
 หลกัสตูร  

“ผ ูน้ ำกำรท่องเท่ียวระดบัพ้ืนท่ี” 

                                        โดย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
                                                                         รว่มกับ มหาวิทยาลัยบูรพา 



 
ก 

ค ำน ำ 

 กรมการท่องเท่ียวได้จัดท าคู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้น าการท่องเท่ียวระดับพื้นท่ี” ส าหรับ
พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
สร้าง ผู้น าการท่องเท่ียวในระดับพื้นท่ี และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวระหว่ าง                     
กรมการท่องเท่ียวกับหน่วยงาน หรือบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวในทุกภาคส่วน เพื่อร่วมมือกันพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวของไทยให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน  

หลักสูตร “ผู้น าการท่องเท่ียวระดับพื้นท่ี” เป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน  โดยเน้นให้ผู้เข้าอบรม               
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะท้ัง ๔ ด้าน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และคุณลักษณะเฉพาะ โดยหลักสูตร 
“ผู้น าการท่องเท่ียวระดับพื้นท่ี” ได้แบ่งออกเป็น ๔ หลักสูตร ตามความรู้ ความช านาญ และความสามารถ
ของบุคลากรทางการท่องเท่ียวที่มีความแตกต่างกัน ดังนี้ 

หลักสูตรท่ี ๑ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้น าการท่องเท่ียวระดับพื้นท่ี ๓ วัน เหมาะส าหรับ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายก รองนายก ปลัด รองปลัด 

หลักสูตรท่ี ๒ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้น าการท่องเท่ียวระดับพื้นท่ี ๕ วัน เหมาะส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเท่ียว ได้แก่ ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้อง                       
กับการท่องเท่ียว 

หลักสูตรท่ี ๓ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้น าการท่องเท่ียวระดับพื้นท่ี ๗ วัน เหมาะส าหรับ                   
ผู้น าชุมชนทางการท่องเท่ียว ได้แก่ ชมรม สมาคม และวิสาหกิจชุมชน 

หลักสูตรท่ี ๔ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้น าการท่องเท่ียวระดับพื้นท่ี ๑๔ วัน เหมาะส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม สมาคม สมาชิกในชุมชน และผู้สนใจท่ัวไปท่ีเกี่ยวข้อง                
กับการท่องเท่ียว 

ณ โอกาสนี้ กรมการท่องเท่ียวขอขอบคุณผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ทุกท่าน  

ต่อการจัดท าหลักสูตร “ผู้น าการท่องเท่ียวระดับพื้นท่ี” และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

 

       กองพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
            กรมการท่องเท่ียว 
                ๒๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 



 
ข 

 สำรบญั  

  หน้ำ 
ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 
สำรบัญตำรำง ฉ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ๑ 
 ๑. ช่ือหลักสูตร และลักษณะหลักสูตร ๑ 
     ๑.๑ ช่ือหลักสูตร ๑ 
     ๑.๒ รูปแบบหลักสูตร ๑ 
     ๑.๓ สถานภาพหลักสูตร ๑ 

 ๒. เงื่อนไขการใช้หลักสูตร ๒ 

     ๒.๑ กลุ่มเป้าหมาย ๒ 

     ๒.๒ การจัดฝึกอบรม ๒ 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร ๓ 
 ๑. สถานการณ์ท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณา ๓ 
 ๒. หลักการและเหตุผล ๕ 
 ๓. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ๖ 
ส่วนที่ ๓ โครงสร้ำงหลักสูตร ๗ 
 ๑. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม ๗ 
 ๒. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังจากการฝึกอบรม  7 
     ๒.๑ ความรู้ในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในพื้นท่ี ๘ 
     ๒.๒ ทักษะในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในพื้นท่ี ๘ 
     ๒.๓ ทัศนคติต่อการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในพื้นท่ี ๙ 
     ๒.๔ คุณลักษณะเฉพาะด้านการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในพื้นท่ี ๙ 
 ๓. โครงสร้างการเรียนรู้ของหลักสูตรฝึกอบรม ๑๐ 
     ๓.๑ ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม ๑๐ 
     ๓.๒ โครงสร้างหมวดวิชา และรายวิชา ๑๑ 

