่งมักระบุไว้ในหลักสูตร แผนการสอน และการสังเกตในชั้นเรียน หรืออาจเป็น
การประชุมร่วมกัน การฝึกอบรมจากวิทยากร เป็นต้น 
 4. การประเมินหลักสูตร  
เป็นวิธีการด าเนินการประเมินผลลัพธ์สุดท้ายของผู้เรียน ข้อมูลในการประเมินจะเป็นพื้นฐานในการ
ตัดสินใจและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 
 นอกจากนี้ ยังมีนักวิจัยและนักวิชาการในประเทศไทยได้กล่าวถึง ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร
ที่มีความสอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรของ (Taba Hilda, 1962)  (Tyler, 1949) และ (Saylor,  
Alexander and Lewis, 1981) โดยการพัฒนาหลักสูตรของ (ปทุมพร วรธิติพงศ์ , 2552: 35) ได้
อธิบายถึง องค์ประกอบของหลักสูตรว่า เป็นส่วนที่ส าคัญที่น ามาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนมี 5 องค์ประกอบดังนี ้
 1. จุดมุ่งหมาย ได้แก่ จุดหมายของหลักสูตร วัตถุประสงค์ทั่วไป วัตถุประสงค์เฉพาะวิชา 
จุดประสงค์การเรียนการสอน 
 2. เนื้อหาและประสบการณ์ ซึ่งจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมาย 
 3. กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นองค์ประกอบในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ควรมี
ลักษณะเป็นกระบวนการ ซึ่งรวมถึงสื่อการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วย 
 4. การน าหลักสูตรไปใช้ มุ่งไปที่การแปลงหลักสูตรไปสู่การเรียนการสอนในระดับสถานบัน
การศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายที่หลักสูตรก าหนดไว้ 
 5. การประเมินผล ประกอบด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลหลักสูตร 
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ตารางที่ 2.4 เปรียบเทียบองค์ประกอบการพัฒนาหลักสูตร 
 

องค์ประกอบการพัฒนาหลักสูตร ก ข ค ง 
1. วัตถุประสงค ์     
2. เนื้อหาวิชา      
3. กระบวนการเรียนรู ้     
4. การน าไปใช ้     
5. การประเมินผล     

หมายเหตุ: เครื่องหมาย  หมายถึง องค์ประกอบการพัฒนาหลักสูตรที่เสนอโดยนักวิจัยและ      
นักวิชาการที่กล่าวมาข้างต้น 
ก: Taba Hilda (1962) 
ข: Tyler (1949) 
ค: Saylor,  Alexander and Lewis (1981) 
ง: ปทุมพร วรธิติพงศ ์(2552) 
 
 ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบการพัฒนาหลักสูตรมี  4 องค์ประกอบได้แก่ 
วัตถุประสงค์ เนื้อหาวิชา กระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผล มีผู้กล่าวสอดคล้องกัน 4 ท่านซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าเป็นองค์ประกอบหลักที่มีผู้ใช้อย่างแพร่หลาย แต่มีผู้ที่กล่าวเพิ่มเติมถึงองค์ประกอบใน
การน าหลักสูตรไปใช้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าอยู่ในขั้นของกระบวนการเรียนการสอน 
 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ชาคริต ช่วยบ ารุง (2554: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง บทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนต าบลเขากอบ อ าเภอ
ห้วยยอด จังหวัดตรัง การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากอบ อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 2) เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากอบ อ าเภอห้วยยอด จังหวัด
ตรัง 3) เพื่อน าเสนอแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลเขา
กอบ อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  
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 ผลการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลเขากอบมีบทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) ด้านการตลาดการท่องเที่ยว มีการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 2) ด้านการสร้างและแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในท้องถิ่น ปัจจุบัน
ยังไม่ได้มีการด าเนินการในการแสวงหาหรือสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในท้องถิ่นเพิ่มเติม 3) ด้านการ
ให้บริการท่องเที่ยว มีการให้บริการให้นักท่องเที่ยวล่องเรือชมความงดงามของถ้ าเลเขากอบโดยมี
พนักงานพายเรือท าหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยให้ค าแนะน าแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยว 
4) ด้านการวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มีการก าหนดการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นพันธกิจใน
การพัฒนาท้องถิ่น  
 สภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) การ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวยังไม่ทั่วถึง 2) การขาดแคลน
งบประมาณในการด าเนินการและความร่วมมือจากภาคประชาชน 3) ด้านการให้บริการท่องเที่ยว ใน
ปัจจุบันมักจะประสบปัญหาในการสื่อสารเพื่ออธิบายถึงรายละเอียดของถ้ าเลเขากอบให้นักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศ 4) ด้านการวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ยังไม่มีการด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแยกจากแผนพัฒนาท้องถิ่น และยังไม่ได้มีการดึงภาคประชาชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ  
 แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่ วนต าบลเขากอบ
สามารถด าเนินโดยการศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
ติดตามประเมินผล โดยสร้างการมีส่วนของภาคประชาชนในการร่วมกันวางแผนพัฒนาปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว สร้างจิตส านึกร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้ องกับ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผนวกแผนดังกล่าวเข้ากับแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้แผนพัฒนาใหม่แต่ละสาขาของการพัฒนามีความเชื่อมโยงกันและ
สนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตามศักยภาพและบริบทของ
พื้นที่โดยประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องและให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมจัดให้มีการดูแล
รักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว จัดท าโฆษณาประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยว โดยเผยแพร่ข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวแก่สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสารหนังสือพิมพ์ จดหมาย แผ่นพับ 
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
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 กุลประภัสสร์ สิงห์บุระอุดม (2551: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาความต้องการ
เพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยวส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความต้องการด้านการฝึกอบรม 2) เพื่อพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีล าดับขั้นตอนในการวิจัยดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการ
ส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมจากกลุ่มตัวอย่าง บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการการท่องเที่ยวของท้องถิ่นทั่วประเทศ จ านวน 412 คน โดยใช้แบบ
ส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ค่าความถี่ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าสถิติร้อยละ t-test โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (SPSS) และค่าเบ่ียง เบนมาตรฐาน  
 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม โดยน าข้อมูลที่ศึกษาจากเอกสาร และการ
ส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมมาพัฒนาเป็นโครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วย หลักการ
และเหตุผล เกณฑ์การผ่านหลักสูตรและแนวทางการท าหลักสูตรไปใช้ จากนั้นท าการประเมินผลการ
พัฒนาหลักสูตรโดยการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร ด้านฝึกอบรม และด้านการท่องเที่ยว จ านวน 3 
ท่าน ประเมินโครงสร้างหลักสูตรและความเหมาะสมของหลักสูตร โดยใช้แบบสอบถามและน า
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนน าไปใช้ ผลการศึกษาความ
ต้องการในการฝึกอบรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเข้ารับการอบรมเรื่องการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าหลักสูตรที่
ท าการพัฒนาขึ้นนั้นสอดคล้องกับผลส ารวจความต้องการในการอบรม และมีความเหมาะสมในระดับ
ที่จะน าไปใช้ในการฝึกอบรมให้กับบคุลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปได้ 
 
 ปทุมพร วรธิติพงศ์ (2552: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการจัดการ
การท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อความยั่งยืน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อความยั่งยืน 2) เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อความยั่งยืน 3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรการ
จัดการการท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อความยั่งยืน การด าเนินการวิจัยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1  ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม โดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการ
จัดการการท่องเที่ยวชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน แนวคิดทฤษฎีการจัดท าหลักสูตร ผนวกกับการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการส ารวจความต้องการฝึกอบรมจากชุมชน เพื่อน ามาก าหนดหัวเรื่องของ
หลักสูตรนาผลการศึกษามาก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม 10 
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บทเรียน หลังจากนั้นน าหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้ในชุมชนตัวอย่างที่ต าบลศรีประจันต์ อ าเภอ 
ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีจ านวน 21 คน 
 ขั้นตอนที่ 2  ขั้นตอนการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม ใช้วิธีการประเมินสภาพแวดล้อมของ
ชุมชน และผลการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการการ
ท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อความยั่งยืนผลการวิจัยพบว่า 
 1. การจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อความยั่งยืนจะต้องให้บุคลากรในชุมชนมีโอกาสได้รับ
การฝึกอบรม เพื่อสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนโดยให้
บุคลากรในชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
การฝึกอบรม 
 2. หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อความยั่งยืนที่พัฒนาขึ้นได้น าหัวข้อ
เรื่องจากผลการศึกษาความต้องการของชุมชน ประกอบการศึกษา แนวคิดการจัดการการท่องเที่ยว
จากงานวิจัย ตลอดจนการวิเคราะห์ทฤษฏีต่างๆ จนได้โครงร่างหลักสูตรซึ่งประกอบ ด้วย 1) ความ
จ าเป็นและปัญหา 2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และ 3) หน่วยการฝึกอบรมจ านวน 10 บท ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว พบว่า โครงร่างหลักสูตรมีความสอดคล้องและเหมาะสมในระดับมาก 
 3. ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมพบว่า หลังการฝึกอบรมผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อความยั่งยืนสูงกว่าก่อนการ
ทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และผู้เข้ารับการอบรมมีเจตคติต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อความยั่งยืนสูงกว่าก่อนการทดลองใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ผู้เข้า
อบรมสามารถท าแบบทดสอบตามวัตถุประสงค์การฝึกอบรมทุกหน่วยคิดเป็นร้อยละ 81.96 การ
ทดสอบประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมด้วยคะแนนจากผลการท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบมี
ค่าเฉลี่ย 84.38/81.96 การประเมินสภาพแวดล้อมการฝึกอบรมพบว่า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 หมายถึง
มีระดับความคิดเห็นการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
 สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ (2546: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
อย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าทุ่งสามร้อยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอย่างมีส่วน
ร่วมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ในการจัดการพื้นที่ ชุ่มน้ าทุ่งสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์โดยแบ่งขั้นตอนในการศึกษาดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการสร้างหลักสูตร โดยศึกษาจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการทดสอบวัดความรู้ ทัศนคติและความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบล การส ารวจข้อมูลทั่วไปปัญหาและความต้องการในการฝึกอบรม  
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 ขั้นตอนที่ 2 เป็นการสร้างหลักสูตร โดยสร้างโครงร่างหลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐาน
ที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่หนึ่ง ได้หลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วย สภาพปัญหาและความจ าเป็น 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และหน่วยการอบรม 2 หน่วย คือ หน่วยที่ 1 คุณค่าและความส าคัญของ
ทุ่งสามร้อยยอด หน่วยที่ 2 แนวทางการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าทุ่งสามร้อยยอด และน าโครงร่างหลักสูตร
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง พบว่า องค์ประกอบของหลักสูตรมี
ความเหมาะสมและมีความสอดคล้องทุกองค์ประกอบ 
 ขั้นตอนที่ 3 เป็นการน าหลักสูตรที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 19 คน ผลปรากฏว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลมีความรู้
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากหัวข้อวิชา/
กิจกรรมในระดับมาก และจากการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีต่อ
หลักสูตร พบว่า องค์ประกอบของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากทุกองค์ประกอบ 
 ขั้นตอนที่ 4 เป็นการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร โดยน าผลการทดสอบความรู้ การ
ประเมินความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร การประเมินผลการจัดการอบรม และข้อเสนอแนะต่างๆมาใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตรให้สมบูรณ์มากขึ้น เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการอบรมบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในพื้นที่ชุ่มน้ าแห่งอื่นได้ 
 
 พัชรี อินทรเสนีย์ (2550: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง 
การสร้างจิตส านึกในการให้บริการ ส าหรับบุคลากรผู้ให้บริการในโรงแรม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 
1) เพื่อพัฒนาและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม 2) เพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตร โดยมีล าดับขั้นตอน
ในการท าวิจัย ดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม โดยส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรม
ระดับองค์การจากเอกสารของโรงแรมประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงแรม และส ารวจความ
จ าเป็นในการฝึกอบรมระดับบุคคลจากบุคลากรผู้ให้บริการในโรงแรม จ านวน 544 คน ได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 232 คน และคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 30 คน 
 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม โดยการพัฒนาโครงสร้างและองค์ประกอบของ
หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ทั่วไป วัตถุประสงค์เฉพาะ และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เนื้อหาสาระส าคัญ เทคนิคการฝึกอบรม สื่อและอุปกรณ์ ระยะเวลา สถานที่ วิทยากร การประเมินผล
และการติดตามผลการฝึกอบรม 
 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นฝึกอบรมและประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมกับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน     ณ 
โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 2 วัน การประเมินผลฝึกอบรมจากแบบทดสอบความรู้ 
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แบบวัดเจตคติก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยใช้ค่าสถิติ t-test และแบบประเมินความพึงพอใจในการ
ฝึกอบรม 
 ผลการวิจัย พบว่า ค่า P-value ของผลการทดสอบความรู้และเจตคติก่อนและหลังการ
ฝึกอบรมน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ผลคะแนน Post-test มากกว่าผล
คะแนน Pre-test ซึ่งแสดงว่า หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการให้บริการเพิ่มขึ้น ส าหรับผลการประเมินความพึงพอใจ
หลักสูตรฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่พึงพอใจและเห็นว่ามีประโยชน์ต่อตนเองและ
โรงแรมในระดับมาก 
 
 โศภิษฐ์ ศรีสัตตะรัตนามาศ (2551: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การสร้างและการทดลอง
ใช้หลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับยุวมัคคุเทศก์ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม 2) 
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม โดยมีล าดับขั้นตอนในการวิจัยดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม โดยส ารวจความจ าเป็นและความต้องการใน
การฝึกอบรมจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 204 คน และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ฝ่าย
นันทนาการและสื่อความหมายธรรมชาติ จ านวน 57 คน และจัดประชุมย่อย (Focus Group) ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือหากรอบและแนวคิดในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 
 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสร้างหลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ทั่วไป วัตถุประสงค์เฉพาะ 
และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ความคิดรวบยอดทางสิ่งแวดล้อมศึกษา เนื้อหาสาระ การจัด
ประสบการณ์ในการฝึกอบรม กระบวนการในการฝึกอบรม และการประเมินผล 
 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นฝึกอบรมและประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมกับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 34 คน จาก 3 โรงเรียนที่อยู่บริเวณรอบอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี เป็นเวลา 3 วัน ประเมินผลการฝึกอบรมด้วยแบบทดสอบความรู้และเจตคติก่อนและ
หลังการฝึกอบรม แบบประเมินทักษะ แบบประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรม ส าหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม และแบบประเมินหลักสูตรฝึกอบรมส าหรับผู้สังเกตการณ์ 
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และเจตคติเรื่องการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทักษะการเป็นยุวมัคคุเทศก์ในระดับปานกลาง 
และผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้สังเกตการณ์ส่วนใหญ่พึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมในระดับมาก  
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 ปริศนา แตงโม (2553: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ประเด็นปัญหาที่ เกิดขึ้นในด้านการบริหารจัดการภายในอันเนื่องจากการศึกษา การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน และด้านกิจกรรมการพัฒนาของบุคลากรในส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุตรดิตถ์ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาบุคลากรของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ บุคลากรของส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์จ านวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ซึ่งในการสัมภาษณ์จะประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานประเด็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการในส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ อัน
เนื่องมาจากการศึกษา การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และกิจกรรมการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด 
ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านการบริหารจัดการภายในส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ อันเนื่องมาจากการศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่า บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน การรับการฝึกอบรมส่วนใหญ่เห็นว่าการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมไม่ทั่วถึง
และครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท ส าหรับปัญหาด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาส่วนใหญ่เห็น
ว่าหน่วยงานขาดการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรก่อนได้รับการศึกษาต่อในระดับสูง เช่น การอบรม
ภาษาอังกฤษและการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ด้านการฝึกอบรมเห็นว่า 
บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนโครงการฝึกอบรมน้อย ด้านการศึกษาดูงาน เห็นว่าหน่วยงาน
สนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษาดูงานน้อยและไม่ทั่วถึงและด้านกิจกรรมการพัฒนา เห็นว่ากิจกรรมการ
พัฒนาที่หน่วยงานน ามาประยุกต์ใช้ไม่มีความต่อเน่ือง  
 แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้หน่วยงานมีเอกภาพในการพิจารณาคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรมให้หน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นที่จัดการฝึกอบรมจัดหลักสูตรที่
หลากหลายตรงตามความต้องการของหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย ด้านการศึกษาดูงานควรให้หน่วยงาน
ก าหนดสถานที่ในการศึกษาดูงานให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ และด้านกิจกรรมการพัฒนา ควรให้
หน่วยงานจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างานที่ด ี
 
 Rezarta (2014: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง บทบาทของหน่วยงานท้องถิ่นในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยว จากข้อมูลทางสถิติแสดงให้เห็นว่า การท่องเที่ยว
เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมโลกที่มีขนาดใหญ่และอัตราการเติบโตเร็วที่สุด (WTO, 2013) 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังก่อให้เกิดส่งผลกระทบทางลบ เช่น การสูญเสียภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ 
ความแออัดของผู้คน ความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ปัญหาเหล่านี้มีแนวโน้มจะ
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ถดถอยลง เพราะ ขาดการวางแผนที่ดีและการจัดการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ โดยกรณีศึกษาของ
การท่องเที่ยวเมืองวอร่า (Vlora) ประเทศแอลเบเนีย (Albania) ซึ่งเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญของบทบาทความรับผิดชอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
การปฏิบัติและนโยบาย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน Albania ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการและชุมชน 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลทุติยภูมิจากวรรณกรรมต่างๆ และการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่ง
โครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า มีหลายปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมืองวอร่า 
(Vlora) จากการน าหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปปรับใช้ ดังนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนจึง
ต้องมีแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
 
 



 

บทที่ 3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย 

3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
        
      
 
 
      
     H1 

 
 
 
     H2 
    

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
- ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 
- ประสบการณ์ฝึกอบรม 

ความต้องการฝึกอบรม 
ด้านเนื้อหา 

- เรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 
- เรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่ม 
Active Beach 
- เรื่อง บทบาทองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 
 

ความต้องการฝึกอบรม 
ด้านองค์ประกอบ 

- เทคนิควิธีการฝึกอบรม 
- สถานที่ฝึกอบรม 
- ช่วงเวลาการฝึกอบรม 
- วิทยากร 
- แบบประเมินผล 

แนวทางการฝึกอบรมด้าน
การพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ใน

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
 

ปริมาณ 
ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1  

 

ปริมาณ / คุณภาพ 
ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 
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ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
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3.2 วิธีการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง แนวทางการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed method) โดย
การน าเอาแนวคิดวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมาศึกษาหาค าตอบร่วมกัน โดยขั้น
แรกผู้วิจัยจะด าเนินการใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และตามด้วยวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งการวิจัยเชิงผสมผสานจะท าให้ได้ค าตอบการวิจัยในเชิงลึก
และมีมุมมองที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นและมีความเที่ยงตรงของข้อมูล แต่ก็อาจมีข้อจ ากัดในด้าน
ระยะเวลาและงบประมาณที่ค่อนข้างสูง  
 อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงข้อดีจึงได้เลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed 
method) แบบแผนเชิงอธิบาย : รูปแบบการเลือกผู้ เข้าร่วมการวิจัย (Explanatory design : 
Participant selection model) เพราะคุณลักษณะเหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา
ความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เชิงปริมาณ) และแนวทางการ
ฝึกอบรม (เชิงคุณภาพ) มีลักษณะการด าเนินงานวิจัย 2 ระยะ มุ่งเน้นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็น
วิธีการหลักและการวิจัยเชิงปริมาณเป็นวิธีการรอง ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 ท าการศึกษาด้วยวิธีการเชิงปริมาณ (วิธีการรอง) น าผลที่ได้พิจารณาจ าแนกเพื่อ
คัดเลือกประเด็นปัญหาและผู้ให้ข้อมูล  
 ระยะที่ 2 ท าการศึกษาด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ (วิธีการหลัก) โดยศึกษาอย่างลุ่มลึกและรอบ
ด้าน เมื่อได้ผลการวิจัยจะน าไปสรุปตีความร่วมกับผลการวิจัยเชิงปริม าณ และน าเสนอมุ่งเน้น
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้ผลการวิจัยเชิงปริมาณประกอบเสริม 
 โดยด าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี ้
  ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
  ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
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3.2.1 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการส ารวจความต้องการฝึกอบรม โดยด าเนินการตามวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative research method) 

 
3.2.1.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   1) การก าหนดประชากร  
            ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่อง เที่ยวในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จ านวนทั้งสิ้น 141 แห่ง 
 
ตารางที่ 3.1 จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

จังหวัด 
จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อบจ. เทศบาลนคร 
เทศบาล 
เมือง 

เทศบาล
ต าบล 

รวม 

ชลบุรี 1 1 10 35 47 
ระยอง 1 1 2 27 31 
จันทบุรี 1 - 5 42 48 
ตราด 1 - 1 13 15 
รวม 4 2 18 117 141 

แหล่งที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ กรกฎาคม 2558 
 
   2) การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
   การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการค านวณของเครจซี่และมอร์
แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ที่ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และยอมรับระดับความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ซึ่งจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้
 

n = 
𝜒2𝑁𝑝(1−𝑝)

𝑒2(𝑁−1)+𝜒2𝑝(1−𝑝) 
 