 



 
ค 

 สำรบญั (ต่อ)  

  หน้ำ 
ส่วนที่ ๔  สำระกำรเรียนรู้และกำรประเมินผล ๑๔ 
 ๑. สาระการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรม ๑๔ 
     ๑.๑ หมวดวิชาท่ี ๑ องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว ๑๔ 
     ๑.๒ หมวดวิชาท่ี ๒ องค์ความรู้ด้านการจัดการบุคลากร ๑๗ 
     ๑.๓ หมวดวิชาท่ี ๓ องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากร ๑๘ 
     ๑.๔ หมวดวิชาท่ี ๔ องค์ความรู้ด้านการจัดการบริหารโครงการและ  

          งบประมาณ 
๒๐ 

     ๑.๕ หมวดวิชาท่ี ๕ องค์ความรู้ด้านแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ   ๒๑ 
 ๒. แผนการเรียนรู้ในการจัดฝึกอบรม ๒๑ 
 ๓. ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังจาก 

    การฝึกอบรม 
๒๖ 

 ๔. การประเมินการเรียนรู้ในการฝึกอบรม ๓๕ 
ส่วนที่ ๕ แนวทำงกำรจัดกำรฝึกอบรม และรักษำมำตรฐำนหลักสูตร ๓๘ 
 ๑. แนวทางการจัดการฝึกอบรม ๓๘ 
 ๒. แนวทางการรักษามาตรฐานหลักสูตร ๓๘ 
รำยละเอียดหน่วยกำรเรียนรู้ ๔๐ 
หมวดวิชำที่ ๑ องค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว ๔๑ 
 รายวิชา ๑.๑ การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว และแหล่งท่องเท่ียวเฉพาะ ๔๑ 
 รายวิชา ๑.๒ การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวระดับพื้นท่ีเพื่อความยั่งยืน ๔๒ 
 รายวิชา ๑.๓ การจัดการข้อมูลและระบบงานสารสนเทศทางการท่องเท่ียว ๔๓ 
 รายวิชา ๑.๔ การจัดการความปลอดภัยในแหล่งท่องเท่ียวตามมาตรฐานสากล ๔๔ 
 รายวิชา ๑.๕ การพัฒนาช่องทางการตลาดเชิงรุกผ่านส่ือสมัยใหม่  

                 และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการท่องเท่ียว 

๔๕ 

 รายวิชา ๑.๖ การจัดการการท่องเท่ียวในภาวะวิกฤต ๔๗ 
 รายวิชา ๑.๗ บทบาท หน้าท่ีและอ านาจ ภารกิจขององค์การปกครอง 

                 ส่วนท้องถิ่น ในมิติทางการท่องเท่ียว 
๔๘ 



 
ง 

 สำรบญั (ต่อ)  

  หน้ำ 
หมวดวิชำที่ ๒ องค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรบุคลำกร ๔๙ 
 รายวิชา ๒.๑ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ๔๙ 
 รายวิชา ๒.๒ การจัดการองค์ความรู้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕๐ 
 รายวิชา ๒.๓ การสร้างแนวความคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

                 เพื่อการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

๕๑ 

 รายวิชา ๒.๔ จิตวิทยาการบริการ ทัศนคติ และจิตอาสา ๕๒ 
 รายวิชา ๒.๕ การพัฒนาคุณภาพการบริการ ๕๓ 
หมวดวิชำที่ ๓ องค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกร ๕๔ 
 รายวิชา ๓.๑ การพัฒนากิจกรรมทางการท่องเท่ียว ๕๔ 
 รายวิชา ๓.๒ ทรัพยากรการท่องเท่ียวกับมิติทางภูมิสถาปัตย์ ๕๕ 
 รายวิชา ๓.๓ การสร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเท่ียว ๕๖ 
 รายวิชา ๓.๔ การบริหารภาคีเครือข่าย และการเช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด 