 
 เมื่อ   n    แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N แทน ขนาดของประชากร  
𝑒 แทน ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได ้(𝑒 = .05) 
𝜒2  แทน ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1 และระดับความเช่ือมั่น 95% (𝜒2= 3.841) 
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𝑝    แทน สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากรที่ระดับ (𝑝 = 0.5) 
 

 การค านวณ n = 
3.841×141×0.5×0.5

(.052)×(141−1)+3.841×0.5×0.5 
 

   n = 129.2247 
   n ~ 130 
 
จากการค านวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เท่ากับ 
130 ซึ่งผู้วิจัยจะท าการแจกแบบสอบถาม จ านวน 130 ชุด   
   3) ขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
   โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability 
sampling) จะใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purpose sampling) ต้องเป็นบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ให้ข้อมูล  
 

3.2.1.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้เครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาความต้องการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
   1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม(Questionnaire) ข้อมูลทั่วไปและความ
ต้องการในการฝึกอบรม ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี ้
   ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของบุคลากรเป็นค าถาม
ปลายปิด (Close ended questionnaire) มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกค าตอบใดค าตอบหนึ่ง โดยแต่ละข้อมีระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาที่ด ารง
ต าแหน่ง ประสบการณ์ฝึกอบรม 
   ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลความต้องการด้านองค์ประกอบในการ
ฝึกอบรมเป็นค าถามปลายปิด (Close ended questionnaire) มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 
(Check list) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกค าตอบใดค าตอบหนึ่ง โดยแต่ละข้อมีระดับการวัดข้อมูล
ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ได้แก่ เทคนิควิธีการฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม ช่วงเวลาการ
ฝึกอบรม วิทยากร และแบบประเมินผล 
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   ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามข้อมูลความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรม
แบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close ended questionnaire) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating scale) จ านวนทั้งหมด 5 ระดับตั้งแต่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด ได้แก่ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่ม Active Beach และ
บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
   ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ใน
การฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แบบสอบถามมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 
(Open ended questionnaire) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน ์
   2) ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือแบบสอบถาม 
   ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
     (1) ศึกษาเอกสาร ต ารา รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวแปรที่ศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
     (2) น าข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับเนื้อหาโดยสร้าง
แบบสอบถามทั้งหมด 5 ส่วน คือ 
           ส่วนที ่1  ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          ส่วนที่ 2  ความต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม 
          ส่วนที่ 3  ความต้องการด้านเน้ือหาในการฝึกอบรม 
           ส่วนที่ 4  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
     (3) น าแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้องของข้อค าถามตามวัตถุประสงค์การวิจัยและเสนอแนะเพ่ือท าการปรับปรุงแก้ไข 
     (4) น าแบบสอบถามที่ได้ปรับแก้ไขเสร็จเรียบร้อยให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ 3 
ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงแบบ IOC การคัดเลือกข้อค าถามนั้นจะเลือกข้อค าถามที่มีดัชนี IOC 
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ตามสูตรการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ดังนี ้
 

    สูตร  IOC = 
∑ 𝑅

𝑁
 

 
เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
N     แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
∑ 𝑅  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทุกคน 
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     (5) น าแบบสอบถามที่ได้ปรับแก้ไขตามค าแนะน าผู้เชี่ยวชาญเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าไปเก็บข้อมูล 
     (6) น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ ไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 คน ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อน ามาค านวณหาค่า

ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของ (Cronbach, 
1970) โดยก าหนดค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป และผลการทดลองใช้ (Try out) ได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.984 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามดังกล่าวมีความเชื่อถือได้และสามารถ
น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงได ้
   4) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) จากแบบสอบถามผู้วิจัย
ประสานกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งหนังสือชี้แจงจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม โดยส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย์ และแบบสอบถามที่
ได้รับคืนจะน าข้อมูลไปตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อวิเคราะห์และสรุปผล โดยมีเกณฑ์วัดแบบลิเคิร์ท 
(Likert Scale) แบ่งระดับความต้องการ 5 ระดับ (ปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร,์ 2551: 94) 
   5) เกณฑ์ของแบบสอบถาม 
  เกณฑ์การให้คะแนนความต้องการฝึกอบรมด้านเนื้อหา ดังนี้ 
   ความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด  = 5 คะแนน 
   ความต้องการอยู่ในระดับมาก  = 4 คะแนน 
   ความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง = 3 คะแนน 
   ความต้องการอยู่ในระดับน้อย  = 2 คะแนน 
   ความต้องการอยู่ในระดับน้อยที่สุด  = 1 คะแนน 
  เกณฑ์การวัดความต้องการด้านเน้ือหา ดังนี้ 
   คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00    ความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด 
   คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20    ความต้องการอยู่ในระดับมาก 
   คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40    ความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60    ความต้องการอยู่ในระดับน้อย 
   คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80    ความต้องการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

3.2.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ จ านวน
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้
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สถิติทดสอบ Chi-Square เพื่ออธิบายความเป็นอิสระต่อกันระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความต้องการ
องค์ประกอบในการฝึกอบรม สถิติทดสอบ t-test และ One-way ANOVA เพื่ออธิบายความแตกต่าง
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความต้องการเนื้อหาในการฝึกอบรม 
 

3.2.2  ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางการฝึกอบรม โดยด าเนินการตามวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research method) 

3.2.2.1 การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรในการศึกษา คือ ผู้บริหารหรือหัวหน้าสายงานการท่องเที่ยวที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  
            1) ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง 
   ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purpose sampling) โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ที่เป็นตัวแทนในกลุ่มตัวอย่าง โดยแสดงในตารางการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.2 กลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ประชากร เกณฑ์ในการสุ่ม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) 
ผู้บริหารหรือหัวหน้า
ส า ย ง า น ด้ า น ก า ร
ท่ อ ง เที่ ย ว ใ น ก ลุ่ ม
จังหวัดภาคตะวันออก 

เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดฝึกอบรมด้าน
การท่องเที่ ยวในกลุ่ ม
จังหวัดภาคตะวันออก 

1. ส านักงานการท่องเที่ ยว
และกีฬาจังหวัดชลบุร ี

1 

2. ส านักงานการท่องเที่ ยว
และกีฬาจังหวัดระยอง 

1 

3. ส านักงานการท่องเที่ ยว
และกีฬาจังหวัดตราด 

1 

4. ส านักงานการท่องเที่ ยว
และกีฬาจังหวัดจันทบุรี 

1 

รวม   4 
 
 จากตารางที่ 3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อศึกษาแนวทางการฝึกอบรม
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
รวมทั้งสิ้น 4 คน 
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3.2.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

   ในการวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) สร้างเครื่องมือจากการศึกษาทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างข้อค าถามที่เป็นประโยชน์ต่อการน าผลไปวิเคราะห์  

3.2.2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) จากแบบสอบถามผู้วิจัย
ประสานกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งหนังสือชี้แจงจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ขอสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือหัวหน้าสายงานด้านการท่องเที่ยวมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดฝึกอบรม
ด้านการท่องเที่ยว แล้วน าข้อมูลที่ได้มาบรรยายเชิงเนื้อหา 

3.2.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จะน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แบบการ
จ าแนกชนิ ดข้ อมู ล  (Typological analysis) การวิ เค ราะห์ เป รี ยบ เที ยบข้ อมู ล  (Constant 
comparison) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) โดยการจัดระเบียบข้อมูล ตีความ และ
น ามาสรุปผล 
  



 

บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาเรื่อง แนวทางการฝึกอบรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) กับบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก โดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก และน าแบบสอบถามจ านวน 130 ชุด เพื่อศึกษาความต้องการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และผู้วิจัยได้เก็บ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ด้านลึก (In-dept Interview) ผู้บริหารหรือหัวหน้าสายงานการท่องเที่ยวที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จากส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ระยอง ตราด และจันทบุรี เพื่อเสนอแนวทางการฝึกอบรมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดังนี้ 
 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการองค์ประกอบการฝึกอบรม 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ความต้องการด้านเน้ือหาในการฝึกอบรม 
 4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 4.5 ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

 จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย เพศ  อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง ประสบการณ์ฝึกอบรม มีผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 45 34.6 
หญิง 85 65.4 
รวม 130 100 

อายุ   
20-30 ปี 20 15.4 
31-40 ปี 61 46.9 
41-50 ปี 37 28.5 
51-60 ปี 12 9.2 
รวม 130 100 

ระดับการศึกษา   
มัธยมศึกษา 5 3.8 
อนุปริญญา/ปวส. 17 13.1 
ปริญญาตร ี 85 65.4 
ปริญญาโท 23 17.7 
รวม 130 100 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
ต่ ากว่าหรือเทียบเท่า 10,000 บาท 6 4.6 
10,001-15,000 บาท 24 18.5 
15,001-20,000 บาท 63 48.5 
20,001-30,000 บาท 26 20.0 
มากกว่า 30,001 บาทขึ้นไป 11 8.5 
รวม 130 100 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง   

ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งน้อยกว่า 1 ปี 5 3.8 
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 1-5 ปี 41 31.5 
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 6-10 ปี 31 23.8 
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 11 ปีขึ้นไป 53 40.8 
รวม 130 100 

ประสบการณ์ฝึกอบรม   
ไม่เคยเลย 63 48.5 
เคยเข้ารับการฝึกอบรม 1-2 ครั้ง 33 25.4 
เคยเข้ารับการฝึกอบรม 3-4 ครั้ง 22 16.9 
เคยเข้ารับการฝึกอบรม 5 ครั้งขึ้นไป 12 9.2 
รวม 130 100 

 
 จากตารางที่ 4.1 จ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
จ านวนทั้งสิ้น 130 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
 เพศของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก ส่วนใหญ่เพศหญิง จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 65.4 และเพศชาย จ านวน 45 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.6 ตามล าดับ 
 อายุของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 46.9 รองลงมาคืออายุ
ระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 อายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.4 และอายุระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 ตามล าดับ  
 ระดับการศึกษาของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 65.4 รองลงมา
คือ ระดับปริญญาโท จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 ระดับอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.1 และระดับมัธยมศึกษา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดับ 
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 รายได้ของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ ม
จังหวัดภาคตะวันออก ส่วนใหญ่รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท จ านวน 63 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.5 รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
20 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-15,000 บาท จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนมากกว่า 30,001 บาทขึ้นไป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า
หรือเทียบเท่า 10,000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 บาท ตามล าดับ 
 ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ส่วนใหญ่ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 11 ปีขึ้นไป จ านวน 53 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.8 รองลงมาคือ ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 1-5 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.5 ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 6-10 ปี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 และระยะเวลาที่ด ารง
ต าแหน่งน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดับ  
 ประสบการณ์ฝึกอบรมของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อย
ละ 48.5 รองลงมาคือ เคยเข้ารับการฝึกอบรม 1-2 ครั้ง จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 เคยเข้า
รับการฝึกอบรม 3-4 ครั้ง จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9 และเคยเข้ารับการฝึกอบรม 5 ครั้งขึ้น
ไป จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 ตามล าดับ  
 

4.2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการองค์ประกอบการฝึกอบรม 

 จากการศึกษาความต้องการองค์ประกอบการฝึกอบรมของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการ
ท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย เทคนิควิธีการ
ฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม ช่วงเวลาการฝึกอบรม วิทยากร แบบประเมินผล มีผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความต้องการองค์ประกอบการฝึกอบรม 

องค์ประกอบในการฝึกอบรม จ านวน ร้อยละ 
เทคนิควิธีการฝึกอบรม   

เน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลาง  63 25 
เน้นผู้เข้ารับฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง  109 43.3 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบในการฝึกอบรม จ านวน ร้อยละ 
เทคนิควิธีการฝึกอบรม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

เน้นการใช้สื่อมีเดีย  79 31.3 
อื่นๆ 1 0.4 
รวม 252 100 

สถานที่ฝึกอบรม   
จัดฝึกอบรมภายในจังหวัด  56 43.1 
จัดฝึกอบรมต่างจังหวัด 69 53.1 
อื่นๆ (ทั้ง 2 แห่ง) 5 3.8 
รวม 130 100 

ช่วงเวลาการฝึกอบรม   
อบรมวันเวลาท าการจันทร-์ศุกร์   84 64.6 
อบรมวันหยุดเสาร-์อาทิตย ์ 45 34.6 
อื่นๆ (ทั้ง 2 ช่วง) 1 0.8 
รวม 130 100 

วิทยากร   
วิทยากรภายในองค์กร  19 14.6 
วิทยากรภายนอกองค์กร 103 79.2 
อื่นๆ (ทั้ง 2 แบบ) 8 6.2 
รวม 130 100 

แบบประเมินผล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
แบบประเมินความพึงพอใจ 81 34.6 
แบบทดสอบความรู้ ก่อน-หลังอบรม 98 41.9 
การติดตามผลการท างาน 54 23.1 
อื่นๆ 1 0.4 
รวม 234 100 
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 จากตารางที่  4.2 จ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความต้องการ
องค์ประกอบการฝึกอบรม จ านวนทั้งสิ้น 130 คน มีรายละเอียดดังนี ้
 ความต้องการเทคนิควิธีการฝึกอบรมของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ส่วนใหญ่ต้องการเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นผู้เข้า
รับฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมาคือ เทคนิควิธีการฝึกอบรม
ที่เน้นการใช้สื่อมีเดีย จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 เทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นวิทยากรเป็น
ศูนย์กลาง จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และอื่นๆ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 ตามล าดับ  
 ความต้องการสถานที่ฝึกอบรมของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ส่วนใหญ่ต้องการจัดฝึกอบรมต่างจังหวัด จ านวน 69 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.1 รองลงมาคือ จัดฝึกอบรมภายในจังหวัด จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 43.1 
และอื่นๆ (ทั้ง 2 แห่ง) จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดับ 
 ความต้องการช่วงเวลาการฝึกอบรมของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ส่วนใหญ่ต้องการอบรมวันเวลาท าการจันทร์-ศุกร์ 
จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 64.6 รองลงมาคือ อบรมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ จ านวน 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.6 และอื่นๆ (ทั้ง 2 ช่วง) จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามล าดับ 
 ความต้องการวิทยากรของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ส่วนใหญ่ต้องการวิทยากรภายนอกองค์กร จ านวน 103 คน คิด
เป็นร้อยละ 79.2 รองลงมาคือ วิทยากรภายในองค์กร จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 และอื่นๆ 
(ทั้ง 2 แบบ) จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 ตามล าดับ 
 ความต้องการแบบประเมินผลการฝึกอบรมของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ส่วนใหญ่ต้องการแบบทดสอบความรู้ ก่อน-
หลังอบรม จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 รองลงมาคือ แบบประเมินความพึงพอใจ จ านวน 81 
คน คิดเป็นร้อยละ 34.6 การติดตามผลการท างานจ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 และอื่นๆ 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 ตามล าดับ  
 

4.3 ผลการวิเคราะห์ความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรม 

 จากการศึกษาความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรมของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการ
ท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย เรื่องการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่ม Active Beach และเรื่องบทบาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผลการวิเคราะห์ดังนี ้
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ตารางที่ 4.3 ผลการศึกษาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลความหมายระดับความ
ต้องการฝึกอบรมของบุคลากรโดยรวม 
 

เนื้อหา �̅� S.D. 
ระดับความ
ต้องการ 

1. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 4.10 0.671 มาก 
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่ม Active Beach 4.11 0.676 มาก 
3. บทบาท อปท.ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 4.16 0.610 มาก 

รวม 4.12 0.599 มาก 
  
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ค่าเฉลี่ยความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดับ
ความต้องการมาก (X̅ = 4.12, S.D. = 0.599) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เรื่องบทบาทองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อยู่ในระดับความต้องการมาก (X̅ = 4.16, 
S.D. = 0.610) รองลงมาคือ เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่ม Active Beach อยู่ในระดับความ
ต้องการมาก (X̅ = 4.11, S.D. = 0.676) และเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อยู่ในระดับ
ความต้องการมาก (X̅ = 4.10, S.D. = 0.6171) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.4 ผลการศึกษาคา่เฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและการแปลความหมายระดับความ
ต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 

เนื้อหา �̅� S.D. 
ระดับความ
ต้องการ 

1. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน    
- ความส าคัญการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 4.08 0.689 มาก 
- หลักการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 4.13 0.730 มาก 
- กระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 4.11 0.750 มาก 

รวม 4.10 0.671 มาก 
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 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ค่าเฉลี่ยความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรมในเรื่องการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อยู่ในระดับความต้องการมาก (X̅ = 4.10, S.D. = 0.671) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หัวข้อหลักการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  อยู่ในระดับมาก (X̅ = 
4.13, S.D. = 0.730) รองลงมาคือ หัวข้อกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อยู่ในระดับ
มาก (X̅ = 4.11, S.D. = 0.750) และหัวข้อความส าคัญการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  อยู่ใน
ระดับมาก (X̅ = 4.08, S.D. = 0.689) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.5 ผลการศึกษาคา่เฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและการแปลความหมายระดับความ
ต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่ม Active Beach 
 

เนื้อหา �̅� S.D. 
ระดับความ
ต้องการ 

2. การพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่ม Active Beach    
- สถานการณ์การท่องเที่ยว 4.06 0.745 มาก 
- สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  4.15 0.779 มาก 
- ขีดความสามารถในการแข่งขัน 4.11 0.750 มาก 
- การวางต าแหน่งทางการท่องเที่ยว 4.10 0.786 มาก 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 4.15 0.782 มาก 

รวม 4.11 0.676 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ค่าเฉลี่ยความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวกลุ่ม Active Beach อยู่ ในระดับความต้องการมาก (X̅ = 4.11, S.D. = 0.676) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หัวข้อยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ( X̅ = 4.15, 
S.D. = 0.782) และสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.15, S.D. = 0.779) 
รองลงมาคือ หัวข้อขีดความสามารถในการแข่งขันอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.11, S.D. = 0.750) หัวข้อ
การวางต าแหน่งทางการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.10, S.D. = 0.786) หัวข้อสถานการณ์การ
ท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.06, S.D. = 0.745) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.6 ผลการศึกษาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลความหมายระดับความ
ต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในเรื่อง บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 
 

เนื้อหา �̅� S.D. 
ระดับความ
ต้องการ 

3. บทบาทอปท.ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน    
3.1 การส ารวจทรัพยากรท่องเที่ยว    
- ทรัพยากรท่องเที่ยว  4.05 0.750 มาก 
- การจัดแบ่งพื้นที่  4.02 0.826 มาก 
- การประเมินขีดความสามารถในการรองรับ 4.01 0.840 มาก 

รวม 4.03 0.744 มาก 
3.2 การตลาดท่องเที่ยว    
- กลยุทธ์ทางการตลาดท่องเที่ยว  4.10 0.776 มาก 
- การวิเคราะห์กลุ่มตลาดเป้าหมาย  4.09 0.772 มาก 
- การส่งเสริมการตลาด  4.10 0.815 มาก 

รวม 4.10 0.743 มาก 
3.3 การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว    
- กระบวนการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว  4.17 0.706 มาก 
- นโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยว  4.15 0.789 มาก 

รวม 4.16 0.721 มาก 
3.4 การให้บริการ    
- ความส าคัญของการบริการ 4.20 0.687 มาก 
- การบริการที่ด ี 4.21 0.733 มากที่สุด 
- คุณภาพการบริการ  4.18 0.716 มาก 

รวม 4.20 0.673 มาก 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ) 
 

เนื้อหา �̅� S.D. 
ระดับความ
ต้องการ 

3.5 การบริหารจัดการท่องเที่ยว    
- การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 4.19 0.716 มาก 
- การบริหารจัดการบุคลากรท่องเที่ยว 4.17 0.749 มาก 
- การบริหารจัดการนักท่องเที่ยว 4.13 0.791 มาก 
- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 4.13 0.761 มาก 

รวม 4.16 0.681 มาก 
3.6 ความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว    
- การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 4.31 0.714 มากที่สุด 
- การป้องกันและรักษาความปลอดภัย 4.25 0.781 มากที่สุด 
- การสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่น 4.28 0.788 มากที่สุด 

รวม 4.28 0.703 มากที่สุด 
3.7 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    
- การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 4.28 0.696 มากที่สุด 
- แนวคิดการอนุรักษ์ 7 Greens 4.16 0.755 มาก 
- การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ ์ 4.22 0.750 มากที่สุด 