                ทางการท่องเท่ียว 

๕๗ 

 รายวิชา ๓.๕ การวางแผนและพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวในมิติท่ีหลากหลาย ๕๘ 
 รายวิชา ๓.๖ การจัดการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม 

                ของชุมชนอย่างยั่งยืน 
๕๙ 

หมวดวิชำที่ ๔ องค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรบริหำรโครงกำรและงบประมำณ ๖๐ 
 รายวิชา ๔.๑ การจัดท าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ ๖๐ 
 รายวิชา ๔.๒ การเขียนโครงการ งบประมาณ การปฏิบัติด้านระเบียบ 

                การเบิกจ่าย และการตรวจสอบโครงการ และการเสนอขอโครงการ 

๖๑ 

 รายวิชา ๔.๓ การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ  
                แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ 

๖๒ 

หมวดวิชำที่ ๕ องค์ควำมรู้ด้ำนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ๖๓ 
 รายวิชา ๕.๑ การแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อการบูรณาการ ๖๓ 
 รายวิชา ๕.๒ ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติการบริหารจัดการ 

                ทางการท่องเท่ียว  
๖๔ 



 
จ 

 สำรบัญ (ต่อ)  

  หน้ำ 
ภำคผนวก  ๖๕ 

ก แบบส ารวจความต้องการเข้าอบรมตามรายวิชาเพื่อจัดฝึกอบรม ๖๖ 
ข แบบประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว ๖๘ 
ค แบบรายงานผลการอบรมรายบุคคล ๗๓ 
ง แบบสอบถามความพึงพอใจในการอบรม ๗๔ 
จ การอธิบายเนื้อหารายวิชา ๗๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ฉ 

 

 สำรบญัตำรำง  

ตำรำงที่  หน้ำ 
๑ รูปแบบหลักสูตรและกลุ่มเป้าหมาย ๒ 
๒ แสดงสมรรถนะด้านความรู้ในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในพื้นท่ี ๙ 
๓ แสดงสมรรถนะด้านทักษะในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในพื้นท่ี ๑๐ 
๔ แสดงสมรรถนะด้านทัศนคติต่อการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในพื้นท่ี ๑๐ 
๕ แสดงสมรรถนะด้านคุณลักษณะเฉพาะด้านการบริหารจัดการการท่องเท่ียว               

ในพื้นท่ี 
๑๑ 

๖ ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม ๑๒ 
๗ โครงสร้างหมวดวิชา และรายวิชา ๑๓ 
๘ แผนการเรียนรู้ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรท่ี ๑  ๒๒ 
๙ แผนการเรียนรู้ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรท่ี ๒  ๒๒ 

๑๐ แผนการเรียนรู้ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรท่ี ๓  ๒๔ 
๑๑ แผนการเรียนรู้ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรท่ี ๔  ๒๕ 
๑๒ ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังในรูปแบบสมรรถนะของ

หลักสูตรท่ี ๑ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้น าการท่องเท่ียวระดับพื้นท่ี ๓ วัน 

๒๙ 

๑๓ ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังในรูปแบบสมรรถนะของ
หลักสูตรท่ี ๑ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้น าการท่องเท่ียวระดับพื้นท่ี ๕ วัน 

๓๐ 

๑๔ ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังในรูปแบบสมรรถนะของ
หลักสูตรท่ี ๑ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้น าการท่องเท่ียวระดับพื้นท่ี ๗ วัน 

๓๒ 

๑๕ ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังในรูปแบบสมรรถนะของ
หลักสูตรท่ี ๑ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้น าการท่องเท่ียวระดับพื้นท่ี ๑๔ วัน 

๓๕ 

๑๖ หลักเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา ๓๘ 
๑๗ หลักเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ๓๙ 

 



 
๑ 

 
 