รวม 4.22 0.684 มากที่สุด 
รวมทั้งหมด 4.16 0.610 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ค่าเฉลี่ยความต้องการด้านเน้ือหาในการฝึกอบรมเรื่องบทบาทองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อยู่ในระดับความต้องการมาก (X̅ = 4.16, 
S.D. = 0.610) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ดังน้ี 
 อันดับ 1 หัวข้อความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว อยู่ในระดับความต้องการมากที่สุด  ( X̅ = 
4.28, S.D. = 0.703) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับความ
ต้องการมากที่สุด (X̅ = 4.31, S.D. = 0.714) รองลงมาคือ การสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่น อยู่ใน
ระดับความต้องการมากที่สุด (X̅ = 4.28, S.D. = 0.788) และการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
อยู่ในระดับความต้องการมากที่สุด (X̅ = 4.25, S.D. = 0.781) ตามล าดับ 
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 อันดับ 2 หัวข้อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับความต้องการมากที่สุด ( X̅ = 4.22,       
S.D. = 0.684) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อยู่ในระดับความ
ต้องการมากที่สุด (X̅ = 4.28, S.D. = 0.696) รองลงมาคือ การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ อยู่ใน
ระดับความต้องการมากที่สุด (X̅ = 4.22, S.D. = 0.750) และ แนวคิดการอนุรักษ์ 7 Greens อยู่ใน
ระดับความต้องการมาก (X̅ = 4.16, S.D. = 0.755) ตามล าดบั 
 อันดับ 3 หัวข้อการให้บริการ อยู่ในระดับความต้องการมาก (X̅ = 4.20, S.D. = 0.673) เมื่อ
พิจารณารายละเอียด พบว่า การบริการที่ดี อยู่ในระดับความต้องการมาก (X̅ = 4.21, S.D. = 0.733) 
รองลงมาคือ ความส าคัญของการบริการ อยู่ ในระดับความต้องการมาก (X̅ = 4.20, S.D. = 0.687) 
และคุณภาพการบริการ อยู่ในระดับความต้องการมาก (X̅ = 4.18, S.D. = 0.716) ตามล าดับ 
 อันดับ 4 หัวข้อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว อยู่ในระดับความต้องการมาก (X̅ = 4.16, 
S.D. = 0.721) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า กระบวนการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว อยู่ใน
ระดับความต้องการมาก (X̅ = 4.17, S.D. = 0.706) รองลงมาคือ นโยบายและแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยว อยู่ในระดับความต้องการมาก (X̅ = 4.15, S.D. = 0.789) ตามล าดับ 
 อันดับ 5 หัวข้อการบริหารจัดการท่องเที่ยว อยู่ในระดับความต้องการมาก ( X̅ = 4.16,      
S.D. = 0.681) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในระดับความ
ต้องการมาก (X̅ = 4.19, S.D. = 0.716) รองลงมาคือ การบริหารจัดการบุคลากรท่องเที่ยว อยู่ใน
ระดับความต้องการมาก (X̅ = 4.17, S.D. = 0.749) การบริหารจัดการนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับความ
ต้องการมาก (X̅ = 4.13, S.D. = 0.791) และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน อยู่ในระดับความ
ต้องการมาก (X̅ = 4.13, S.D. = 0.761) ตามล าดับ  
 อันดับ  6 หั วข้ อการตลาดท่ องเที่ ย ว อยู่ ใน ระดับความต้ องการมาก ( X̅ = 4.10,                 
S.D. = 0.743) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า การส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับความต้องการมาก 
(X̅ = 4.10, S.D. = 0.815) รองลงมาคือ กลยุทธ์ทางการตลาดท่องเที่ยว อยู่ในระดับความต้องการ
มาก (X̅ = 4.10, S.D. = 0.776) และการวิเคราะห์กลุ่มตลาดเป้าหมาย อยู่ในระดับความต้องการมาก 
(X̅ = 4.09, S.D. = 0.772) ตามล าดับ 
 อันดับ 7 หัวข้อการส ารวจทรัพยากรท่องเที่ยว อยู่ในระดับความต้องการมาก ( X̅ = 4.03, 
S.D. = 0.744) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ทรัพยากรท่องเที่ยว อยู่ในระดับความต้องการมาก  
(X̅ = 4.05, S.D. = 0.750) รองลงมาคือ การจัดแบ่งพื้นที่ อยู่ในระดับความต้องการมาก (X̅ = 4.02, 
S.D. = 0.826) การประเมินขีดความสามารถในการรองรับ อยู่ในระดับความต้องการมาก (X̅ = 4.01, 
S.D. = 0.840) ตามล าดับ 
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4.4  ผลผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1: บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ระยะเวลที่ด ารงต าแหน่ง ประสบการณ์ฝึกอบรม มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านองค์ประกอบใน
การฝึกอบรม 
 สมมติฐานที่ 1.1  
 H0: เพศของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม 
 H1: เพศของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม 
 
ตารางที่ 4.7 แสดงผลการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้าน 
องค์ประกอบในการฝึกอบรม จ าแนกตามเพศ 
 

คู่ความสัมพันธ ์ 𝝌2 Asymp. Sig. 

1. เทคนิควิธีการฝึกอบรม  
- เน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลาง 0.654 0.419 
- เน้นผู้เข้ารับฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง 0.404 0.525 
- เน้นการใชส้ื่อมีเดีย 3.088 0.079 
2. สถานที่ฝึกอบรม 1.589 0.452 
3. ช่วงเวลาการฝึกอบรม 3.325 0.190 
4. วิทยากร 0.816 0.665 
5. แบบประเมินผล  
- แบบประเมินความพึงพอใจ 0.000 0.988 
- แบบทดสอบความรู้ ก่อน-หลังอบรม 0.156 0.693 
- การติดตามผลการท างาน 1.531 0.216 
หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.7 การทดสอบปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามเพศ มีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม ด้วยค่าสถิติ Chi-Square พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนก
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ตามเพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.05 
 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย H0: เพศของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้าน
องค์ประกอบในการฝึกอบรม 
 
 สมมติฐานที่ 1.2 
 H0: อายุของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม 
 H1: อายุของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม 
 
ตารางที่ 4.8 แสดงผลการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้าน 
องค์ประกอบในการฝึกอบรม จ าแนกตามอายุ 
 

คู่ความสัมพันธ ์ 𝝌2 Asymp. Sig. 

1. เทคนิควิธีการฝึกอบรม  
- เน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลาง 2.872 0.412 
- เน้นผู้เข้ารับฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง 1.469 0.689 
- เน้นการใช้สื่อมีเดีย 0.430 0.934 
2. สถานที่ฝึกอบรม 10.070 0.122 
3. ช่วงเวลาการฝึกอบรม 6.362 0.384 
4. วิทยากร 3.100 0.796 
5. แบบประเมินผล  
- แบบประเมินความพึงพอใจ 2.518 0.472 
- แบบทดสอบความรู้ ก่อน-หลังอบรม 0.998 0.802 
- การติดตามผลการท างาน 2.664 0.446 
หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05  
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 จากตารางที่ 4.8 การทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามอายุ มีความสัมพันธ์ความต้องการ
ด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม ด้วยค่าสถิติ Chi-Square พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามอายุ 
ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย H0: อายุของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้าน
องค์ประกอบในการฝึกอบรม 
 
 สมมติฐานที่ 1.3 
 H0: ระดับการศึกษาของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านองค์ประกอบในการ
ฝึกอบรม 
 H1: ระดับการศึกษาของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านองค์ประกอบในการ
ฝึกอบรม 
 
ตารางที่ 4.9 แสดงผลการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้าน 
องค์ประกอบในการฝึกอบรม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

คู่ความสัมพันธ ์ 𝝌2 Asymp. Sig. 

1. เทคนิควิธีการฝึกอบรม  
- เน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลาง 13.720 0.003* 
- เน้นผู้เข้ารับฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง 3.252 0.354 
- เน้นการใช้สื่อมีเดีย 12.170 0.007* 
2. สถานที่ฝึกอบรม 8.344 0.214 
3. ช่วงเวลาการฝึกอบรม 6.090 0.413 
4. วิทยากร 3.036 0.804 
5. แบบประเมินผล  
- แบบประเมินความพึงพอใจ 4.233 0.237 
- แบบทดสอบความรู้ ก่อน-หลังอบรม 4.230 0.238 
- การติดตามผลการท างาน 6.732 0.081 
หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05 
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 จากตารางที่ 4.9 การทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับ
ความต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม ด้วยค่าสถิติ Chi-Square พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
จ าแนกตามระดับการศึกษาในเรื่อง เทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลาง และเทคนิค
วิธีการฝึกอบรมที่เน้นการใช้สื่อมีเดีย มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านองค์ประกอบในการ
ฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  
 
ตารางที่ 4.10 เปรียบเทียบระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านองค์ประกอบในการ
ฝึกอบรมด้านเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลาง 
 

เทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้น
วิทยากรเป็นศูนย์กลาง 

ระดับการศึกษา 
รวม มัธยม 

ศึกษา 
อนุปริญญา

ปวส. 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

เลือก 0 
0% 

7 
41.2% 

38 
44.7% 

18 
78.3% 

63 
48.7% 

ไม่เลือก 5 
100% 

10 
58.8% 

47 
55.3% 

5 
21.7% 

67 
51.5% 

รวม 5 
100% 

17 
100% 

85 
100% 

23 
100% 

130 
100% 

𝜒2 = 13.720 Asymp Sig. = 0.003* 
 

 จากตาราง 4.10 เป็นการเปรียบเทียบระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้าน
องค์ประกอบในการฝึกอบรม ในด้านเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลาง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ไม่เลือกเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลางมี
ระดับมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มระดับการศึกษาอ่ืนๆ  
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ตารางที่ 4.11 เปรียบเทียบระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านองค์ประกอบในการ
ฝึกอบรมด้านเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นการใช้สื่อมีเดีย 
 

เทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้น
การใช้สื่อมีเดีย 

ระดับการศึกษา 
รวม มัธยม 

ศึกษา 
อนุปริญญา

ปวส. 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

เลือก 2 
40% 

6 
35.3% 

51 
60% 

20 
87% 

79 
60.8% 

 
ไม่เลือก 3 

60% 
11 

64.7% 
34 

40% 
3 

13% 
51 

39.2% 

รวม 5 
100% 

17 
100% 

85 
100% 

23 
100% 

130 
100% 

𝜒2 = 12.170 Asymp Sig. = 0.007* 
  
 จากตาราง 4.11 เป็นการเปรียบเทียบระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้าน
องค์ประกอบในการฝึกอบรม ในด้านเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นการใช้สื่อมีเดีย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เลือกเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นการใช้สื่อมีเดีย มีระดับมากที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มระดับการศึกษาอื่นๆ 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้าน
องค์ประกอบในการฝึกอบรม ในด้านเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลางอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Asymp. Sig. = 0.003) และระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม ในด้านเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นการใช้สื่อมีเดีย อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Asymp. Sig. = 0.007) 
 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย H1: ระดับการศึกษาของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการ
ท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก มีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม 
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 สมมติฐานที่ 1.4 
 H0: รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านองค์ประกอบในการ
ฝึกอบรม 
 H1: รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านองค์ประกอบในการ
ฝึกอบรม 
 
ตารางที่ 4.12 แสดงผลการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้าน
องค์ประกอบในการฝึกอบรมจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

คู่ความสัมพันธ ์ 𝝌2 Asymp. Sig. 

1. เทคนิควิธีการฝึกอบรม  
- เน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลาง 10.986 0.027* 
- เน้นผู้เข้ารับฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง 2.040 0.728 
- เน้นการใช้สื่อมีเดีย 14.842 0.005* 
2. สถานที่ฝึกอบรม 21.088 0.007* 
3. ช่วงเวลาการฝึกอบรม 1.520 0.992 
4. วิทยากร 
5. แบบประเมินผล 

2.726 0.950 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 4.016 0.404 
- แบบทดสอบความรู้ ก่อน-หลังอบรม 1.389 0.846 
- การติดตามผลการท างาน 10.139 0.038* 
หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05 
 
 จากตารางที่  4.12 การทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มี
ความสัมพันธ์กับความต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม ด้วยค่าสถิติ Chi-Square พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในเรื่อง เทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นวิทยากรเป็น
ศูนย์กลาง เทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นการใช้สื่อมีเดีย สถานที่ฝึกอบรม และแบบประเมินผลการ
ติดตามผลการท างาน มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรมอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.13 เปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสมัพันธ์กับความต้องการด้านองค์ประกอบใน
การฝึกอบรมด้านเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลาง 
 

เทคนิควิธีการฝึกอบรมที่
เน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลาง 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รวม ≤ 10,000 
บาท 

10,001-
15,000 
บาท 

15,001-
20,000 บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

> 30,001 
บาท 

เลือก 3 
50% 

9 
37.5% 

25 
39.7% 

17 
65.4% 

9 
81.3% 

63 
48.7% 

ไม่เลือก 3 
50% 

15 
62.5% 

38 
60.3% 

9 
34.6% 

2 
18.2% 

67 
51.5% 

รวม 6 
100% 

24 
100% 

63 
100% 

26 
100% 

11 
100% 

130 
100% 

𝜒2 = 10.986 Asymp Sig. = 0.027* 
  
 จากตาราง 4.13 เป็นการเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับความต้องการ
ด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม ในด้านเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลาง พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท ไม่เลือกเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้น
วิทยากรเปน็ศูนย์กลาง มีระดับมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มระดับการศึกษาอื่นๆ 
 
ตารางที่ 4.14 เปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสมัพันธ์กับความต้องการด้านองค์ประกอบใน
การฝึกอบรมด้านเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นการใช้สื่อมีเดีย 
 

เทคนิควิธีการฝึกอบรมที่
เน้นการใช้สื่อมีเดีย 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รวม ≤ 10,000 
บาท 

10,001-
15,000 
บาท 

15,001-
20,000 บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

> 30,001 
บาท 

เลือก 1 
16.7% 

10 
41.7% 

39 
61.9% 

22 
84.6% 

7 
63.6% 

79 
60.8% 

ไม่เลือก 5 
83.3% 

14 
58.3% 

24 
38.1% 

4 
15.4% 

4 
36.4% 

51 
39.2% 

รวม 6 
100% 

24 
100% 

63 
100% 

26 
100% 

11 
100% 

130 
100% 

𝜒2 = 14.842 Asymp Sig. = 0.005* 



93 
 

 จากตาราง 4.14 เป็นการเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับความต้องการ
ด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม ในด้านเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นการใช้สื่อมีเดีย พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท เลือกเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นการใช้สื่อ
มีเดีย มีระดับมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอื่นๆ 
 
ตารางที่ 4.15 เปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสมัพันธ์กับความต้องการด้านองค์ประกอบใน
การฝึกอบรมด้านสถานที่ฝึกอบรม 
 

สถานที่ฝึกอบรม 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รวม ≤ 10,000 
บาท 

10,001-
15,000 
บาท 

15,001-
20,000 บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

> 30,001 
บาท 

จัดฝึกอบรมภายในจังหวัด 4 
66.7% 

11 
45.8% 

28 
44.4% 

9 
34.6% 

4 
36.4% 

56 
43.1% 

จัดฝึกอบรมต่างจังหวัด 2 
33.3% 

13 
55.2% 

33 
52.4% 

17 
65.4% 

4 
36.4% 

69 
53.1% 

อื่นๆ (ทั้ง 2 แห่ง) 0 
0% 

0 
0% 

2 
3.2% 

0 
0% 

3 
27.3% 

5 
3.8% 

รวม 6 
100% 

24 
100% 

63 
100% 

26 
100% 

11 
100% 

130 
100% 

𝜒2 = 21.088 Asymp Sig. = 0.007* 
 

 จากตาราง 4.15 เป็นการเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับความต้องการ
ด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม ในด้านสถานที่ฝึกอบรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
15,001-20,000 บาท เลือกสถานที่จัดฝึกอบรมต่างจังหวัด มีระดับมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอื่นๆ 
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ตารางที่ 4.16 เปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสมัพันธ์กับความต้องการด้านองค์ประกอบใน
การฝึกอบรมด้านแบบประเมินผล การติดตามผลการท างาน 
 

แบบประเมินผล  
การติดตามผลการท างาน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รวม ≤ 10,000 
บาท 

10,001-
15,000 
บาท 

15,001-
20,000 บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

> 30,001 
บาท 

เลือก 0 
0% 

11 
45.8% 

27 
42.9% 

8 
30.8% 

8 
72.7% 

54 
41.5% 

ไม่เลือก 6 
100% 

13 
54.2% 

36 
57.1% 

18 
69.2% 

3 
27.3% 

76 
58.5% 

รวม 6 
100% 

24 
100% 

63 
100% 

26 
100% 

11 
100% 

130 
100% 

𝜒2 = 10.139 Asymp Sig. = 0.038* 
 

 จากตาราง 4.16 เป็นการเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับความต้องการ
ด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม ในด้านแบบประเมินผลการติดตามผลการท างาน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท ไม่เลือกแบบประเมินผลการติดตามผลการ
ท างานมีระดับมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอื่นๆ 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้าน
องค์ประกอบในการฝึกอบรม ในด้านเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลางอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Asymp. Sig. = 0.027) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม ในด้านเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นการใช้สื่อมีเดีย อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Asymp. Sig. = 0.005) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม ในด้านสถานที่ฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (Asymp. Sig. = 0.007) และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้าน
องค์ประกอบในการฝึกอบรม ในด้านแบบประเมินผลการติดตามผลการท างานอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (Asymp. Sig. = 0.038) 
 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย H1: รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบุคลากรที่รับผิดชอบด้าน
การท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก มีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม 
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 สมมติฐานที่ 1.5 
 H0: ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านองค์ประกอบในการ
ฝึกอบรม 
 H1: ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านองค์ประกอบในการ
ฝึกอบรม 
 
ตารางที่ 4.17 แสดงผลการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้าน
องค์ประกอบในการฝึกอบรมจ าแนกตามระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 
 

คู่ความสัมพันธ ์ 𝝌2 Asymp. Sig. 

1. เทคนิควิธีการฝึกอบรม  
- เน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลาง 2.364 0.500 
- เน้นผู้เข้ารับฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง 4.790 0.188 
- เน้นการใช้สื่อมีเดีย 3.722 0.293 
2. สถานที่ฝึกอบรม 6.950 0.325 
3. ช่วงเวลาการฝึกอบรม 7.684 0.262 
4. วิทยากร 2.953 0.815 
5. แบบประเมินผล   
- แบบประเมินความพึงพอใจ 0.979 0.806 
- แบบทดสอบความรู้ ก่อน-หลังอบรม 1.209 0.751 
- การติดตามผลการท างาน 1.964 0.580 
หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.17 การทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งมี
ความสัมพันธ์กับความต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม ด้วยค่าสถิติ Chi-Square พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้าน
องค์ประกอบในการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
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 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย H0: ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งของบุคลากรที่รับผิดชอบ
ด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม 
 
 สมมติฐานที่ 1.6 
 H0: ประสบการณ์ฝึกอบรมของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านองค์ประกอบในการ
ฝึกอบรม 
 H1: ประสบการณ์ฝึกอบรมของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านองค์ประกอบในการ
ฝึกอบรม 
 
ตารางที่  4.18 แสดงผลการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้าน
องค์ประกอบในการฝึกอบรมจ าแนกตามประสบการณ์ฝึกอบรม 
 

คู่ความสัมพันธ ์ 𝝌2 Asymp. Sig. 