๑. ชื่อหลักสูตร และลักษณะหลักสูตร 
๑.๑ ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย         “หลักสูตรผู้น าการท่องเที่ยวระดับพื้นท่ี” 
ชื่อภาษาอังกฤษ      “Tourist Leader in Local Level” 
 

๑.๒ รูปแบบหลักสูตร 
หลักสูตรผู้น าการท่องเที่ยวระดับพื้นท่ีเป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา 

บุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และคุณลักษณะเฉพาะ       
โดยหลักสูตรผู้น าการท่องเที่ยวระดับพื้นท่ี แบ่งหลักสูตรออกเป็น ๔ รูปแบบ ได้แก่ 

หลักสูตรที่ ๑ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้น าการท่องเที่ยวระดับพ้ืนที ่๓ วัน (ไม่น้อยกว่า  
๑๘ ชั่วโมง)  

หลักสูตรที่ ๒ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้น าการท่องเที่ยวระดับพ้ืนที ่๕ วัน (ไม่น้อยกว่า  
๓๐ ชั่วโมง)   

หลักสูตรที่ ๓ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้น าการท่องเที่ยวระดับพ้ืนที ่๗ วัน (ไม่น้อยกว่า  
๔๒ ชั่วโมง)  

หลักสูตรที่ ๔ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้น าการท่องเที่ยวระดับพ้ืนที ่๑๔ วัน (ไม่น้อย 
กว่า ๘๔ ชั่วโมง)  

การอบรมหลักสูตรผู้น าการท่องเที่ยวระดับพ้ืนที่มีการจัดการฝึกอบรมในห้องอบรม        
และการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ตามโครงสร้างหมวดวิชาที่ประกอบด้วย ๕ หมวดวิชา ได้แก่  

หมวดวิชาที่ ๑ องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
หมวดวิชาที่ ๒ องค์ความรู้ด้านการจัดการบุคลากร 
หมวดวิชาที่ ๓ องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากร 
หมวดวิชาที่ ๔ องค์ความรู้ด้านการจัดการบริหารโครงการและงบประมาณ 
หมวดวิชาที่ ๕ องค์ความรู้ด้านแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
 

๑.๓ สถานภาพหลักสูตร 
หลักสูตรได้ผ่านการวิพากษ์ร่างหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

จากนั้นหลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชา รายวิชา และค าอธิบาย
รายวิชา ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 

 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

 



 
๒ 

๒. เงื่อนไขการใช้หลักสูตร 
๒.๑ กลุ่มเป้าหมาย 

ตามท่ีหลักสูตรผู้น าการท่องเที่ยวระดับพื้นท่ี ได้แบ่งหลักสูตรออกเป็น ๔ รูปแบบ ท าให้ 
แต่ละหลักสูตรมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการอบรมแตกต่างกันตามตารางที่ ๑ ดังนี้ 
ตารางที่ ๑ รูปแบบหลักสูตรและกลุ่มเป้าหมาย 

 

รูปแบบหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย 
หลักสูตรที่ ๑ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับ
ผู้น าการท่องเที่ยวระดับพ้ืนที่ ๓ วัน 

ผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายก รองนายก ปลัด 
รองปลัด 

หลักสูตรที่ ๒ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับ
ผู้น าการท่องเที่ยวระดับพ้ืนที่ ๕ วัน  

ผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวหรืออ่ืนๆ  ได้แก่ 
ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่               
ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 

หลักสูตรที่ ๓ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับ
ผู้น าการท่องเที่ยวระดับพ้ืนที่ ๗ วัน  

ผู้น าชุมชน ได้แก่ ชมรม สมาคม และวิสาหกิจ
ชุมชน 

หลักสูตรที่ ๔ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับ
ผู้น าการท่องเที่ยวระดับพ้ืนที่ ๑๔ วัน  

เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม 
สมาคม สมาชิกในชุมชน และผู้สนใจทั่วไป                   
ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 

 

๒.๒ การจัดฝึกอบรม 
หลักสูตรผู้น าการท่องเที่ยวระดับพ้ืนที่  ได้เผยแพร่ให้แก่องค์การบริหารการปกครอง                  

ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าหลักสูตรไปด าเนินการฝึกอบรมให้ผู้น าการท่องเที่ยวระดับ
พ้ืนที่ในท้องถิ่นตามกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ขอให้ผู้จัดอบรมรายงานผลการอบรม
ให้กรมการท่องเที่ยวรับทราบ เพ่ือการประเมินผลการด าเนินโครงการของกรมการท่องเที่ยวต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓ 

 
 

๑. สถานการณ์ที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 
 สถานการณ์โลกในปัจจุบันมีความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกอย่างรวดเร็ว 

ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ซึ่งปัจจัยทีส่ าคัญ ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายทรัพยากร        
อย่างเสรี เช่น ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพยากรด้านข่าวสาร และข้อมูลต่างๆ เป็นต้น 
ซึ่งท าให้เกิดการเชื่อมโยงในระดับสากลและครอบคลุม ในหลายบริบท นอกจากนั้นยังมีปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อประเทศไทย เช่น ปัจจัยด้านความมั่นคง ทั้งความมั่นคงทางกายภาพ และความมั่นคง            
ด้านอาหาร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ วิกฤติการณ์ทางการเงิน 
เป็นต้น  

 รัฐบาลจึงได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติจัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือใช้เป็นกรอบการพัฒนาระยะยาว ๒๐ ปี และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพ่ือให้บรรลุกรอบวิสัยทัศน์
ที่ต้องการ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา        
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกรอบยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าประเทศไปสู่การพัฒนา
หลักสามด้านอย่างมั่นคง นั้นคือ สังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม โดยมีประเดน็ยุทธศาสตร์เสนอทั้งหมด 
๖ ยุทธศาสตร์ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ของประเทศไทยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน มี ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้าง
ความสามารถ ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการเติบโต              
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ       
บริหารการจัดการภาครัฐ 
  ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  ได้จัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ            
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยมีแนวทางการพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่
ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมีความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี ระบบสาธารณูปโภคดี สาธารณูปการ           
มีคุณภาพและทั่วถึง เดินทางสะดวก เศรษฐกิจดี เน้นความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ความหลากหลาย และ
ศักยภาพของเมืองบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ๕ ข้อ คือ  

๑) พัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ซ่ึงเอ้ือ       ต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างมีสมดุล จัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีคุณภาพและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน รวมทั้งจัดระบบบริการสังคมที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งที่อยู่อาศัย         
ของผู้มีรายได้น้อย  ให้ความส าคัญต่อการเพ่ิมพ้ืนที่ สีเขียว และดูแลความปลอดภัยของประชาชน 

๒) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง 
ส่วนท้องถิ่น ประชาสังคม และภาคเอกชน ใช้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร ปรับปรุง        
การรวบรวมขยะ การคัดแยก การน ากลับมาใช้ ประโยชน์ และจัดตั้งสถานที่จัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 



 
๔ 

ระหว่างชุมชน ตลอดจนรณรงค์การใช้น้ าอย่างประหยัด เพ่ือช่วยลด มลพิษทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในเขตเมือง 

 ๓) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง เพ่ือบรรเทาปัญหาจราจรและให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะที่พัฒนาให้มีต้นทุนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญ
ต่อระบบรถประจ าทางสาธารณะ ระบบทางจักรยาน ทางเท้า และการพัฒนาสถานีขนส่งสาธารณะ                  
ในเขตเมือง ภายใต้หลักการส่งเสริมความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของคนทุกช่วงวัย  ตลอดจน               
ผู้พิการ รวมทั้งส่งเสริมความเชื่อมโยงระบบการขนส่งระหว่างเมืองและชนบทให้มีความสะดวกสบาย 
ครอบคลุม รวดเร็ว และยั่งยืน 