1. เทคนิควิธีการฝึกอบรม  
- เน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลาง 0.638 0.888 
- เน้นผู้เข้ารับฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง 4.524 0.210 
- เน้นการใช้สื่อมีเดีย 9.460 0.024* 
2. สถานที่ฝึกอบรม 10.864 0.093 
3. ช่วงเวลาการฝึกอบรม 10.221 0.116 
4. วิทยากร 7.303 0.294 
5. แบบประเมินผล   
- แบบประเมินความพึงพอใจ 1.245 0.742 
- แบบทดสอบความรู้ ก่อน-หลังอบรม 9.159 0.027* 
- การติดตามผลการท างาน 0.704 0.872 
หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05  
  
 จากตารางที่  4.18 การทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามประสบการณ์ฝึกอบรม มี
ความสัมพันธ์กับความต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม ด้วยค่าสถิติ Chi-Square พบว่า 
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ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามประสบการณ์ฝึกอบรมในเรื่อง เทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นการใช้สื่อ 
มีเดีย สถานที่ฝึกอบรม และแบบประเมินผลแบบทดสอบความรู้ ก่อน-หลังอบรม มีความสัมพันธ์กับ
ความต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

 
ตารางที่ 4.19 เปรียบเทียบประสบการณ์ฝึกอบรม มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านองค์ประกอบ
ในการฝึกอบรมด้านเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นการใช้สือ่มีเดีย 
 

เทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้น
การใช้สื่อมีเดีย 

ประสบการณ์ฝึกอบรม 
รวม ไม่เคยเลย เคยฝึกอบรม 

1-2 ครั้ง 
เคยฝึกอบรม 

3-4 ครั้ง 
เคยฝึกอบรม 
5 ครั้งขึ้นไป 

เลือก 33 
52.4% 

18 
54.5% 

19 
86.4% 

9 
75% 

79 
60.8% 

ไม่เลือก 30 
47.6% 

15 
45.5% 

3 
13.6% 

3 
25% 

51 
39.2% 

รวม 63 
100% 

33 
100% 

22 
100% 

12 
100% 

130 
100% 

𝜒2 = 9.460 Asymp Sig. = 0.024* 
  
 จากตาราง 4.19 เป็นการเปรียบเทียบประสบการณ์ฝึกอบรม มีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม ในด้านเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นการใช้สื่อมีเดีย พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยมีประสบการณ์ฝึกอบรม เลือกเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นการใช้สื่อมีเดีย มี
ระดับมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประสบการณ์ฝึกอบรมอื่นๆ 
 
ตารางที่ 4.20 เปรียบเทียบประสบการณ์ฝึกอบรม มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านองค์ประกอบ
ในการฝึกอบรมด้านแบบประเมินผลแบบทดสอบความรู้ ก่อน-หลังอบรม 
 

แบบประเมินผลแบบทดสอบ
ความรู้ ก่อน-หลังอบรม 

ประสบการณ์ฝึกอบรม 
รวม ไม่เคยเลย เคยฝึกอบรม 

1-2 ครั้ง 
เคยฝึกอบรม 

3-4 ครั้ง 
เคยฝึกอบรม 
5 ครั้งขึ้นไป 

เลือก 41 
65.1% 

26 
78.8% 

19 
86.4% 

12 
100% 

98 
75.4% 
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ตารางที่ 4.20 (ต่อ)  

แบบประเมินผลแบบทดสอบ
ความรู้ ก่อน-หลังอบรม 

ประสบการณ์ฝึกอบรม 
รวม ไม่เคยเลย เคยฝึกอบรม 

1-2 ครั้ง 
เคยฝึกอบรม 

3-4 ครั้ง 
เคยฝึกอบรม 
5 ครั้งขึ้นไป 

ไม่เลือก 22 
34.9% 

7 
21.2% 

3 
13.6% 

0 
0% 

32 
24.6% 

รวม 63 
100% 

33 
100% 

22 
100% 

12 
100% 

130 
100% 

𝜒2 = 9.159 Asymp Sig. = 0.027* 
 
 จากตาราง 4.20 เป็นการเปรียบเทียบประสบการณ์ฝึกอบรม มีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม ในด้านแบบประเมินผลแบบทดสอบความรู้ ก่อน -หลัง
อบรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยมีประสบการณ์ฝึกอบรม เลือกแบบประเมินผลแบบทดสอบความรู้ 
ก่อน-หลังอบรม มีระดับมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประสบการณ์ฝึกอบรมอืน่ๆ 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของประสบการณ์ฝึกอบรม มีความสัมพันธ์กับความต้องการ
ด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม ในด้านเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นการใช้สื่อมีเดีย อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Asymp. Sig. = 0.024) และประสบการณ์ฝึกอบรม มีความสัมพันธ์กับ
ความต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม ในด้านแบบประเมินผลแบบทดสอบความรู้ ก่อน-หลัง
อบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Asymp. Sig. = 0.027) 
 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย H1: ประสบการณ์ฝึกอบรมของบุคลากรที่รับผิด ชอบ
ด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก มีความสัมพันธ์กับ
ความต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม 
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ตารางที่ 4.21 สรุปผลทดสอบสมมติฐานที ่1 
 

ล าดับ ตัวแปรที่ศึกษา 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

(H1) 
สถิติที่ใช้ทดสอบ 

1.1 เพศ   Chi-Square 
1.2 อายุ   Chi-Square 
1.3 ระดับการศึกษา   Chi-Square 
1.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   Chi-Square 
1.5 ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง   Chi-Square 
1.6 ประสบการณ์ฝึกอบรม   Chi-Square 
 
หมายเหตุ:  หมายถึง ผลการทดสอบเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
      หมายถึง ผลการทดสอบไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
 
 จากตารางที่  4.21 สรุปผลทดสอบสมมติฐานที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ความต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรมของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการ
ท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ฝึกอบรม มีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลอื่นๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม 
 
 สมมติฐานที่ 2 บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ระยะเวลที่ด ารงต าแหน่ง ประสบการณ์ฝึกอบรมที่แตกต่างกัน มีความต้องการด้านเนื้อหาการ
ฝึกอบรมแตกต่างกนั 
 
 สมมติฐานที่ 2.1  
 H0: บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกที่มีเพศแตกต่างกัน มีความต้องการเนื้อหาในการฝึกอบรมไม่แตกต่างกัน 
 H1: บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกที่มีเพศแตกต่างกัน มีความต้องการเนื้อหาในการฝึกอบรมแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.22 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความต้องการด้านเนื้อหาการฝึกอบรมจ าแนกตามเพศ 
 

เนื้อหา 

เพศ 

t Sig ชาย หญิง 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

1. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 4.274 0.640 4.015 0.674 2.114 0.036* 
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่ม Active Beach 4.231 0.602 4.051 0.706 1.446 0.151 
3. บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

4.301 0.529 4.088 0.638 1.910 0.058 

รวม 4.268 0.548 4.052 0.615 1.982 0.050 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05  
 
 จากตารางที่ 4.22 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรม 
จ าแนกตามเพศ ทดสอบด้วยค่าสถิติ Independent sample t-test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรม เรื่องการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวกลุ่ม Active Beach และ เรื่องบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไม่แตกต่างกัน (Sig (2-tailed) ≥ 0.05) 
 โดยภาพรวมเพศที่แตกต่างกัน มีระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรมไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig (2-tailed) ≥ 0.05) 
 เมื่อวิเคราะห์รายด้าน พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการ
ฝึกอบรม เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแตกต่างกัน (Sig (2-tailed) < 0.05) อธิบายได้ว่า 
บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เพศชาย มีระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรม เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(X̅ = 4.274) มากกว่าบุคลากรเพศหญิง (X̅ = 4.015)  
 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย H1: บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่มีเพศแตกต่างกัน มีความต้องการเนื้อหาในการ
ฝึกอบรมแตกต่างกัน 
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 สมมติฐานที่ 2.2 
 H0: บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกที่มีอายุแตกต่างกันมีความต้องการด้านเน้ือหาการฝึกอบรมไม่แตกต่างกัน 
 H1: บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกที่มีอายุแตกต่างกันมีความต้องการด้านเน้ือหาการฝึกอบรมแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.23 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรม จ าแนกตามอาย ุ
 

เนื้อหา อาย ุ N �̅� S.D. F Sig 

1. การพัฒ นาการท่ องเที่ ยว
อย่างยั่งยืน 

20-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 

20 
61 
37 
12 

4.283 
4.082 
4.036 
4.138 

0.735 
0.671 
0.674 
0.576 

0.628 0.598 

2. การพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่ม 
Active Beach 

20-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 

20 
61 
37 
12 

4.280 
4.127 
4.027 
4.033 

0.623 
0.689 
0.710 
0.589 

0.667 0.574 

3. บทบาทอปท.ต่อการพัฒนา 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

20-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 

20 
61 
37 
12 

4.264 
4.188 
4.052 
4.197 

0.628 
0.578 
0.675 
0.539 

0.630 0.597 

รวม 20-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 

20 
61 
37 
12 

4.275 
4.132 
4.038 
4.123 

0.591 
0.583 
0.655 
0.534 

0.675 0.569 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.23 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรม 
จ าแนกตามอายุ ทดสอบด้วยค่าสถิติ One way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า อายุ
ที่แตกต่างกันมีระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรม เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่ม Active Beach และเรื่องบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไม่แตกต่างกัน (Sig ≥ 0.05) 
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 โดยภาพรวมอายุที่แตกต่างกันมีระดับความต้องการด้านเน้ือหาในการฝึกอบรมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig ≥ 0.05) 
 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย H0: บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่มีอายุแตกต่างกัน มีความต้องการด้านเนื้อหาใน
การฝึกอบรมไม่แตกต่างกัน 
 
 สมมติฐานที่ 2.3 
 H0: บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความต้องการด้านเน้ือหาในการฝึกอบรมไม่แตกต่างกัน 
 H1: บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความต้องการด้านเน้ือหาในการฝึกอบรมแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.24 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรม จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 
 

เนื้อหา ระดับการศึกษา N �̅� S.D. F Sig 

1. การพัฒ นาการท่ องเที่ ยว
อย่างยั่งยืน 

มัธยมศึกษา 
อนุปริญญา/ปวส. 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

5 
17 
85 
23 

4.133 
4.333 
4.000 
4.318 

0.691 
0.754 
0.678 
0.507 

2.185 0.093 

2. การพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่ม 
Active Beach 

มัธยมศึกษา 
อนุปริญญา/ปวส. 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

5 
17 
85 
23 

4.080 
4.376 
4.007 
4.321 

0.831 
0.611 
0.682 
0.599 

2.367 0.074 

3. บทบาทอปท.ต่อการพัฒนา 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

มัธยมศึกษา 
อนุปริญญา/ปวส. 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

5 
17 
85 
23 

4.323 
4.513 
4.027 
4.364 

0.523 
0.529 
0.620 
0.491 

4.571 0.004* 

รวม มัธยมศึกษา 
อนุปริญญา/ปวส. 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

5 
17 
85 
23 

4.179 
4.407 
4.011 
4.335 

0.670 
0.557 
0.613 
0.457 

3.403 0.020* 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05 
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 จากตารางที่ 4.24 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรม 
จ าแนกตามระดับการศึกษา ทดสอบด้วยค่าสถิติ One way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรม  เรื่องการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ การพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่ม Active Beach ไม่แตกต่างกัน 
(Sig ≥ 0.05) 
 โดยภาพรวมระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig < 0.05) 
 เมื่อวิเคราะห์รายด้าน พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีระดับความต้องการด้านเนื้อหา
ในการฝึกอบรม เรื่องบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แตกต่างกัน (Sig < 0.05) 
 ดังนั้น  ผู้ วิจัยจึงน าผลวิ เคราะห์ ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน Fisher's Least Significant 
Difference (LSD) เพื่อหาค่าเฉลี่ยคู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 
4.25 
 
ตารางที่ 4.25 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับความต้องการด้านเน้ือหาในการฝึกอบรม จ าแนก
ตามระดับการศึกษาเรื่องบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 

เนื้อหา ระดับการศึกษา �̅� 1 2 3 4 

บ ท บ าท อ ป ท .ต่ อ ก า ร
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

มัธยมศึกษา 4.323 - 0.526 0.274 0.887 
อนุปริญญา/ปวส. 4.513  - 0.002* 0.430 
ปริญญาตรี 4.027   - 0.016* 
ปริญญาโท 4.364    - 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05  
 
 จากตารางที่ 4.25 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการ
ฝึกอบรม จ าแนกตามระดับการศึกษา เรื่องบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน พบว่า ค่าเฉลี่ยรายคู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 
2 คู่ ได้แก่ 
 1) บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. แตกต่างกับระดับการศึกษาปริญญาตรี  
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 2) บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกที่มีระดับการศึกษาปริญญาตร ีแตกต่างกับระดับการศึกษาปริญญาโท 
 อธิบายได้ว่า บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. (X̅ = 4.513) และปริญญาโท (X ̅= 4.364) 
มีระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรมเรื่องบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากกว่าบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี (X ̅= 4.027) 
 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย H1: บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความต้องการด้าน
เนื้อหาในการฝึกอบรมแตกต่างกัน 
 
 สมมติฐานที่ 2.4 
 H0: บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรมไม่แตกต่าง
กัน 
 H1: บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรมแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.26 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรม จ าแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 
 

เนื้อหา รายได้เฉลี่ย/เดือน N �̅� S.D. F Sig 

1. การพัฒ นาการท่ องเที่ ยว
อย่างยั่งยืน 

≤ 10,000 บาท 
10,001-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 

> 30,001 บาท 

6 
24 
63 
26 
11 

4.333 
4.250 
3.973 
4.256 
4.060 

0.966 
0.703 
0.701 
0.455 
0.629 

1.416 0.233 

2. การพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่ม 
Active Beach 

≤ 10,000 บาท 
10,001-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 

> 30,001 บาท 

6 
24 
63 
26 
11 

4.433 
4.166 
4.031 
4.284 
3.890 

0.463 
0.711 
0.722 
0.566 
0.582 

1.333 0.261 
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ตารางที่ 4.26 (ต่อ) 
 

เนื้อหา รายได้เฉลี่ย/เดือน N �̅� S.D. F Sig 

3. บทบาทอปท.ต่อการพัฒนา 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

≤ 10,000 บาท 
10,001-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 

> 30,001 บาท 

6 
24 
63 
26 
11 

4.740 
4.203 
4.043 
4.348 
3.997 

0.352 
0.606 
0.645 
0.485 
0.545 

2.945 0.023* 

รวม ≤ 10,000 บาท 
10,001-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 

> 30,001 บาท 

6 
24 
63 
26 
11 

4.502 
4.206 
4.016 
4.296 
3.983 

0.531 
0.630 
0.638 
0.433 
0.562 

1.962 0.104 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05  
 
 จากตารางที่ 4.26 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรม 
จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนทดสอบด้วยค่าสถิติ One way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรม เรื่อง
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่ม Active Beach ไม่
แตกต่างกัน (Sig ≥ 0.05) 
 โดยรวมระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig ≥ 0.05) 
 เมื่อวิเคราะห์รายด้าน พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีระดับความต้องการด้านเนื้อหา
ในการฝึกอบรม เรื่องบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แตกต่างกัน (Sig < 0.05) 
 ดังนั้น  ผู้ วิจัยจึงน าผลวิ เคราะห์ ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน Fisher's Least Significant 
Difference (LSD) เพื่อหาค่าเฉลี่ยคู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 
4.27 
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ตารางที่ 4.27 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับความต้องการด้านเน้ือหาในการฝึกอบรม จ าแนก
ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเรื่องบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยนื 
 

เนื้อหา รายได้เฉลี่ย/เดือน �̅� 1 2 3 4 5 

บทบาทอปท.ต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 

≤ 10,000 บาท 4.740 - 0.049* 0.007* 0.147 0.015* 

10,001-15,000 บาท 4.203  - 0.263 0.388 0.342 
15,001-20,000 บาท 4.043   - 0.029* 0.813 
20,001-30,000 บาท 4.348    - 0.102 

> 30,001 บาท 3.997     - 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05   
  
 จากตารางที่ 4.27 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการ
ฝึกอบรม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เรื่องบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน พบว่า ค่าเฉลี่ยรายคู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 
4 คู่ ได้แก่ 
 1) บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท แตกต่างกับบุคลากรที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท 
 2) บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท แตกต่างกับบุคลากรที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท 
 3) บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท แตกต่างกับบุคลากรที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 30,001 บาท 
 4) บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท แตกต่างกับบุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 20,001-30,000 บาท 
 อธิบายได้ว่า บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท (X̅ = 4.740) รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท (X̅ = 4.203) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท (X̅ = 
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4.043) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท (X̅ = 4.348) มีระดับความต้องการด้านเนื้อหาใน
การฝึกอบรมเรื่องบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากกว่า
บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,001 บาท (X̅ = 3.997) 
 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย H1: บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความต้องการ
ด้านเนื้อหาในการฝึกอบรมแตกต่างกัน 
 
 สมมติฐานที่ 2.5 
 H0: บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกที่มีระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งแตกต่างกัน มีความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรมไม่
แตกต่างกัน 
 H1: บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกที่มีระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งแตกต่างกัน มีความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรม
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.28 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรม จ าแนกตาม
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 
 

เนื้อหา ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง N �̅� S.D. F Sig 

1. การพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 

ต่ ากว่า 1 ป ี
1-5 ป ี
6-10 ป ี
11 ปีขึ้นไป 

5 
41 
31 
53 

3.800 
4.292 
4.290 
3.880 

0.900 
0.663 
0.600 
0.634 

4.509 0.005* 

2. การพัฒนาการท่องเที่ยว
กลุ่ม Active Beach 

ต่ ากว่า 1 ป ี
1-5 ป ี
6-10 ป ี
11 ปีขึ้นไป 

5 
41 
31 
53 

4.040 
4.258 
4.193 
3.962 

0.477 
0.685 
0.589 
0.712 

1.708 0.169 

3. บทบาทอปท.ต่อการพัฒนา 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ต่ ากว่า 1 ป ี
1-5 ป ี
6-10 ป ี
11 ปีขึ้นไป 

5 
41 
31 
53 

4.281 
4.288 
4.327 
3.956 

0.689 
0.550 
0.517 
0.651 

3.624 0.015* 
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ตารางที่ 2.8 (ต่อ) 
 

เนื้อหา ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง N �̅� S.D. F Sig 

รวม ต่ ากว่า 1 ป ี
1-5 ป ี
6-10 ป ี
11 ปีขึ้นไป 

5 
41 
31 
53 

4.040 
4.279 
4.270 
3.933 

0.578 
0.569 
0.522 
.624 

3.556 0.016* 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05   
 
 จากตารางที่ 4.28 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรม 
จ าแนกตามระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง ทดสอบด้วยค่าสถิติ One way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 พบว่า ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งที่แตกต่างกัน มีระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการ
ฝึกอบรม เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่ม Active Beach ไม่แตกต่างกัน (Sig ≥ 0.05) 
 โดยภาพรวมระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งที่แตกต่างกันมีระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการ
ฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig < 0.05) 
 เมื่อวิเคราะห์รายด้าน พบว่า ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งที่แตกต่างกัน มีระดับความต้องการ
ด้านเนื้อหาในการฝึกอบรม เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเรื่องบทบาทองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแตกต่างกัน (Sig < 0.05) 
 ดังนั้น  ผู้ วิจัยจึงน าผลวิ เคราะห์ ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน Fisher's Least Significant 
Difference (LSD) เพื่อหาค่าเฉลี่ยคู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 
4.29 
 
ตารางที่ 4.29 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับความต้องการด้านเน้ือหาในการฝึกอบรม จ าแนก
ตามระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

เนื้อหา ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง �̅� 1 2 3 4 

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

ต่ ากว่า 1 ป ี 3.800 - 0.110 0.118 0.790 

1-5 ป ี 4.292  - 0.988 0.003* 

 6-10 ป ี 4.290   - 0.006* 

 11 ปีขึ้นไป 3.880    - 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05  
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 จากตารางที่ 4.29 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการ
ฝึกอบรม จ าแนกตามระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พบว่า 
ค่าเฉลี่ยรายคู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ 
 1) บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกที่มีระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 1-5 ปี แตกต่างกับบุคลากรที่มีระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 11 
ปีขึ้นไป 
 2) บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกที่มีระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 6-10 ปี แตกต่างกับบุคลากรที่มีระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 
11 ปี ขึ้นไป 
 อธิบายได้ว่า บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกที่มีระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 1-5 ปี (X̅ = 4.292) ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 6-
10 ปี (X̅ = 4.290) มีระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนมากกว่าบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกที่มีระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 11 ปีขึ้นไป (X̅ = 3.880) 
 
ตารางที่ 4.30 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับความต้องการด้านเน้ือหาในการฝึกอบรม จ าแนก
ตามระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งเรื่องบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 
 

เนื้อหา ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง �̅� 1 2 3 4 

บทบาทอปท.ต่อการพัฒนา 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ต่ ากว่า 1 ป ี 4.281 - 0.978 0.870 0.244 

1-5 ป ี 4.288  - 0.783 0.008* 

6-10 ป ี 4.327   - 0.006* 

 11 ปีขึ้นไป 3.956    - 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05  
 
 จากตารางที่ 4.30 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับความต้องการเนื้อหาการฝึก อบรม 
จ าแนกตามระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง เรื่องบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน พบว่า ค่าเฉลี่ยรายคู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 
2 คู่ ได้แก่ 
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 1) บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกที่มีระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 1-5 ปี แตกต่างกับบุคลากรที่มีระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 11 
ปีขึ้นไป 
 2) บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกที่มีระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 6-10 ปี แตกต่างกับบุคลากรที่มีระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 
11 ปี ขึ้นไป 
  
 อธิบายได้ว่า บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกที่มีระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 1-5 ปี (X̅ = 4.288) ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 6-
10 ปี (X̅ = 4.327) มีระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรมเรื่องบทบาทองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากกว่าบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่มีระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 11 ปีขึ้นไป 
(X̅ = 3.956) 
 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย H1: บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่มีระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งแตกต่างกัน มีความ
ต้องการด้านเน้ือหาในการฝึกอบรมแตกต่างกัน 
 
 สมมติฐานที่ 2.6 
 H0: บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกที่มีประสบการณ์ฝึกอบรมแตกต่างกัน มีความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรมไม่
แตกต่างกัน 
 H1: บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกที่มีประสบการณ์ฝึกอบรมแตกต่างกัน มีความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรมแตกต่าง
กัน 
 
 
 
 



111 
 

ตารางที่ 4.31 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรม จ าแนกตาม
ประสบการณ์ฝึกอบรม 
 

เนื้อหา ประสบการณ์ฝึกอบรม �̅� S.D. F Sig 

1. การพัฒ นาการท่ องเที่ ยว
อย่างยั่งยืน 

ไม่เคยเลย 
เคยฝึกอบรม 1-2 ครั้ง 
เคยฝึกอบรม 3-4 ครั้ง 
เคยฝึกอบรม 5 ครั้งขึ้นไป 

4.105 
3.929 
4.227 
4.361 

0.689 
0.744 
0.548 
0.481 

1.598 0.193 

2. การพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่ม 
Active Beach 

ไม่เคยเลย 
เคยฝึกอบรม 1-2 ครั้ง 
เคยฝึกอบรม 3-4 ครั้ง 
เคยฝึกอบรม 5 ครั้งขึ้นไป 

4.136 
3.927 
4.218 
4.316 

0.716 
0.737 
0.493 
0.485 

1.411 0.243 

3. บทบาทอปท.ต่อการพัฒนา 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ไม่เคยเลย 
เคยฝึกอบรม 1-2 ครั้ง 
เคยฝึกอบรม 3-4 ครั้ง 
เคยฝึกอบรม 5 ครั้งขึ้นไป 

4.202 
3.908 
4.293 
4.406 

0.607 
0.686 
0.481 
0.401 

3.128 0.028* 

รวม ไม่เคยเลย 
เคยฝึกอบรม 1-2 ครั้ง 
เคยฝึกอบรม 3-4 ครั้ง 
เคยฝึกอบรม 5 ครั้งขึ้นไป 

4.148 
3.921 
4.246 
4.361 

0.610 
0.684 
0.449 
0.396 

 0.082 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05   
 
 จากตารางที่ 4.31 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรม 
จ าแนกตามประสบการณ์ฝึกอบรมทดสอบด้วยค่าสถิติ One way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 พบว่า ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งที่แตกต่างกัน มีระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรม 
เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่ม Active Beach ไม่
แตกต่างกัน (Sig ≥ 0.05) 
 โดยภาพรวมประสบการณ์ฝึกอบรมที่แตกต่างกันมีระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการ
ฝึกอบรมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig ≥ 0.05) 
 เมื่อวิเคราะห์รายด้าน พบว่า ประสบการณ์ฝึกอบรมที่แตกต่างกัน มีระดับความต้องการด้าน
เนื้อหาในการฝึกอบรม เรื่องบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนแตกต่างกัน (Sig < 0.05) 
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 ดังนั้น  ผู้ วิจัยจึงน าผลวิ เคราะห์ ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน Fisher's Least Significant 
Difference (LSD) เพื่อหาค่าเฉลี่ยคู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 
4.32 
 
ตารางที่ 4.32 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรม จ าแนก
ตามประสบการณ์ฝึกอบรม เรื่องบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 
 

เนื้อหา ประสบการณ์ฝึกอบรม �̅� 1 2 3 4 

บทบาทอปท.ต่อการพัฒนา 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ไม่เคยเลย 4.202 - 0.023 0.538 0.279 
เคยฝึกอบรม 1-2 ครั้ง 3.908  - 0.020* 0.014* 
เคยฝึกอบรม 3-4 ครั้ง 4.293   - 0.598 

 เคยฝึกอบรม 5 ครั้งขึ้นไป 4.406    - 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05  
 
 จากตารางที่ 4.32 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับความต้องการเนื้อหาการฝึก อบรม 
จ าแนกตามประสบการณ์ฝึกอบรม เรื่องบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนา การ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน พบว่า ค่าเฉลี่ยรายคู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 
2 คู่ ได้แก่ 
 1) บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกที่มีประสบการณ์ฝึกอบรม 1-2 ครั้ง แตกต่างกับบุคลากรที่มีประสบการณ์ฝึก อบรม 3-4 
ครั้ง  
 2) บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกที่มีประสบการณ์ฝึกอบรม 1-2 ครั้ง แตกต่างกับบุคลากรที่มีประสบการณ์ฝึกอบรม 5 ครั้ง
ขึน้ไป 
 อธิบายได้ว่า บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกที่มีประสบการณ์ฝึกอบรม 3-4 ครั้ง (X̅ = 4.293) ประสบการณ์ฝึกอบรม 5 ครั้ง
ขึ้นไป (X̅ = 4.406) มีระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรมเรื่องบทบาทองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากกว่าบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่มีประสบการณ์ฝึกอบรม  1-2 ครั้ง (X̅ = 
3.908)  
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 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย H1: บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่มีประสบการณ์ฝึกอบรมแตกต่างกัน มีความ
ต้องการด้านเน้ือหาในการฝึกอบรมแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.33 สรุปผลทดสอบสมมติฐานที ่2 
 

ล าดับ ตัวแปรที่ศึกษา 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

(H1) 
สถิติที่ใช้ทดสอบ 

1.1 เพศ   t-test 
1.2 อายุ   One-way ANOVA 
1.3 ระดับการศึกษา   One-way ANOVA 
1.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   One-way ANOVA 
1.5 ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง   One-way ANOVA 
1.6 ประสบการณ์ฝึกอบรม   One-way ANOVA 
 
หมายเหตุ:  หมายถึง ผลการทดสอบเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
      หมายถึง ผลการทดสอบไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
 
 จากตารางที่ 4.33 สรุปผลทดสอบสมมติฐานที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรมของบุคลากรที่รับผิดชอบด้ านการท่องเที่ยวในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลที่ด ารงต าแหน่ง และประสบการณ์ฝึกอบรม มีความต้องการ
ด้านเนื้อหาในการฝึกอบรมแตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลอื่นๆ มีความต้องการด้านเนื้อหาในการ
ฝึกอบรมไม่แตกต่างกัน 
 

4.5 ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึก 

 จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) ความคิดเห็นและมุมมอง
ของผู้บริหารและหัวหน้าสายงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก เพื่อเสนอเป็นแนวทางการฝึกอบรมส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก 4 ท่าน ได้แก่ 
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ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี และส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

4.5.1 การสัมภาษณ์เชิงลึกข้อมูลเบื้องต้น 
4.5.1.1 ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้ให้สัมภาษณ์ (ชลบุรี) ให้ความคิดเห็น

ว่า “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นการท่องเที่ยวที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวภาค
ตะวันออก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีเกาะที่ส าคัญ เช่น เกาะล้าน เกาะช้าง เกาะสีชัง 
เกาะกูด เป็นต้น ถ้าเราปล่อยให้เกิดการท่องเที่ยวที่เกินขีดความสามารถในการรองรับ จะท าให้แหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นถูกท าลายก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ปะการังถูกท าลาย ขยะล้นเกาะ น้ าเสีย เป็นต้น 
ทั้งนี้ควรมีการสร้างจิตส านึกที่ดีแก่นักท่องเที่ยว และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการจัดการ
บริหารจัดการพื้นที่ของตน” ผู้ให้สัมภาษณ์ (จันทบุรี-ระยอง) ให้ความคิดเห็น “ต้องให้ความส าคัญกับ
การมีส่วนร่วมและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทุกฝ่าย มีการกระจาย
ผลประโยชน์ที่เป็นธรรมในขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญกับการรักษาทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว
ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม ผู้ให้สัมภาษณ์ (ตราด) ให้ความคิดเห็นว่า “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็น
การบริหารจัดการทุกภาคส่วน ได้แก่ องค์กรด้านการท่องเที่ยว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้ประกอบการ ต้องมีความเข้าใจในการจัดการพื้นที่ให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งบุคลากรจะต้อง
ช่วยกันดูแล บ ารุง รักษา พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมหรือท าลายให้
น้อยที่สุด จึงเกิดเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งจะท าให้เกิดรายได้กลับสู่ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก็สามารถเก็บภาษีจากผู้ประกอบการได้มากขึ้น” 

4.5.1.2 การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ผ่านมา 
การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ผ่านมา โดยผู้ให้สัมภาษณ์ (จันทบุรี -

ระยอง) ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ที่ผ่านมาจัดประชุมสัมมนาในหัวข้อแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้แก่ หน่วยงานเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว  ได้แก่ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและประชาชน” ด้านผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ (ชลบุรี) ได้ให้
ความคิดเห็นว่า “ที่ผ่านมาได้จัดฝึกอบรมเน้นไปที่การพัฒนาเครือข่ายชุมชน เพื่อให้ชุมชนน าองค์
ความรู้จากการศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัล มาบริหารจัดการพื้นที่ของตน” และผู้ให้
สัมภาษณ์ (ตราด) ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ที่ผ่านมาได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อ
ไม่ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้เอารัดเอาเปรียบชุมชนเกินไป”  
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4.5.1.3 ความส าคัญของการฝึกอบรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความส าคัญของการฝึกอบรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้สัมภาษณ์ (ชลบุรี) ให้ความคิดเห็นว่า “การฝึกอบรม
มีความส าคัญมาก เพราะเป็นการให้องค์ความรู้ที่ถูกต้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นเจ้าของ
ท้องถิ่นเพื่อให้น าองค์ความรู้มาบริหารจัดการพื้นที่ของตน ซึ่งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมา จะต้อง
เกิดจากการยอมรับของชุมชนคนในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแก่
ชุมชน ไม่มีอ านาจไปจัดการหรือสั่งการคนในชุมชน” สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ (จันทบุรี-ระยอง) ให้
ความคิดเห็นว่า “มีความส าคัญ เพราะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีความใกล้ชิดกับ
ชุมชนท้องถิ่น จึงต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับหลักการและแนวทางของการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน เพื่อที่จะน าความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ไปใช้สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนที่มีคุณภาพในพื้นที่การบริหารจัดการของตนได้” นอกจากนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ (ตราด) ได้ให้
ความเห็นเพิ่มเติมว่า “หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับองค์ความรู้ไปแล้ว แต่ไม่มีการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว หรือปล่อยให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมลง การฝึกอบรมก็จะไม่เกิดประโยชน์เช่นกัน” 

4.5.1.4 บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ควรได้รับการฝึกอบรม 
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่ควรได้รับการ

ฝึกอบรม ผู้ให้สัมภาษณ์ (ชลบุรี) ให้ความคิดเห็นว่า “บุคลากรในระดับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพราะเป็นผู้ที่มีอ านาจในการสั่งการ ถ้าหากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รู้แนวคิด 
(Concept) อย่างถูกต้อง จะได้สั่งการและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในการจัดฝึกอบรมอาจจะมี
การจัดอบรมระดับ VIP ส าหรับผู้บริหารโดยเฉพาะ” สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 (ตราด) ให้
ความคิดเห็นว่า บุคลากรระดับผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เนื่องจาก บุคลากรในระดับ
ต่ าลงมาไม่สามารถสั่งการ ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และไม่สามารถเขียนโครงการของบประมาณ
ได้ แต่ในด้านของ ผู้ให้สัมภาษณ์ (จันทบุรี-ระยอง) ให้ความคิดเห็นว่า “บุคลากรทุกระดับควรได้รับ
การฝึกอบรม เนื่องจากงานด้านการพัฒนาเป็นเป็นงานที่ด าเนินการแบบบูรณาการเป็นองค์รวม ตั้งแต่
การบริหารจัดการ การจัดท าแผน/ยุทธศาสตร์ การด าเนินงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผล ซึ่ง
การท างานมีความเกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย ดังนั้น บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อจะสามารถน าความรู้ความเข้าใจ
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน”  
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4.5.2 การสัมภาษณ์เชิงลึกแนวทางการฝึกอบรม 

4.5.2.1 วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม 
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเพื่อพัฒนาการท่องเที่ ยวอย่างยั่ งยืน  ผู้ ให้สัมภาษณ์  (ชลบุรี ) ให้ความคิดเห็นว่า 
“วัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้และเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับ
บริบทพื้นที่” อีกทั้ง ผู้ให้สัมภาษณ์ (จันทบุรี-ระยอง) ให้ความเห็นว่า “ควรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน าความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ชุมชน” และผู้ให้สัมภาษณ์ (ตราด) ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า 
“การฝึกอบรมให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ควรเพิ่มวัตถุประสงค์ในด้านการตระหนัก
ถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยวร่วมด้วย” 

4.5.2.2 เนื้อหาที่มีความจ าเป็นต่อการฝึกอบรม 
เนื้อหาที่มีความจ าเป็นต่อการฝึกอบรมส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม

จังหวัดภาคตะวันออกเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้ให้สัมภาษณ์ (ชลบุรี) ให้ความคิดเห็นว่า 
“เนื้อหาที่จะให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ประเภท
การท่องเที่ยว และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในแต่ละประเภทการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศควรมีการบริหารจัดการอย่างไร เป็นต้น” ผู้ให้สัมภาษณ์ (จันทบุรี-ระยอง) ให้ความคิดเห็นว่า 
เนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น หลักการ แนวคิด วิธีการ 
และปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความส าเร็จ และเนื้อหาเกี่ยวกับหน้าที่บทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยว” นอจากนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ (ตราด) ให้ความคิดเห็นว่า “เนื้อหา
เกี่ยวกับความปลอดภัย การบริการดูแลนักท่องเที่ยว การเป็นเจ้าบ้านที่ดี เมื่อเกิดเหตุขึ้นมากับ
นักท่องเที่ยว จะได้ทราบวิธีการแก้ไขปัญหาและสิ่งที่ต้องปฏิบัติ เช่น การปฐมพยาบาลช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวจมน้ า การท า CPR”  

4.5.2.3 เทคนิควิธีการฝึกอบรม 
เทคนิควิธีการการฝึกอบรมที่เหมาะสมในการฝึกอบรมให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้ให้สัมภาษณ์ (ชลบุรี) ให้
ความคิดเห็นว่า “การศึกษาดูงาน มีความส าคัญอย่างมาก โดยมีการให้องค์ความรู้ในวันแรก 
การศึกษาดูงานต้องไปดูพื้นที่ที่มีผลงานเด่นจริงๆ เพื่อให้น ามาปรับใช้ การศึกษาดูงานต่างประเทศ 
เช่น ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น หมู่บ้าน OTOP เพื่อไปดูการจัดการของเขา หรือจะไปดูแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีการจัดการเป็นระเบียบ เช่น เวียดนาม ที่อ่าวฮาลองเบย์ มีการจัดการการขึ้นเรือที่เป็น
ระเบียบ ท าให้เรารู้ว่าใน 1 วัน มีนักท่องเที่ยวจ านวนเท่าใด มีเส้นทางก าหนดในการเดิน เทคนิคการ
น าเสนอขายสินค้าด้วยวิธีจูงใจนักท่องเที่ยว ในอนาคตเทคนิควิธีการฝึกอบรมอาจจะน าเทคโนโลยีเข้า
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มาเกี่ยวข้อง เช่น การสร้าง Web site การพัฒนา Application สร้างเกมขึ้นมา โดยสอดแทรกเนื้อหา
เข้าไป”  สอดคล้องกับของ ผู้ให้สัมภาษณ์ (จันทบุรี-ระยอง) “การศึกษาดูงานโดยตรงนั้นเป็น
ประโยชน์มาก เพื่อน าความรู้จากการศึกษาดูงานกลับไปพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
ของตนเอง แต่มีข้อเสียคือ ท าการลอกเลียนแบบแหล่งท่องเที่ยวที่ไปศึกษาดูงาน โดยขาดการศึกษา
บริบทพื้นที่ของตนเองว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ในอนาคตอาจจะมีเทคนิคการฝึกอบรม เช่น การ
ประชุม Conference ซึ่งจะท าให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจมีข้อจ ากัดในเรื่องของเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ยังไม่ทันสมัย” นอกจากนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ (ตราด) 
ให้ความคิดเห็นว่า “เทคนิคการฝึกอบรมขึ้นอยู่กับหลักสูตร บางหลักสูตรมีการบรรยาย สาธิต 
การศึกษาดูงาน การศึกษาดูงานมีประโยชน์ ไปดูแหล่งท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จ การเรียนรู้ผ่าน
สื่อต่างๆ เหมาะกับการตลาดมากกว่า แต่การฝึกอบรมทางไกล ไม่ได้ผลเท่าที่ควร ต้องเข้ามาฝึกปฏิบัติ
จริง” 

4.5.2.4 วิทยากรและเกณฑ์การคัดเลือก  
วิทยากรที่และเกณฑ์การคัดเลือกที่เหมาะสมในการฝึกอบรมให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้ให้สัมภาษณ์ (ชลบุรี) ให้
ความคิดเห็นว่า “ควรน าวิทยากรที่มีความรู้ มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยว เช่น รศ.ดร เทิดชาย ช่วย
บ ารุง จะสามารถจูงใจผู้เข้ารับฝึกอบรมได้ และวิทยากรที่มาบรรยายมาได้จากทั้งภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร หรือวิทยากรระดับ Hi-end เป็นผู้ที่เป็นพิธีกรด้านการท่องเที่ยว ดารา นักแสดง ก็
เชิญมาเป็นวิทยากรได้เช่นกัน” สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ (จันทบุรี-ระยอง) ให้ความคิดเห็นว่า 
“วิทยากรที่จะมาฝึกอบรมนั้นควรมาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ หากต้องการเน้นส่งเสริมการตลาด อาจจะเชิญดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงมาร่วม
พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ หากต้องการสร้างองค์ความรู้เฉพาะด้านควรเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ มา
ถ่ายทอด” ผู้ให้สัมภาษณ์ (ตราด) ให้ความคิดเห็นว่า ควรใช้วิทยากรในท้องถิ่นดีกว่าใช้วิทยากร
ส่วนกลาง เพราะวิทยากรในท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีความเข้าใจถึงพื้นที่มากที่สุด จะท าให้พวกเขาได้ร่วมคิด
ร่วมท า อาจจะเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ขึ้นอยู่ตามความถนัดของเรื่องที่ฝึกอบรม”  

4.5.2.5 สถานที่จัดฝึกอบรม 
         สถานที่จัดฝึกอบรมที่เหมาะสมในการฝึกอบรมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้ให้สัมภาษณ์ (ชลบุรี) ให้ความคิดเห็น
ว่า “สถานที่จัดฝึกอบรมควรจัดในแหล่งท่องเที่ยวที่ไปศึกษาดูงาน เพื่อให้เห็นการบริหารจัดการอย่าง
แท้จริง” แตกต่างจาก ผู้ให้สัมภาษณ์ (จันทบุรี-ระยอง) ที่ให้ความคิดเห็นว่า “ควรจัดในสถานที่
ราชการเพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในองค์กร” สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์  (ตราด) ให้ความ
คิดเห็นว่า “ควรฝึกอบรมภายในจังหวัด ไม่ต้องเดินทางไปไกล” 
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4.5.2.6 ช่วงเวลาในการฝึกอบรม 
ช่วงเวลาในการฝึกอบรมที่เหมาะสมในการฝึกอบรมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้ให้สัมภาษณ์ (ชลบุรี) ให้ความ
คิดเห็นว่า “ควรจัดฝึกอบรมช่วง Low season ระหว่างเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน เพราะเป็นช่วงที่
นักท่องเที่ยวน้อย และไม่ควรจัดต้นปีงบประมาณและปลายปีงบประมาณ เนื่องจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะไม่มีเวลาเข้าร่วม และระยะเวลาฝึกอบรมไม่ควรเกิน 2 วัน ในวันแรกควรเป็นทฤษฎี 
วันที่สองควรเป็นศึกษาดูงาน” ต่างจาก ผู้ให้สัมภาษณ์ (ตราด) ให้ความคิดเห็นว่า “ควรฝึกช่วง High 
Season ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้เห็นมุมมองชัดเจน และจัดไม่เกิน 3 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับหลักสูตร  ช่วงสิ้นปีงบประมาณ ระหว่างเดือน กรกฎาคม-กันยายน ไม่ควรจัดฝึกอบรมช่วงนี”้ ผู้ให้
สัมภาษณ์ (จันทบุรี-ระยอง) ให้ความคิดเห็นว่า “สามารถจัดได้ตลอดทั้งปีตามความสะดวกของ
หน่วยงานที่จะเข้าร่วมฝึกอบรม หรือเป็นช่วงต้นปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม-
กุมภาพันธ์ และระยะเวลาฝึกอบรมไม่ควรเกิน 3 วัน หากจัดเกินกว่านั้นจะเกิดปัญหากับงานที่ปฏิบัติ
อยู่และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเกิดความเบื่อหน่าย  

4.5.2.7 รูปแบบวิธีการประเมินผล 
รูปแบบวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมในการฝึกอบรมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้ให้สัมภาษณ์ (ชลบุรี) ให้ความ
คิดเห็นว่า “ต้องมีการทดสอบความรู้ Pre-Post Test การติดตามผลอาจจะติดตามเป็นช่วงไตรมาส 3 
เดือน หรือ 1 ปี เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” สอดคล้องกับ ผู้ให้สัมภาษณ์ (ตราด) ให้ความคิดเห็นว่า “การทดสอบความรู้ตามหลักสากล 
ใช้ Pre-Post test การติดตามผล ดูการปฏิบัติ ความก้าวหน้าของชุมชน ควรติดตามเป็นระยะๆ ใน
เดือนแรกอย่างต่อเนื่อง” นอกจากนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ (จันทบุรี) ให้ความคิดเห็นว่า “การสังเกตปฏิกิริยา
ขณะฝึกอบรม แบบสอบถาม แบบทดสอบความรู้ก่อน-หลังฝึกอบรม การติดตามผลอาจท าได้ยากและ
ไม่ต่อเนื่อง”  

4.5.2.8 อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมที่ผ่านมา 
อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมที่ผ่านมา ผู้ให้สัมภาษณ์ (ชลบุรี) ให้

ความคิดเห็นว่า “เคยจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวในช่วง High season ปรากฏว่า ไม่มี
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม เนื่องจากเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจ านวนมากจึงไม่มีเวลาเข้าร่วม 
นอกจากนี้ จุดอ่อนของการจัดฝึกอบรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าเป็นการบรรยายไม่ควรจัด
เกิน 1 วัน เนื่องจากในวันต่อมา ผู้เข้ารับฝึกอบรมจะไม่มาเข้าร่วม” ผู้ให้สัมภาษณ์ (จันทบุรี-ระยอง) 
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ให้ความคิดเห็นว่า ผู้เข้ารับฝึกอบรมไม่มีความสนใจ ไม่มีเวลาเข้าร่วม จึงท าให้การฝึกอบรมนั้นสูญ
เปล่า อีกทั้ง กรณีการศึกษาดูงาน เกิดการลอกเลียนแบบแหล่งท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จ โดยไม่
ศึกษาบริบทพื้นที่ของตนเองว่าเหมาะสมหรือไม่ ท าให้การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนเองไม่มี
อย่างยั่งยืน และในเรื่องของการเสนอของบประมาณก็ท าได้ยาก” ผู้ให้สัมภาษณ์ (ตราด) เกิดปัญหาไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น เชิญผู้บริหารมาฝึกอบรม แต่ผู้บริหารสั่งการให้ลูกน้องมาฝึกอบรมแทน และ
ในบางครั้งวิทยากรที่เชิญงานยุ่ง ส่งตัวแทนมาซึ่งบางทีก็ไม่ได้รับความรู้ หากจัดฝึกอบรมหรืองาน
ประชุมขนาดใหญ่ จังหวัดตราดไม่มีสถานที่ฝึกอบรมที่สามารถจุได้ถึง 200 คน”  
 
  



 

บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเรื่อง แนวทางการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความ
ต้องการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก 2) เพื่อเสนอแนวทางการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการเก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ บุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จ านวน 130 คน และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยประยุกต์จากทฤษฎี
แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรมและ
แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร ในการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ จ านวน
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ
ทดสอบสมมติฐานใช้สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ ได้แก่ การทดสอบความเป็นอิสระต่อกันของกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่ม (Chi-Square), การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็น
อิสระต่อกัน (Independent Sample t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ จากนั้นน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด
จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก น ามาสรุปเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการ
ฝึกอบรม เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยและค าถามวิจัยดังต่อไปน้ี 
 
 
 
 



121 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ
แบบสอบถาม สามารถสรุปผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ได้ดังนี้ 
 

5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จ านวน 130 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 85 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65.4 อายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 46.9 ระดับปริญญาตรี 
จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 65.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท จ านวน 63 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.5 ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 11 ปีขึ้นไป จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 และไม่
เคยเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 
 

5.1.2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาความต้องการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

5.1.2.1 ผลการวิเคราะห์ความต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม 
   จากการศึกษาความต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม พบว่า ส่วน
ใหญ่มีความต้องการเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นผู้เข้ารับฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง จ านวน 56 คน คิด
เป็นร้อยละ 43.1 มีความต้องการจัดฝึกอบรมต่างจังหวัด จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 53.1 มีความ
ต้องการอบรมวันเวลาท าการจันทร์-ศุกร์ จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 64.6 มีความต้องการวิทยากร
ภายนอกองค์กร จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 79.2 มีความต้องการแบบทดสอบความรู้ ก่อน-หลัง
อบรม จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 

5.1.2.2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการด้านเน้ือหาในการฝึกอบรม 
   จากการศึกษาความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรม  มีระดับความ
ต้องการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดับความต้องการฝึกอบรมมาก (X̅ = 4.12) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า เรื่องบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อยู่ในระดับความต้องการฝึกอบรมมาก ( X̅ = 4.16) รองลงมาคือ 
เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่ม Active Beach อยู่ในระดับความต้องการฝึกอบรมมาก (X̅ = 4.11) 
และเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อยู่ในระดับความต้องการฝึกอบรมมาก ( X̅ = 4.10) 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายข้อย่อยในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
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   1) เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  อยู่ในระดับความต้องการ
ฝึกอบรมมาก (X̅ = 4.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หัวข้อหลักการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.13) รองลงมาคือ หัวข้อกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.11) และหัวข้อความส าคัญการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อยู่ในระดับ
มาก (X̅ = 4.08) ตามล าดับ 
   2) เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่ม Active Beach อยู่ในระดับความ
ต้องการฝึกอบรมมาก (X̅ = 4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หัวข้อสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.15) และยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก (X̅ = 
4.15) รองลงมาคือ หัวข้อขีดความสามารถในการแข่งขัน อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.11) หัวข้อการวาง
ต าแหน่งทางการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.10) หัวข้อสถานการณ์การท่องเที่ยว อยู่ในระดับ
มาก (X̅ = 4.06) ตามล าดับ 
   3) เรื่องบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน อยู่ในระดับความต้องการฝึกอบรมมาก (X̅ = 4.16, S.D. = 0.610) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังน้ี 
   อันดับ 1 หัวข้อความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว อยู่ในระดับความต้องการ
ฝึกอบรมมากที่สุด (X̅ = 4.28) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว อยู่ใน
ระดับความต้องการฝึกอบรมมากที่สุด (X̅ = 4.31) 
   อันดับ 2 หัวข้อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับความต้องการฝึกอบรม
มากที่สุด (X̅ = 4.22) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อยู่ในระดับ
ความต้องการฝึกอบรมมากที่สุด (X̅ = 4.28) 
   อันดับ 3 หัวข้อการให้บริการ อยู่ในระดับความต้องการฝึกอบรมมาก           
(X̅ = 4.20) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า การบริการที่ดี อยู่ในระดับความต้องการฝึกอบรมมาก (X̅ 
= 4.21) 
   อันดับ 4 หัวข้อการบริหารจัดการท่องเที่ยว อยู่ในระดับความต้องการ
ฝึกอบรมมาก (X̅ = 4.16) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว อยู่ใน
ระดับความต้องการฝึกอบรมมาก (X̅ = 4.19) 
   อันดับ 5 หัวข้อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว อยู่ในระดับความต้องการ
ฝึกอบรมมาก (X̅ = 4.16) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า กระบวนการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว 
อยู่ในระดับความต้องการฝึกอบรมมาก (X̅ = 4.17) 
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   อันดับ 6 หัวข้อการตลาดท่องเที่ยว อยู่ในระดับความต้องการฝึกอบรมมาก 
(X̅ = 4.10) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาดท่องเที่ยว อยู่ในระดับความ
ต้องการฝึกอบรมมาก (X̅ = 4.10) 
   อันดับ 7 หัวข้อการส ารวจทรัพยากรท่องเที่ยว อยู่ในระดับความต้องการ
ฝึกอบรมมาก (X̅ = 4.03) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ทรัพยากรท่องเที่ยว อยู่ในระดับความ
ต้องการฝึกอบรมมาก (X̅ = 4.05) 

5.1.2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความสัมพันธ์ความต้องการด้าน
องค์ประกอบในการฝึกอบรม 

   จากการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ความต้องการด้านองค์ประกอบใน
การฝึกอบรมของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยการใช้ค่าสถิติ Chi-Square  
   1) เพศของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ไม่ส่งผลต่อความต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรมอย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
   2) อายุของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ไม่ส่งผลต่อความต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรมอย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
   3) ระดับการศึกษาของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ส่งผลต่อความต้องการด้านองค์ประกอบในการ
ฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบรายคู่พบว่า 
   - ด้านเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลาง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ไม่เลือกเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลางมี
ระดับมากที่สุด 
   - ด้านเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นการใช้สื่อ มีเดีย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี เลือกเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นการใช้สื่อ มีเดีย มีระดับมากที่สุด 
   4) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ส่งผลต่อความต้องการด้านองค์ประกอบใน
การฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบรายคู่พบว่า 
   - ด้านเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลาง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท ไม่เลือกเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นวิทยากร
เป็นศูนย์กลาง มีระดับมากที่สุด 
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   - ด้านเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นการใช้สื่อมีเดีย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท เลือกเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นเน้นการใช้สื่อมีเดีย มี
ระดับมากที่สุด 
   - ด้านสถานที่ฝึกอบรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
15,001-20,000 บาท เลือกสถานที่จัดฝึกอบรมต่างจังหวัด มีระดับมากที่สุด 
   - ด้านแบบประเมินผลการติดตามผลการท างาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท ไม่เลือกแบบประเมินผลการติดตามผลการท างานมีระดับ
มากที่สุด 
   5) ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ไม่ส่งผลต่อความต้องการด้านองค์ประกอบ
ในการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบรายคู่พบว่า 
   6) ประสบการณ์ฝึกอบรมของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ส่งผลต่อความต้องการด้านองค์ประกอบใน
การฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบรายคู่พบว่า 
   - ด้านเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นการใช้สื่อมีเดีย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่
เคยมีประสบการณ์ฝึกอบรม เลือกเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นการใช้สื่อมีเดีย มีระดับมากที่สุด 
   - ด้านแบบประเมินผลแบบทดสอบความรู้ ก่อน-หลังอบรม พบว่า กลุ่ม
ตัวอยา่งที่ไม่เคยมีประสบการณ์ฝึกอบรม เลือกแบบประเมินผลแบบทดสอบความรู้ ก่อน-หลังอบรม มี
ระดับมากที่สุด 

5.1.2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการด้านเนื้อหาในการ
ฝึกอบรม 

   จากการศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการเนื้อหาในการฝึกอบรมของ
บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
   1) บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่มีเพศแตกต่างกัน มีความต้องการเนื้อหาในการฝึกอบรมแตกต่างกัน เมื่อ
ทดสอบรายคู่พบว่า 
   - เรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พบว่า บุคลากรที่รับผิดชอบ
ด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เพศชายมีระดับความ
ต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรม เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (X̅ = 4.274) มากกว่า
บุคลากรเพศหญิง (X̅ = 4.015) 
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   2) บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่มีอายุแตกต่างกันมีความต้องการด้านเน้ือหาการฝึกอบรมไม่แตกต่างกัน 
   3) บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรม
แตกต่างกัน เมื่อทดสอบรายคู่พบว่า 
   - เรื่อง บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. (X̅ = 4.513) และปริญญาโท (X ̅= 4.364) มีระดับ
ความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรมเรื่องบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากกว่าบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่มีระดับการศึกษาปริญญาตร ี  (X ̅= 4.027) 
   4) บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความต้องการด้านเนื้อหาในการ
ฝึกอบรมแตกต่างกัน เมื่อทดสอบรายคู่พบว่า 
   - เรื่องบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท (X̅ = 4.740) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,001-15,000 บาท (X̅ = 4.203) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท (X̅ = 4.043) รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท (X̅ = 4.348) มีระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรม
เรื่องบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากกว่าบุคลากรที่
รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,001 บาท (X̅ = 3.997) 
   5) บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่มีระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งแตกต่างกัน มีความต้องการด้านเนื้อหาในการ
ฝึกอบรมแตกต่างกัน เมื่อทดสอบรายคู่พบว่า 
   - เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการ
ท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่มีระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 1-
5 ปี (X̅ = 4.292) ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 6-10 ปี (X̅ = 4.290) มีระดับความต้องการด้านเนื้อหา
ในการฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากกว่าบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการ
ท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่มีระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง  
11 ปีขึ้นไป (X̅ = 3.880) 
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   - เรื่องบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกที่มีระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 1-5 ปี (X̅ = 4.288) ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 6-10 ปี (X̅ = 
4.327) มีระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรมเรื่องบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากกว่าบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่มีระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 11 ปีขึ้นไป (X̅ = 3.956) 
   6) บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่มีประสบการณ์ฝึกอบรมแตกต่างกัน มีความต้องการด้านเนื้อหาในการ
ฝึกอบรมแตกต่างกัน เมื่อทดสอบรายคู่พบว่า 
   - เรื่องบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกที่มีประสบการณ์ฝึกอบรม 3-4 ครั้ง (X̅ = 4.293) ประสบการณ์ฝึกอบรม 5 ครั้งขึ้นไป (X̅ = 
4.406) มีระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรมเรื่องบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากกว่าบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่มีประสบการณ์ฝึกอบรม 1-2 ครั้ง (X̅ = 3.908)  
 

5.1.3 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความต้องการฝึกอบรม
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

 
5.1.3.1 สรุปผลทดสอบสมมติฐานที่ 1  

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความสัมพันธ์ความต้องการด้านองค์ประกอบใน
การฝึกอบรมของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่ อเดือน และ
ประสบการณ์ฝึกอบรม มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม ส่วนปัจจัย
ส่วนบุคคลอื่นๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม กล่าวคือ กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เลือกเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นการใช้สื่อมีเดีย มีระดับมาก
ที่สุด กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท ไม่เลือกเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่
เน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลาง เลือกเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เน้นการใช้สื่อมีเดีย มีระดับมากที่สุด และ
เลือกสถานที่จัดฝึกอบรมต่างจังหวัด มีระดับมากที่สุด แต่ไม่เลือกแบบประเมินผลการติดตามผลการ
ท างานมีระดับมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยมีประสบการณ์ฝึกอบรม เลือกเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่
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เน้นการใช้สื่อมีเดีย มีระดับมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยมีประสบการณ์ฝึกอบรม เลือกแบบ
ประเมินผลแบบทดสอบความรู้  ก่อน-หลังอบรม มีระดับมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ประสบการณ์ฝึกอบรมอื่นๆ 
 

5.1.3.2 สรุปผลทดสอบสมมติฐานที่ 2  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรม
ของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจั งหวัดภาค
ตะวันออก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลที่
ด ารงต าแหน่ง และประสบการณ์ฝึกอบรม มีความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรมแตกต่างกัน 
ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลอื่นๆ มีความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรมไม่แตกต่างกัน  กล่าวคือ 
บุคลากรที่ เป็นเพศชาย มีระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรม เรื่องการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มากกว่าบุคลากรบุคลากรที่ เป็นเพศหญิง บุคลากรที่มีระดับการศึกษา
อนุปริญญา/ปวส. และปริญญาโท มีระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรมเรื่องบทบาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากกว่าบุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีบุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,001-15,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001-30,000 บาท  มีระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรมเรื่องบทบาทองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากกว่าบุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 
30,001 บาทบุคลากรที่มีระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 1-5 ปี ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 6-10 ปี มีระดับ
ความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากกว่าบุคลากรที่มี
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 11 ปีขึ้นไป บุคลากรที่มีประสบการณ์ฝึกอบรม 3-4 ครั้ง ประสบการณ์
ฝึกอบรม 5 ครั้งขึ้นไป มีระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรมเรื่องบทบาทองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ฝึกอบรม 1 -2 
ครั้ง 
 

5.1.4 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อเสนอแนวทางการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  

  ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของผู้บริหารหรือหัวหน้าสายงานด้าน
การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ว่าลักษณะแหล่งท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติ มีเกาะต่างๆ ต้องมีการป้องกันหรือก าหนดขีดความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามา โดยสร้างจิตส านึกที่ดีแก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
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ต้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้ประกอบการธุรกิจ และคนชุมชน ได้มีส่วนร่วม
ในการบ ารุงรักษาพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวเหล่านี้ไว้ จึงเกิดเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การ
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านมา ได้มีการจัดฝึกอบรมในหัวข้อเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจผู้ประกอบการ แต่จะเน้นไปที่
การจัดการให้แก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้น าความรู้ไปพัฒนาพื้นที่ ของตนให้ดียิ่งขึ้น ผู้บริหารหรือ
หัวหน้าสายงานด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เห็นว่า การฝึกอบรมมีความส าคัญ
มาก เพราะท าให้ได้น าความรู้ไปบริหารจัดการพื้นที่ของตนเองในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับชุมชน สามารถให้ค าแนะน าค าปรึกษาแก่ชุมชนได้ แต่เมื่อได้รับ
การฝึกอบรมไปควรน าความรู้มาพัฒนาให้ประโยชน์ มิฉะนั้นการฝึกอบรมก็ไม่เกิดประโยชน์ใดเลย  
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ควรได้รับการฝึกอบรมมากที่สุด คือ ผู้บริหารในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะมีอ านาจในการสั่งการ ก าหนดแผนนโยบาย ยุทธศาสตร ์

5.1.4.1 วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม  
  วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความรู้ความ
เข้าใจสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ การน าความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ชุมชน และการตระหนักถึงผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว 

5.1.4.2 เนื้อหาที่มีความจ าเป็นในการฝึกอบรม  
  เนื้อหาที่มีความจ าเป็น ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หลักการ 
แนวคิด วิธีการ ปัญหาและอุปสรรค ปัจจัยแห่งความส าเร็จ การบริหารจัดการการท่องเที่ยว บทบาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยว ความปลอดภัยในการดูแลนักท่องเที่ยว เป็น
ต้น 

5.1.4.3 เทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เหมาะสม  
  เทคนิควิธีการฝึกอบรม ได้แก่ การบรรยาย การสาธิต การศึกษาดูงาน ลงพื้นที่จริงที่
ประสบความส าเร็จ ได้เห็นการจัดการและสามารถน ามาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งในอนาคต
เทคนิคการฝึกอบรมอาจมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพิ่มมากขึ้น เช่น การประชุม Conference การ
สร้าง Application ท า Web site หรือการท าในรูปแบบเกมและสอดแทรกเนื้อหาเข้าไป เป็นต้น แต่
อาจมีข้อจ ากัดเรื่องเครื่องมือที่ยังไม่ทันสมัยในเขตพ้ืนที่ห่างไกล  

5.1.4.4 วิทยากรในการฝึกอบรมที่เหมาะสม  
  วิทยากรในการฝึกอบรม ได้แก่ วิทยากรที่มีความรู้เฉพาะด้านในการถ่ายทอดความรู้
และสามารถชักจูงผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ อาจจะเป็นคนในทพื้นที่ ที่มีความเข้าใจพื้นที่นั้นๆ หรือหาก
เน้นส่งเสริมในด้านการตลาด อาจจะเป็นดารา นักแสดงที่มีชื่อเสียง มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ 
เพื่อให้มีความน่าสนใจมากยิง่ขึ้น 
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5.1.4.5 สถานที่ในการจัดฝึกอบรมที่เหมาะสม  
  สถานที่จัดฝึกอบรม สามารถจัดได้ทั้งในจังหวัดในหน่วยงานราชการ เพื่อความ
สะดวกในการเดินทาง หรือหากจัดในสถานที่ที่ไปศึกษาดูงาน 

5.1.4.6 ช่วงเวลาในการฝึกอบรมที่เหมาะสม  
  ช่วงเวลาในการฝึกอบรมจัดในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน เหมาะสม
ที่สุด และไม่ควรจัดต้นปีงบประมาณและปลายปีงบประมาณในช่วงระหว่างเดือน กรกฎาคม-กันยายน 
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่มีเวลาเข้าร่วม ควรจัดไม่เกิน 3 วัน ทั้งนี้อยู่ที่หลักสูตรใน
การฝึกอบรมอีกด้วย 
 

5.1.4.7 รูปแบบวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมในการฝึกอบรม  
  รูปแบบวิธีการประเมินผล นิยมใช้การทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม 
และการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
 

5.2 อภิปรายผล 

 จากการศึกษาเรื่องแนวทางการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก อภิปรายผลได้ดังนี ้ 
 

5.2.1 ความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  จากการศึกษาความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ความต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม และความต้องการ
ด้านเนื้อหาในการฝึกอบรม  
  1) ความต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม พบว่า บุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการด้านเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่ เน้นผู้เข้ารับฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง นั้นคือ ไม่
ต้องการให้มีเฉพาะการบรรยายเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการมีส่วนร่วมในการระดมความคิด เสนอแนะ
ผ่านการการอภิปรายแบบกลุ่ม การได้ Work Shop ปฏิบัติจริง และรวมถึงการเรียนรู้นอกสถานที่ ไป
ศึกษาดูงานในแหล่งท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จ เป็นต้น นอกจากนี้ การใช้สื่อมีเดีย เช่น คลิป 
วีดีโอ ประกอบการฝึกอบรมก็จะช่วยให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ด้านสถานที่ฝึกอบรมมีความ
ต้องการจัดฝึกอบรมต่างจังหวัด เนื่องจากบุคลากรจะได้เปลี่ยนบรรยากาศถือเป็นการไปท่องเที่ยวใน
ตัว แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่สะดวกเดินทางไปต่างจังหวัด เพราะ ไม่สะดวกเดินทางไกล ด้านช่วงเวลาการ
ฝึกอบรมความต้องการวันเวลาท าการจันทร์-ศุกร์ เพราะว่า ในวันเสาร์-อาทิตย์จะได้ใช้เวลาอยู่กับ



130 
 

ครอบครัว ด้านวิทยากรมีความต้องการวิทยากรภายนอกองค์กร เพราะว่า ต้องการวิทยากรที่มีความรู้
เฉพาะด้านมาให้ความรู้ หากเป็นคนในองค์กรเดียวกันอาจจะไม่น่าสนใจเท่าที่ควร ด้านรูปแบบ
ประเมินผล มีความต้องการแบบทดสอบความรู้ ก่อน-หลังอบรม เนื่องจากเป็นแบบประเมินผลที่ใช้
อย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ควรมีการเพิ่มแบบประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรมเข้าไปด้วย ซึ่งใน
บางด้านไม่ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ (กุลประภัสสร์ สิงห์บุระอุดม, 2551) ที่ท าการศึกษาวิจัย
เรื่อง การศึกษาความต้องการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการวิธีการสอนแบบใช้ผู้สอนเป็นศูนย์กลาง 
และบุคลากรต้องการเข้ารับการฝึกอบรมภายในจังหวัด ทั้งนี้ ความต้องการของแต่ละคนนั้นถึงแม้จะ
อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกัน แต่ความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน  
  2) ความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรม พบว่า บุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความต้องการฝึกอบรม เรื่อง บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนอยู่ในระดับมาก โดยมีหัวข้อที่ต้องการมากที่สุด อันดับที่ 1 เรื่อง ความปลอดภัยทางการ
ท่องเที่ยว ในหัวข้อ การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เนื่องจาก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินถือเป็น
สิ่งส าคัญ เมื่อเกิดเหตุการณ์กับนักท่องเที่ยวจะได้ทราบวิธีการแก้ไขปัญหาและสิ่งที่ต้องปฏิบัติเพื่อ
ช่วยเหลือ เช่น การปฐมพยาบาลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจมน้ า การช่วยชีวิตด้วยการท า CPR การปฐม
พยาบาลเมื่อนักท่องเที่ยวโดนแมงกะพรุนไฟ เป็นต้น ซึ่งผลการวิจัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ธีรเดช 
ชื่นประภานุสรณ์, 2556) ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม : เยาวชนคนเก่ง
อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ความจ าเป็นด้าน
เนื้อหาและองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย และการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้แก่
เยาวชนอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ให้มีความรู้ ความสามารถ ทั กษะในการช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวได้ทันท่วงที และบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความต้องการฝึกอบรม 
รองลงมา คือ เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เนื่องจาก 
ความยั่งยืนจะเกิดได้ต้องมีพื้นฐานมาจากการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการวิจัย
สอดคล้องกับ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต้องมี
แนวคิดที่จะให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทุกฝ่ายในการ
ปกป้องรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คงไว้ซึ่งความสวยงามและคุณค่าทรัพยากร
ท่องเที่ยว รองลงมาคือ เรื่อง การให้บริการ ในหัวข้อ การบริการที่ดี เนื่องจาก ความประทับใจเกิด
จากได้รับการบริการที่ดี การให้บริการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว เช่น การให้บริการด้านคมนาคม ที่
พัก ร้านอาหาร มัคคุเทศก์ การจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก และการยกระดับมาตรฐานการบริการให้ดี
ยิ่งขึ้น ทุกภาคส่วนล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (พัชรี อินทร
เสนีย์, 2550) ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การสร้างสร้างจิตส านึกใน
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การให้บริการ ส าหรับบุคลากรผู้ให้บริการในโรงแรม โดยพบว่า เนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมเรื่องการ
สร้างจิตส านึกในการบริการนั้น บุคลากรมีความต้องการในหัวข้อ ความส าคัญและลักษณะการบริการ
ที่ดี และเทคนิคการให้บริการที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ตามล าดับ  
  สรุปได้ว่าเนื้อหาทั้ง 3 ด้าน ที่กล่าวมาในข้างต้น ได้แก่ ความปลอดภัยทางการ
ท่องเที่ยว การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และการให้บริการ บุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความต้องการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก ตามล าดับ และบุคลากรเมื่อได้รับการ
ฝึกอบรมแล้ว ยังสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ความรู้แก่คนในชุมชนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้อีกด้วย 
 

5.2.2 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความต้องการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
อย่างยั่งยืนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
   
  1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านองค์ประกอบในการ
ฝึกอบรมของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ประสบการณ์ฝึกอบรม มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี บุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ย 15,001-
20,000 บาทและบุคลากรที่ไม่เคยมีประสบการณ์ฝึกอบรม มีความต้องการเทคนิคการฝึกอบรมเน้นใช้
สื่อมีเดีย แบบประเมินผลทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม และต้องการฝึกอบรมสถานที่ต่างจังหวัด 
เนื่องจากบุคลากรในระดับปฏิบัติส่วนใหญ่ระดับการศึกษา รายได้ และประสบการณ์ในการฝึกอบรม
จะอยู่ในเกณฑ์นี้ กลุ่มปัจจัยส่วนบุคคลเหล่านี้มีความต้องการความแปลกใหม่ ทันสมัย และเพิ่ม
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการท างานในอนาคต สอดคล้องกับ (รัชนีพร นาพุทธา, 
2549) ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมและประสิทธิภาพของการฝึกอบรม 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จ ากัด กรณีศึกษา : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ ากัด พบว่า 
พนักงานที่มีระดับการศึกษาและประสบการณ์ฝึกอบรมต่างกันมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมด้าน
โสตทัศนูปกรณ์หรือสื่อมีเดีย สถานที่อบรม และวิธีการประเมินผลแตกต่างกัน และสอดคล้องกับ 
(แววดาว จงกลนี และ วิวรณ์ วงศอรุณ, 2557) ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการฝึกอบรม
พนักงานโรงแรม : ศึกษากรณีโรงแรมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง พบว่า ระดับการศึกษา ที่
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อกระบวนการฝึกอบรมแตกต่างกัน โดยเฉพาะพนักงานที่จบปริญญาตรี 
จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมแตกต่างจากพนักงานที่จบการศึกษาอื่นๆ นอกจากนี้ การ
ประเมินความรู้-หลังการฝึกอบรม เป็นขั้นตอนแรกที่มีความส าคัญของกระบวนการฝึกอบรม 
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โดยเฉพาะการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะของพนักงานก่อนการฝึกอบรม กล่าวคือ 
พนักงานซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานนั้นจะทราบดีว่าตนเอง ขาดความรู้หรือทักษด้านใด หรือต้องการฝึกความ
ช านาญเพิ่มเติมด้านใด หากผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมได้มีการประเมินความรู้ก่อนการฝึกอบรมจะท า
ให้ทราบความสามารถและทักษะที่แก้จริงของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคลอื่นๆ 
เพศ อายุ ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านองค์ประกอบในการ
ฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับ (แววดาว จงกลนี และ วิวรณ์ วงศอรุณ, 2557) ที่พบว่า อายุที่แตกต่างกัน
ไม่ส่งผลต่อกระบวนการฝึกอบรม แต่ไม่สอดคล้องในปัจจัยส่วนบุคคล เพศ ที่พบว่า เพศที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อความต้องการในการฝึกอบรม และรูปแบบประเมินผลการฝึกอบรมแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปได้
ว่าสัดส่วนเพศชาย ร้อยละ 35 น้อยกว่าเพศหญิง ร้อยละ 65 เกือบเท่าตัว นอกจากนี้ปัจจัยส่วนบุคคล 
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง ไม่สอดคล้องกับ (อนุชา เพ็งสุวรรณ , 2549) ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
การศึกษาความต้องการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการส าหรับการรองรับ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่: กรณีศึกษาข้าราชการพลเรือนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) พบว่า ระยะด ารงต าแหน่ง ส่งผลต่อความต้องการฝึกอบรม
แตกต่างกัน โดยกลุ่มข้าราชการที่มีระยะด ารงต าแหน่งราชการการท างาน 10 –20 ปี มีความต้องการ
ฝึกอบรมมากกว่ากลุ่มข้าราชการที่มีระยะที่ด ารงต าแหน่งราชการการท างาน 21 ปีขึ้นไป เนื่องจาก
พนักงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่าจะมีความต้องการฝึกอบรม เพิ่มทักษะ ความรู้ และประสบการณ์
เพื่อพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น 
 
  2) ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรมของบุคลากร
ที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลที่ด ารงต าแหน่ง และ
ประสบการณ์ฝึกอบรม มีความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า บุคลากรที่เป็นเพศชาย มีระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรม เรื่องการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มากกว่าบุคลากรบุคลากรที่ เป็นเพศหญิง บุคลากรที่มีระดับการศึกษา
อนุปริญญา/ปวส. และปริญญาโท มีระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรมเรื่องบทบาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากกว่าบุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี บุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 30,000 บาท มีระดับความต้องการด้าน
เนื้อหาในการฝึกอบรมเรื่องบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
มากกว่าบุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30 ,001 บาท บุคลากรที่มีระยะเวลาที่ด ารง
ต าแหน่ง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี มีระดับความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรมเรื่องการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากกว่าบุคลากรที่มีระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 11 ปีขึ้นไป บุคลากรที่
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มีประสบการณ์ฝึกอบรม 3-4 ครั้ง ประสบการณ์ฝึกอบรม 5 ครั้งขึ้นไป มีระดับความต้องการด้าน
เนื้อหาในการฝึกอบรมเรื่องบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
มากกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ฝึกอบรม 1-2 ครั้ง ทั้งนี้ เนื่องจาก เนื้อหาที่ใช้ในการส ารวจความ
ต้องการไม่มีความแตกต่างกันมากนัก อาจรวมได้เป็นเรื่องเดียวกัน แต่อาจจะแยกรายละเอียดออกมา 
ท าให้ระดับความต้องการในด้านเนื้อหามีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน แต่มีปัจจัยส่วนบุคคล อายุที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรมไม่แตกต่างกัน เพราะ ไม่ว่าจะอายุ
เท่าใดความต้องการฝึกอบรมด้านเนื้อหาก็เหมือนกัน สอดคล้องกับ (รจิต อังกินันท์ , 2559) ที่
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความต้องการฝึกอบรมของพนักงาน บริษัท สยามแก๊สแอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ 
จ ากัด (มหาชน) พบว่า เพศ ระดับการศึกษา มีความต้องการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านเนื้อหาแตกต่าง
กัน พนักงานเพศชาย มีความต้องการฝึกอบรมในหลักสตูรด้านเนื้อหาการฝึกอบรมทั้ง 3 ด้าน 
มากกว่าพนักงานเพศหญิง พนักงานระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความต้องการฝึกอบรมใน
หลักสตูรด้านเนื้อหาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ Marine Skill & Knowledge Training และด้าน Soft Skill 
Training ด้าน Other Training  มากกว่าพนักงานระดับการศึกษาปริญญาตรี  แต่ระดับต่ ากว่า
ปริญญาตรีก็มีความต้องการฝึกอบรมในหลักสูตรเนื้อหาด้าน Other Training มากกว่าพนักงานที่มี
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
 

5.2.3  แนวทางการฝึกอบรมที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
  ในเบื้องต้นได้สัมภาษณ์ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของผู้บริหาร
หรือหัวหน้าสายงานด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ผู้บริหารมีความเข้าใจสอดคล้อง
กัน คือ บริบทการท่องเที่ยวภาคตะวันออกจะมีลักษณะแหล่งท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ มีเกาะต่างๆ 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการป้องกันหรือก าหนดขีดความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามา โดยสร้างจิตส านึกที่ดีแก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ต้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้ประกอบการธุรกิจ และคนชุมชน ได้มีส่วนร่วม
ในการบ ารุงรักษาพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวเหล่านี้ไว้ จึงเกิดเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การ
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ผ่านมา ได้มีการจัดฝึกอบรมในหัวข้อเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจผู้ประกอบการ แต่จะเน้นไปที่
การจัดการให้แก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้น าความรู้ไปพัฒนาพื้นที่ของตนให้ดียิ่งขึ้น ผู้บริหารหรือ
หัวหน้าสายงานด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เห็นว่า การฝึกอบรมมีความส าคัญ
มาก เพราะท าให้ได้น าความรู้ไปบริหารจัดการพื้นที่ของตนเองในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับชุมชน สามารถให้ค าแนะน าค าปรึกษาแก่ชุมชนได้ แต่เมื่อได้รับ
การฝึกอบรมไปควรน าความรู้มาพัฒนาให้ประโยชน์ มิฉะนั้นการฝึกอบรมก็ไม่เกิดประโยชน์ใดเลย 
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บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ควรได้รับการฝึกอบรมมากที่สุด คือ ผู้บริหารในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะมีอ านาจในการสั่งการ ก าหนดแผนนโยบาย ยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับ  
(อิสรีย์  ภักดิ์ศรีแพง , 2557) ที่ ได้ท าการศึกษาเรื่อง บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ในการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ควรจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ 
สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ตระหนักถึงความส าคัญ
และความจ าเป็นในการพัฒนาการท่องเที่ยว และด าเนินการจัดอบรมด้านการจัดการท่องเที่ยว
หลักสูตรระยะสั้นแก่หัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานในสังกัด เพื่อให้มีการร่วมมือพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในระยะยาว รวมถึงให้บุคลากรมีการจัดท าข้อมูลพื้นฐานทางการท่องเที่ยว ในส่วนของ
อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมที่ผ่านมา พบว่า การจัดการฝึกอบรมในช่วงฤดูกาล
ท่องเที่ยว High Season ไม่มีคนเข้าร่วม เนื่องจาก เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจ านวนมาก 
และการจัดฝึกอบรมที่ใช้ช่วงระยะเวลานานเกินไป ท าให้ในคนที่เข้าร่วมไม่อยากเข้าร่วมอีก ในเรื่อง
ของการศึกษาดูงานเกิดการลอกเลียนแบบแหล่งท่องเที่ยวโดยไม่ได้ค านึงถึงบริบทพื้นที่ของตนว่า
เหมาะสมที่จะจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่ และในการเชิญระดับผู้บริหารมาฝึกอบรมท าได้ยาก
เนื่องจากติดภารกิจต่างๆ ท าให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมจึงไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร ส าหรับแนวทางการ
ฝึกอบรมส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการสัมภาษณ์แยกรายข้อ ดังนี้ 
  1) เนื้อหาที่มีความจ าเป็นในการฝึกอบรม  
  เนื้อหาที่มีความจ าเป็น ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หลักการ 
แนวคิด วิธีการ ปัญหาและอุปสรรค ปัจจัยแห่งความส าเร็จ การบริหารจัดการการท่องเที่ยว บทบาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยว ความปลอดภัยในการดูแลนักท่องเที่ยว เป็น
ต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์, 2556) ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม : เยาวชนคนเก่งอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ พบว่า ความจ าเป็นด้านเนื้อหาและองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย และ
การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้แก่เยาวชนอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้ทันท่วงท ี   
  ทั้งนี้ การเปรียบเทียบข้อมูลจากการสัมภาษณ์มีสอดคล้องกับการส ารวจความ
ต้องการของบุคลากรจากการเก็บแบบสอบถาม ในเรื่องความต้องการฝึกอบรม เรื่อง บทบาทองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว มีการให้
ความส าคัญเนื้อหาในระดับมากที่สุดในการฝึกอบรม และการบริการด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากการ
บริการเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่มีความส าคัญ สอดคล้องกับ (เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2552) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีบทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยว ด้านการให้บริการท่องเที่ยวแก่
นักท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตน เช่น การให้บริการด้านคมนาคม ที่พัก อาหารเครื่องดื่ม การน าเที่ยว
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และมัคคุเทศก์ การจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกและการยกระดับมาตรฐานการบริการในสาขาต่างๆ แก่
นักท่องเที่ยว ทั้งผู้บริหารและบุคลากรจึงได้เห็นความส าคัญด้านเนื้อหาในส่วนนี ้
  2) เทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เหมาะสม  
  เทคนิควิธีการฝึกอบรม ได้แก่ การบรรยาย การสาธิต แต่จะเน้นให้ความส าคัญใน
การศึกษาดูงาน ลงพื้นที่จริงที่ประสบความส าเร็จ ซึ่งในอนาคตเทคนิคการฝึกอบรมอาจมีการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพิ่มมากขึ้น เช่น การประชุม Conference การสร้าง Application ท า Web site 
หรือการท าในรูปแบบเกมและสอดแทรกเนื้อหาเข้าไป เป็นต้น แต่อาจมีข้อจ ากัดเรื่องเครื่องมือที่ยังไม่
ทันสมัยในเขตพื้นที่ห่างไกล มีความสอดคล้องกับ (กุลประภัสสร์ สิงห์บุระอุดม , 2551) ที่ ได้
ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาความต้องการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า เทคนิคการฝึกอบรมจ าเป็นต้องใช้หลายวิธี
ร่วมกัน เนื่องจากธรรมชาติมนุษย์ไม่ชอบความจ าเจ ชอบวิธีการแปลกใหม่ จึงจะดึงดูดความสนใจ 
สอดคล้องกับ (ปทุมพร วรธิติพงศ์, 2552) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการจัดการการ
ท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อความยั่งยืน พบว่า เทคนิคการฝึกอบรมโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล อายุ ประสบการณ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ท าให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสนุกสนาน เกิดการเรียนรู้จากการได้ลงมือกระท า เช่น การท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
การศึกษาดูงานที่เรียนรู้จากของจริง  และการระดมสมอง ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะท าให้หลักสูตร
ฝึกอบรมมีความน่าสนใจ และสอดคล้องกับ (สุวดี บุญมาจรินนท์, 2558) ที่ได้ท าการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจัดงาน Event ที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวัล  พบว่า การศึกษาดูงาน การให้ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจัดงาน Event ที่ให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ได้มีการศึกษาดูงานอย่างน้อย 1 ประเภทต่อปี ได้แก่ การศึกษาดู
งานภายในประเทศ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน สร้างความสัมพันธ์ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกันต่อไปและส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ เพื่อเปิดโลกทัศน์ก่อให้เกิดประสบการณ์เพิ่มพูนความรู้ สามารถน าสิ่งที่ได้รับเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ให้เกิดนวตักรรมใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน แต่ไม่สอดคล้องกับ 
(วาทินี หมอไทย, 2552) ที่ได้ท าการศึกษา สภาพการจัดการการเท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม โดย
องค์การบริการส่วนต าบล ลุ่มน้ ามูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลส่วน
ใหญ่ ด าเนินการศึกษาดูงานในรูปแบบการท่องเที่ยวต่างจังหวัด โดยเนื้อหาในการอบรมจะเน้นไปที่
การนันทนาการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มกันเอง ซึ่งบางครั้งไม่ได้รับประโยชน์ไม่คุ้มกับงบประมาณที่เสีย
ไป นอกจากนี้ ในอนาคตหากมีการน าเทคโนโลยีเข้าใช้ในการฝึกอบรมมากขึ้น เช่น การสร้าง 
Application การฝึกอบรมเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ (Giguere & Minotti, 
2003) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพของการฝึกอบรม ผ่านเว็บไซต์ส าหรับผู้ใหญ่ พบว่า 
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แนวทางทั่วไปที่สามารถช่วยเหลือให้การฝึกอบรมผ่านเว็บไซต์ส าหรับผู้ใหญ่ผ่านเว็บมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย หลักสูตร ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง วิธีการที่เหมาะสม มีการก าหนดวัตถุประสงค์
ที่ชัดเจน  และการเข้าถึงเนื้อหาง่าย  เนื้อหามีความหลากหลายรูปแบบ มีการสื่อสารทั้งประสาท
สัมผัสทั้งห้า  มีผู้เชี่ยวชาญออนไลน์คอยให้ค าปรึกษา เป็นต้น ในภาพรวมการสัมภาษณ์  
  ทั้งนี้ เปรียบเทียบข้อมูลจากการสัมภาษณ์มีสอดคล้องกับการส ารวจความต้องการ
ของบุคลากรจากการเก็บแบบสอบถาม ที่มีความต้องการเทคนิควิธีการฝึกอบรมเน้นผู้เข้ารับฝึกอบรม
เป็นศูนย์กลาง เช่น การระดมสมอง การอภิปราย การ Work shop การศึกษาดูงาน เป็นต้น ซึ่งทาง
ผู้บริหารและบุคลากรเองมีความต้องการในทิศทางเดียวกัน และเน้นไปในทางศึกษาดูงานมากที่สุด 
แต่ในการฝึกอบรมผู้จัดการฝึกอบรมจริงนั้น สามารถน าเทคนิควิธีการฝึกอบรมมาผสมผสานกันได้
เพื่อให้ผู้เข้ารับได้รับความรู้และเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการฝึกอบรมให้ได้มากที่สุด ซึ่ง
ผู้บริหารเห็นด้วยอย่างยิ่งในการศึกษาดูงานในแหล่งที่ประสบความส าเร็จเช่นเดียวกับบุคลากรที่
ต้องการการฝึกอบรมที่เน้นบุคลากรเป็นศูนย์กลางท าให้ได้เห็นสถานที่จริงและน าไปสู่ปฏิบัติจริง 
  3) วิทยากรในการฝึกอบรมที่เหมาะสม  
  วิทยากรในการฝึกอบรม ได้แก่ วิทยากรที่มีความรู้เฉพาะด้านในการถ่ายทอดความรู้
และสามารถชักจูงผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ อาจจะเป็นวิทยากรในท้องถิ่น เพราะวิทยากรในท้องถิ่น
เป็นผู้ที่มีความเข้าใจถึงพื้นที่มากกว่าใช้วิทยากรส่วนกลาง หรือหากเน้นส่งเสริมในด้านการตลาด 
อาจจะเป็นดารา นักแสดงที่มีชื่อเสียง มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจาก วิทยากรมีความส าคัญอย่างยิ่งในการชักจูงผู้เข้าฝึกอบรมให้เกิดความสนุกและอยากที่จะเข้า
ร่วมในการอบรม หากเชิญวิทยากรที่ไม่มีความเข้าใจในด้านนั้นจริงๆ อาจจะเกิดความเบื่อหน่ายได้ 
สอดคล้องกับ (ปทุมพร วรธิติพงศ์, 2552) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการจัดการการ
ท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อความยั่งยืน พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวใน
ชุมชนเพิ่มขึ้น เนื่องจากความรู้ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียงของวิทยากรรวมถึง
ความสามารถในการด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรม  
  ทั้งนี้ การเปรียบเทียบข้อมูลจากการสัมภาษณ์มีสอดคล้องกับการส ารวจความ
ต้องการของบุคลากรจากการเก็บแบบสอบถาม ที่มีความต้องการวิทยากรภายนอกองค์กรที่มีความรู้
ความเข้าใจในด้านนั้นๆ เพราะ วิทยากรเป็นส่วนที่ส าคัญมากในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ และ
การปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมอบรม สอดคล้องกับ (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2550) ได้ได้กล่าวไว้ว่า การ
สรรหาวิทยากรที่เหมาะสม เมื่อออกแบบหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องหาวิทยากรที่มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ตรงตามหลักสูตรที่จะบรรยาย อีกทั้งยังต้องมีทักษะในการน าเสนอที่
น่าสนใจ ทั้งผู้บริหารและบุคลากรได้มองในทิศทางเดียวกันโดยค านึงถึงวิทยากรที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะฝึกอบรม 
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4) สถานที่ในการจัดฝึกอบรมที่เหมาะสม  
  สถานที่จัดฝึกอบรม สามารถจัดได้ทั้งในจังหวัดในหน่วยงานราชการ เนื่องจากมี
ความสะดวกในการเดินทาง หรือหากจัดในสถานที่ที่ไปศึกษาดูงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ (พัชรี 
อินทรเสนีย์, 2550) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การสร้างจิตส านึกใน
การให้บริการ ส าหรับบุคลากรผู้ให้บริการในโรงแรม พบว่า สถานที่ที่เหมาะสมในการฝึกอบรม คือ 
สถานที่ท างานอยู่ เพราะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสอดคล้องกับ (กุลประภัสสร์ สิงห์บุระ
อุดม, 2551) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาความต้องการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า สถานที่ที่สะดวกในการเข้ารับ
การฝึกอบรมภายในจังหวัด เพื่อสะดวกในการเดินทางมาอบรม  
  ทั้งนี้ เปรียบเทียบข้อมูลจากการสัมภาษณ์ไม่สอดคล้องกับการส ารวจความต้องการ
ของบุคลากรจากการเก็บแบบสอบถาม ที่มีความต้องการอบรมในต่างจังหวัดมากกว่า แต่ผู้บริหารมอง
ว่า สามารถจัดได้ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัดได้เช่นกัน เช่น หากเป็นหลักสูตรระยะสั้นที่ใช้
วิทยากรในการบรรยาย สาธิต ก็สามารถจัดได้ภายในจังหวัด หากมีความจ าเป็นต้องจัดฝึกอบรมใน
ต่างจังหวัด เช่น การสัมมนา การศึกษาดูงาน สามารถจัดในต่างพื้ นที่หรือต่างจังหวัดได้ แต่ก็มี
ข้อจ ากัดเรื่องของการเดินทาง ทั้งนี้อาจจะต้องดูถึงความเหมาะสมของหลักสูตร 
  5) ช่วงเวลาในการฝึกอบรมที่เหมาะสม  
  ช่วงเวลาในการฝึกอบรมจัดในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม -มิถุนายน เหมาะสม
ที่สุด และไม่ควรจัดต้นปีงบประมาณและปลายปีงบประมาณในช่วงระหว่างเดือน กรกฎาคม-กันยายน 
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่มีเวลาเข้าร่วม สามารถจัดในช่วงวันธรรมดาหรือช่วง
วันหยุดเสาร์อาทิตย์ ตามความสะดวกของเจ้าหน้าที่ ควรจัดไม่เกิน 3 วัน ทั้งนี้อยู่ที่หลักสูตรในการ
ฝึกอบรมอีกด้วย ไม่สอดคล้องกับ (กุลประภัสสร์ สิงห์บุระอุดม, 2551) ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษา
ความต้องการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยวส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนเมษายนนั้นเป็นช่วงรอยต่อของปีงบประมาณ 
ปริมาณงานภารกิจ/โครงการขององค์กรมีไม่มาก ท าให้สะดวกต่อการเข้ารับอบรม อีกทั้งยังเป็นช่วง
ฤดูกาลท่องเที่ยวอีกด้วย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้น าความรู้ที่ได้กลับมาท าแผนพัฒนา
ในช่วงเดือน มิถุนายน และจ านวนวันที่เหมาะสมส าหรับการอบรมควรอยู่ที่ 1-5 วัน เพื่อให้เหมาะสม
กับเนื้อหาที่ต้องอบรม  
  ทั้งนี้ เปรียบเทียบข้อมูลจากการสัมภาษณ์สอดคล้องกับการส ารวจความต้องการ
ของบุคลากรจากการเก็บแบบสอบถาม ที่มีความต้องการอบรมช่วงเวลาในการฝึกอบรมช่วงวันจันทร์-
ศุกร์ โดยผู้บริหารได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในช่วงเดือนที่ควรจัดและไม่ควรจัด จ านวนวันและช่วง
ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมต้องค านึงถึงปริมาณงานเป็นหลัก เพราะ หากมีการจัดการฝึกอบรมและ
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ไปกระทบในช่วงที่ปริมาณงานเยอะ ท าให้การฝึกอบรมไม่ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างที่ควร 
ในด้านช่วงเวลาการฝึกอบรมทั้งผู้บริหารและบุคลากรได้มีความคิดเห็นตรงกัน  
  6) รูปแบบวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมในการฝึกอบรม  
  รูปแบบวิธีการประเมินผล นิยมใช้การทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม 
และการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก เป็นรูปแบบในการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้
เข้ารับการฝึกอบรมว่ามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากน้อยเท่าใด อีกทั้งการประเมินผลและการติดตาม
การท างานของพนักงานอย่างต่อเนื่องผลถือเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อที่จะน ามาออกแบบโปรแกรมการ
ฝึกอบรมที่ เหมาะสมต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ (กุลประภัสสร์ สิงห์บุระอุดม , 2551) ที่
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ต้องการแบบทดสอบความรู้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์, 2551)ปัทมาพร 
ชเลิศเพ็ชร์ (2551) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรอบรมกลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศส าหรับผู้น าท้องถิ่นในภูมิเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยพบว่า การประเมินและ
ติดตามผลควรมีการทดสอบความรู้ก่อนและหลังอบรม การประเมินผลหลังอบรมเป็นระยะ มีการ
ติดตามหลังอบรมพร้อมให้ค าแนะน าเพิ่มเติม การติดตามผลโดยให้มีการน าเสนอในรูปแบบของ
โปรแกรมเพื่อการน าเสนอ Presentation และมีการมอบประกาศวุฒิบัตรหลังการประเมินผ่าน 
  ทั้งนี้ เปรียบเทียบข้อมูลจากการสัมภาษณ์สอดคล้องกับการส ารวจความต้องการ
ของบุคลากรจากการเก็บแบบสอบถามที่มีความต้องการแบบทดสอบความรู้ ก่อน -หลังอบรม 
รองลงมาคือ แบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่ งแบบทดสอบทั้ ง 2 รูปแบบนี้จะท าให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพในการฝึกอบรมในเบื้องต้น แต่การประเมินผลในระยะยาว รวมถึงการน าความรู้ไปปรับ
ใช้มากน้อยเพียงใด จ าเป็นต้องมีการติดตามผลเป็นระยะๆต่อไป  สอดคล้องกับ (Noe, 2010)  ที่ได้
กล่าวไว้ว่า การประเมินผลการฝึกอบรม การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างก่อนการฝึกอบรมและ
หลังการฝึกอบรมว่าประสบความส าเร็จในระดับใด อีกทั้งการประเมินผลและการติดตามการท างาน
ของพนักงานอย่างต่อเนื่องผลถือเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อที่จะน ามาออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมที่
เหมาะสมต่อไป ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรได้เห็นด้วยส าหรับแบบประเมินผลการฝึกอบรมนี ้
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง แนวทางการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก มีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 
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5.3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการน าไปใช้ 
5.3.1.1 เนื้อหาในการฝึกอบรม 

  ส าหรับเนื้อหาในการฝึกอบรมผู้วิจัยเสนอแนะให้มีการจัดฝึกอบรมเนื้อหาด้าน
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในกลุ่ม Active Beach และเรื่องหลักการแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่ง
บุคลากรมีความต้องการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นหัวข้อ ในด้านความปลอดภัยทางการ
ท่องเที่ยว การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการให้บริการด้านการท่องเที่ยว เป็นหัวข้อที่บุคลากรให้ความ
สนใจในระดับมากที่สุด ควรมีการจัดฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากตรงกับความต้องการของ
บุคลากร ซึ่งในการเรียนรู้ที่ดีจะเกิดขึ้นได้เมื่อได้รับความรู้ในสิ่งที่ต้องการ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจจะเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน  

5.3.1.2 เทคนิควิธีการฝึกอบรม 
  ส าหรับเทคนิควิธีการฝึกอบรม ควรแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 จะเป็น
ภาคทฤษฎีจะใช้การบรรยายผ่านวิทยากร โดยใช้สื่อมีเดีย เช่น Power point, Video, Web site ให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นภาพ และข้อมูลเนื้อหาตามหลักสูตรที่ก าหนด และช่วงที่ 2 จะเป็น
ภาคปฏิบัติอาจจะใช้วิธีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การระดมสมอง การสาธิต work shop ท า
กิจกรรมภายในองค์กร หรือการศึกษาดูงานในพื้นที่ที่ประสบความส าเร็จ ซึ่งการศึกษาดูงานได้รับ
ความนิยมอย่างมาก เมื่อสิ้นสุดการศึกษาดูงานต้องท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยว โดยต้องค านึงถึง
บริบทพื้นที่ของตนเอง ไม่ควรลอกเลียนแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวของที่อื่น  

5.3.1.3 วิทยากรในการฝึกอบรม 
  ส าหรับวิทยากร ควรเชิญวิทยากรที่มีความรู้ สามารถชักจูงผู้เข้าฝึกอบรมได้ จะเป็น
วิทยากรภายนอกหรือวิทยากรภายในตามแต่สมควร แต่หากเป็นวิทยากรภายในอาจจะขาดความ
น่าสนใจ ความแปลกใหม่ ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกิดน่าสนใจหรือความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น 
วิทยากรมีส่วนส าคัญในการให้ความสนใจเข้ารับฝึกอบรม วิทยากรจะต้องมีความรู้เฉพาะด้านที่มีความ
เชีย่วชาญทางด้านการพัฒนาท่องเที่ยว สามารถชักจูงผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ ในการฝึกอบรมบางครั้ง
อาจจะเชิญผู้มีชื่อเสียง ศิลปินดารา มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งก็ท าให้การฝึกอบรมนี้มีความน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น 

5.3.1.4 สถานที่ในการจัดฝึกอบรม 
  ส าหรับสถานที่ในการจัดฝึกอบรม ควรค านึงถึงความสะดวกของบุคลากรเป็นหลัก 
บุคลากรบางท่านอาจจะไม่สะดวกเดินทางไกล การจัดฝึกอบรมในจังหวัดจะสะดวกต่อการเดินทาง
มากกว่า หากมีการจัดในต่างจังหวัดต้องสอบถามความต้องการของบุคลากร จากการส ารวจความ
ต้องการเรื่องสถานที่ บุคลากรส่วนใหญ่ต้องการฝึกอบรมในต่างจังหวัดมากกว่าในจังหวัด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
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กับความสะดวกของบุคลากรและหลักสูตรในการฝึกอบรม หากมีการศึกษาดูงานในแหล่งท่องเที่ยวที่
ประสบความส าเร็จจ าเป็นต้องจัดในต่างจังหวัดหรือในพื้นที่ศึกษาดูงาน 

5.3.1.5 ช่วงเวลาในการฝึกอบรม 
  ส าหรับช่วงเวลาในการฝึกอบรม ควรจัดในช่วง Low Season เดือน พฤษภาคม-
มิถุนายน ไม่ควรจัดต้นปีหรือปลายปีงบประมาณ เนื่องจากบุคลากรจะสะดวกเข้าร่วมมากกว่าช่วง 
High season ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้และปริมาณงานในขณะนั้น และไม่ควรเกิน 3 วัน หาก
เกินจากนี้อาจเกิดปัญหากับงานที่ท า ควรดูความเหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบกับงานที่ท าด้วย ควรจัด
ในช่วงวันท าการ วันจันทร์-ศุกร์ เนื่องจากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมให้เวลาวันเสาร์-อาทิตย์เป็นวันหยุด
พักผ่อนจึงไม่สะดวกเข้าร่วม 

5.3.1.6 รูปแบบการประเมินผล 
  ส าหรับรูปแบบการประเมินผล ควรใช้รูปแบบการประเมินผลทดสอบความรู้ก่อน -
หลังการฝึกอบรม เพื่อจะได้วัดระดับความรู้ความเข้าใจว่าบุคลากรได้รับความรู้เพิ่มมากน้อยเพียงใด 
นอกจากนี้ ยังต้องมีรูปแบบการประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม เพื่อจะได้ทราบข้อที่ควร
ปรับปรุงในการฝึกอบรมครั้งนี้และพัฒนาการฝึกอบรมในครั้งถัดไป อีกทั้งการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งอาจจะติดตามในระยะแรก เป็นช่วงไตรมาส 3 เดือน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวัดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหลังจากการฝึกอบรม 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท างานวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรศึกษาในเรื่องเดียวกันนี้แต่เจาะลึกกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่แม่นย า ตรงกับบริบทในพื้นที่และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2) ควรศึกษาความต้องการฝึกอบรมของกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างในกลุ่ม 
ผู้ประกอบการ และชุมชน เพราะ เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทุก
ภาคส่วน 
  3) ควรมีการเก็บข้อมูลเชิงลึกกับผู้ที่มีประสบการณ์ฝึกอบรมโดยตรง เพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ชุดที่…………. 

 
 

แบบสอบถามเรื่อง “แนวทางการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก” 

 
ค าชี้แจง: 
 แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดท าวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(NIDA) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐทางการท่องเที่ยว อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส านักการ
ท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมการ
ท่องเที่ยว สามารถน าแนวทางฝึกอบรมไปพัฒนาการฝึกอบรมแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันออกได้อย่างเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์:  
 1) เพื่อศึกษาความต้องการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืนส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
  
แบบสอบถามการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ส่วนที่ 2  ความต้องการด้านองค์ประกอบในการฝึกอบรม 
 ส่วนที่ 3  ความต้องการด้านเนื้อหาในการฝึกอบรม 
 ส่วนที่ 4  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ  
 
 

                                 ขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี้ 
           นางสาว พัทธมน ค านูเอนก 

           นักศึกษาปริญญาโท 
          คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 
ส่วนที่ 1 :  ขอ้มูลทั่วไปของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : กรณุาท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 
1. เพศ  
   ชาย       หญิง     
2. อายุ 
    20-30 ปี      31-40 ปี 
    41-50 ปี      51-60 ปี 
3. ระดับการศกึษา 
    มัธยมศึกษา      อนุปริญญา/ปวส.  
    ปริญญาตร ี      ปริญญาโท     
    ปริญญาเอก      อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………… 
4. รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
    ต่ ากว่าหรือเทียบเท่า 10,000 บาท 
    10,001-15,000 บาท 
    15,001-20,000 บาท 
    20,001-30,000 บาท 
    มากกว่า 30,001 บาทขึน้ไป 
5. ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง  
    น้อยกว่า 1 ปี      1-5 ปี 
    6-10 ปี       11 ปี ขึ้นไป   
6. ท่านเคยเขา้รับการฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยวหรือไม ่
    ไม่เคยเลย 
   เคยเข้ารบัการฝึกอบรม 1-2 ครั้ง 
   เคยเข้ารบัการฝึกอบรม 3-4 ครั้ง 
   เคยเข้ารบัการฝึกอบรม 5 ครั้งขึ้นไป  
หากท่านเคยเข้ารับการฝึกอบรมโปรดระบุ (โครงการที่ท่านจ าได้) 
 ชื่อโครงการฝึกอบรม………………………………………………………………………………......... 
 สังกัดหน่วยงาน…………………………………………………………………………………………..  
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ส่วนที่ 2 :  ความต้องการดา้นองค์ประกอบในการฝึกอบรม 
ค าชี้แจง :  เพือ่ทราบความต้องการฝึกอบรมของท่าน กรณุาท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  ที่ตรง
กับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดและกรณุาให้เหตุผลข้อค าตอบที่ท่านเลือก 
 
7. ท่านคิดว่าเทคนิควิธีการฝึกอบรมควรเป็นอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   เน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลาง เช่น การบรรยาย การสาธิต เป็นต้น 
   เน้นผู้เข้ารับฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง เช่น การระดมสมอง การเรียนรู้นอกสถานที ่
   เน้นการใช้สื่อมีเดีย เช่น Clip, Video, Website  
   อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………..…………………………… 
 ระบุเหตุผล…………………………………………………………… 
8. ท่านคิดว่าสถานทีฝ่ึกอบรมควรจัดที่ใด 
   จัดฝึกอบรมภายในจังหวัด    จัดฝึกอบรมต่างจังหวัด 
   อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………..………………… 
 ระบุเหตุผล…………………………………………………………… 
9. ท่านคิดว่าช่วงเวลาการฝึกอบรมควรเป็นช่วงใด 
   อบรมวันเวลาท าการจันทร-์ศุกร ์    อบรมวันหยุดเสาร-์อาทิตย ์
   อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………..…………………………… 
 ระบุเหตุผล…………………………………………………………... 
10. ท่านคิดวา่วิทยากรควรมาจากที่ใด 
   วิทยากรภายในองค์กร  
   วิทยากรภายนอกองค์กร 
   อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………..………………… 
 ระบุเหตุผล…………………………………………………………… 
11. ท่านคิดวา่ควรใช้แบบการประเมนิผลแบบใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   ควรประเมินปฏิกิริยาความพึงพอใจของผู้เข้ารับฝึกอบรม 
   ควรประเมินผลทดสอบความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ก่อน-หลังอบรม 
   ควรประเมินติดตามผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างาน 
   อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………..………………… 
 ระบุเหตุผล…………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 3 :  ความต้องการดา้นเนื้อหาในการฝึกอบรม 
ค าชี้แจง :  เพือ่ทราบระดับความรู้ของท่านและเนื้อหาที่ท่านต้องการฝึกอบรม กรุณาท าเครื่องหมาย  
✓  ที่ตรงกับระดับความรู้และระดับความต้องการของท่านมากที่สุด (กรณุาตอบทุกข้อ) 
 

ข้อ เนื้อหา 
ระดับความตอ้งการ 

5 4 3 2 1 

12 
ความส าคัญการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

     

13 หลักการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน      

14 
กระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

     

15 สถานการณ์การท่องเที่ยว      
16 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก       
17 ขีดความสามารถในการแข่งขัน      
18 การวางต าแหน่งทางการท่องเที่ยว      
19 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว      

3.1 การส ารวจทรัพยากรทอ่งเที่ยว 
20 ด้านทรัพยากรท่องเที่ยว (5As)      
21 ด้านการจัดแบ่งพื้นที่ (Zoning)      

22 
ด้านการประเมินขีดความสามารถในการ
รองรับ(Carrying Capacity) 

     

3.2 การตลาดท่องเที่ยว 

23 
ด้านกลยุทธ์ทางการตลาดท่องเที่ ยว 
(15Ps) 

     

24 
ด้านการวิเคราะห์กลุ่มตลาดเป้าหมาย 
(STP) 

     

25 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)      
 3.3 การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว 

26 
ด้านกระบวนการวางแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยว (Planning Process) 
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ข้อ เนื้อหา 
ระดับความตอ้งการ 

5 4 3 2 1 

27 
ด้ าน น โย บ าย แ ล ะแ ผ น พั ฒ น าก าร
ท่องเที่ยว  

     

3.4 การให้บรกิาร 

28 ด้านความส าคัญของการบริการ      
29 ด้านการบริการที่ด ี      
30 ด้านคุณภาพการบริการ (SERVQUAL)       

3.5 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
31 ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว      
32 ด้านการบริหารจัดการบุคลากรท่องเที่ยว      
33 ด้านการบริหารจัดการนักท่องเที่ยว      
34 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน      

3.6 ความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว 

35 ด้านการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว      
36 ด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัย      
37 ด้านการสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่น      

3.7 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
38 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน      
39 ด้านแนวคิดการอนุรักษ์ 7 Greens      
40 ด้านการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ ์      
 
ส่วนที่ 4 :  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 
................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 “ขอขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม”  
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ภาคผนวก ข 

 
 
 
 

 
แบบสัมภาษณ์เรื่อง “แนวทางการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก” 
 

ค าชี้แจง:  
 แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดท าวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(NIDA) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐทางการท่องเที่ยว อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส านักการ
ท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมการ
ท่องเที่ยว สามารถน าแนวทางฝึกอบรมไปสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันออก 
 
วัตถุประสงค์:  
 เพื่อเสนอแนวการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์:  
 ผู้บริหารหรือหัวหน้าสายงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก 
 
แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น 
 ส่วนที่ 2 แนวทางการฝึกอบรม 
 
    ขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี้ 
      นางสาว พัทธมน ค านูเอนก 
          นักศึกษาปริญญาโท 
        คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น 
 
1.1 ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างไรบ้าง ช่วยอธิบายพอสังเขป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.2 ท่านได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเรื่องใดบ้าง และจัดฝึกอบรมให้แก่ใคร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.3 ท่านคิดว่าการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความส าคัญหรือไม่ เพราะอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.4 ท่านคิดว่าบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับใด ที่ควรได้รับการฝึกอบรมด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพราะอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2 แนวทางการฝึกอบรม 
 
2.1 ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ควรเป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2 ท่านคิดว่าเนื้อหาด้านใดบ้าง ที่มีความจ าเป็นต่อการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.3 ท่านคิดว่าเทคนิควิธีการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ควรเป็นอย่างไร เพราะอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.4 ในอนาคตท่านคิดว่าเทคนิควิธีการฝึกอบรมใดเหมาะสมที่สุดส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เพราะอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.5 ท่านคิดว่าวิทยากรในการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ควรมาจากที่ใด และมีเกณฑ์การคัดเลือกอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.6 ท่านคิดว่าสถานที่จัดฝึกอบรมในการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ควรเป็นสถานที่ใด เพราะอะไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.7 ท่านคิดว่าช่วงเวลาการฝึกอบรมในการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ควรจัดช่วงเวลาใด และใช้ระยะเวลานาน
เท่าใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.8 ท่านคิดว่าการประเมินผลในการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ควรใช้เครื่องมือและวิธีการใด เพราะอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.9 ท่านเคยพบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมที่ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.10 หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ 
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