๔) รักษาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพ่ือการกระจาย
รายได้ให้คนในท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรมพ้ืนบ้าน และเมืองเก่า ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบรับกับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล 
เพ่ือต่อยอดกับการพัฒนาเมือง ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และการสร้างตราสินค้า                     
ให้เป็นเอกลักษณ์ของเมือง หรือ ‘แบรนด์’ เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณค่า               
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพ้ืนที่ โดยรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเมือง             
ให้มีขนาดที่เหมาะสม เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความร่วมมือ
ระหว่างกัน เพ่ือให้บริหาร จัดการพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วม                
ในการวางแผน การพัฒนาพ้ืนที่ การจัดท าผังเมือง และการบังคับใช้ อีกทั้งเพ่ิมบทบาทของหน่วยงาน
ส่วนกลางในการให้การสนับสนุนการพัฒนาเมืองทั้งด้านเทคนิคและการจัดสรรงบประมาณ 

  นอกจากนี้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ งถือว่าเป็นองค์กรระดับท้องถิ่นที่ได้ประยุกต์
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ  ฉบับที่  ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เ พ่ือน ามาก าหนดและสร้าง                      
แผนยุทธศาสตร์จังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ที่ส่งผลถึงท้องถิ่น และชุมชนต่างๆ         
ในจังหวัดนั้นๆ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นส าคัญตามความต้องการของทั้ง ๗๗ จังหวัดที่สอดคล้องกัน
ทางด้านการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยว ดังนี้ 

๑) การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ และการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่          
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศและบริบทของพื้นที่ 

๒) การพัฒนาคุณภาพของสินค้า และบริการภายในแหล่งท่องเที่ยว โดยเน้นการด าเนินธุรกิจ
อย่างสุจริต โปร่งใส 

๓) การสร้างภาพลักษณ์ พัฒนารูปแบบกิจกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ด้วยการพัฒนากิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย 

๔) การสร้างตราสินค้า โดยเน้นการตลาดเชิงรุกผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ที่ตอบสนอง
ความต้องการของ นักท่องเที่ยวให้กับชุมชน  



 
๕ 

๕) พัฒนาบุคลากรที่ เกี่ยวข้องให้มี  ความรู้  ทักษะ ทัศนคติ จิตอาสา และความพร้อม                         
ในการให้บริการที่สอดคล้องกับการขยายตัวทางการท่องเที่ยวที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 

๖) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การวางผังเมือง การจัดท าผังท่องเที่ยวชุมชน การพัฒนา                       
ภูมิสถาปัตย์ ภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยว และการจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
ทรัพยากรที่มีอยู่ 

๗) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรในท้องถิ่น 

๘) การสร้างภาคีเครือข่าย การเชื่อมโยง การบูรณาการ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน                    
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น 

๙) การวิเคราะห์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ทางการท่องเที่ยว เพ่ือก าหนด
วิธีการบริหารจัดการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในพ้ืนที่ ให้มีความปลอดภัย                            
ตามมาตรฐานสากล 

๑๐)  การจัดการสถานการณ์ทางการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤติ 
 จากความต้องการดังกล่าวจึงเป็นประเด็นส าคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น               
โดยการพัฒนาดังกล่าว ปัจจัยที่ส าคัญคือการ พัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีศักยภาพและสมรรถภาพ               
ที่สามารถน าแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้โดยค านึงถึงผลประโยชน์ทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 
๒. หลักการและเหตุผล 

การท่องเที่ยวนับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง และมีบทบาทความส าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะใช้การท่องเที่ยวเป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเป็นช่องทางส าคัญในการสร้างรายได้ในการน าเงินตราต่งประเทศเข้ามา
ภายในประเทศ รวมไปถึงการค้าและการลงทุน โดยเน้นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และ
พัฒนาการท่องเที่ยว ให้เป็นเครื่องมือส าคัญในการเพ่ิมและพัฒนาเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศ รวมทั้ง
น าการท่องเที่ยวเพ่ือก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนการกระจายความเจริญ                     
ไปสู่ภูมิภาค  

การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบ                  
ในหลายประเด็น โดยผลกระทบทางบวก ได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมทั้งระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น ส่วนผลกระทบทางลบทางการพัฒนาการท่องเที่ยว อาทิ 
ก่อให้เกิดการอพยพย้ายถิ่น การเคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนไทย      
ทั้งระดับครอบครัว ชุมชนและประเทศ เกิดการสูญหายของวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง
ปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยในพ้ืนที่ นอกจากนี้หากแหล่งท่องเที่ยวไม่มีแผนการรองรับนักท่องเที่ยว   
ที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นจะท าให้เกิดปัญหามลภาวะเป็นพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร
ทางธรรมชาติ เนื่องจากทรัพยากรทางธรรมชาติถูกน าไปใช้ประโยชน์มากเกินความสามารถท่ีจะรองรับได ้ 



 
๖ 

การลดผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการขับเคลื่อนไปสู่
ความส าเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนนั้น                 
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงและรับผลกระทบ
โดยตรงจากนักท่องเที่ยว โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่ต้องมีการพัฒนาศักยภาพ และ
เพ่ิมขีดความสามารถของการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว สร้างความเป็นผู้น าในการแก้ไขปัญหา 
สร้างและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองท่องเที่ยว เพ่ือขจัดหรือลดปัญหาอุปสรรคในการพัฒนา                  
เมืองท่องเที่ยว เช่น ปัญหาการจราจร อาชญากรรม ประชากรแฝง ระบบส าธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ สังคมและวัฒนธรรม มลภาวะและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวระดับ
พ้ืนที ่

หากกล่าวถึงการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น ต้นเหตุของปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ บุคคลากร
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และประชาชน ขาดความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหาร
จัดการ การจัดการภูมิทัศน์ และการวางแผนพัฒนาการท่องเที ่ยว เป็นต้น นอกจากนี ้การลงทุน                
ด้านการท่องเที ่ยวในปัจจุบ ันควรมีการลงทุน ไม่เพียงแค่สร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค                            
แต่ควรมีการลงทุนทางด้านการจัดการภูมิทัศน์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ               
ภาคประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและท้าทาย 

ดังนั้น กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว                    
จัดท าหลักสูตร “ผู้น าการท่องเที่ยวระดับพ้ืนที่” เพ่ือจัดท าหลักสูตรเพ่ือใช้พัฒนาศักยภาพบุคลากร            
ด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการท่องเที่ยวหรืออ่ืนๆ เช่น ผู้น าชุมชน สมาชิกในชุมชน และผู้สนใจทั่วไป เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้                             
ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
๓. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๓.๑ เพ่ือสร้างผู้น าการท่องเที่ยวในระดับพื้นท่ี ให้ตรงตามบริบททางการท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ 
๓.๒ เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
๓.๓ เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกรมการท่องเที่ยวกับหน่วยงานหรือ 

บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน                 
๓.๔ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 



 
๗ 

 
 

๑. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม 
หลักสูตรผู้น าการท่องเที่ยวระดับพื้นท่ี ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม  

ได้แก่ ผู้สนใจทางด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่  
๔.๑ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      เป็นบุคคลที่ท าหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายก รองนายก 

ปลัด รองปลัด เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นฝ่ายบริหาร มีอ านาจ หรือรับผิดชอบการจัดการท่องเที่ยวในพ้ืนที่                        
ควรมีประสบการณ์ท างานในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และควรได้รับความยินยอมจากผู้บังคับบัญชา                       
ให้เข้ารับการอบรม 

๔.๒ ผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออ่ืนๆ  
      เป็นบุคคลที่ท าหน้าที่เป็นฝ่ายปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ได้แก่ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
เป็นต้น ควรมีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และควรได้รับ
ความยินยอมจากผู้บังคับบัญชาให้เข้ารับการอบรม 

๔.๓ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      เป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ในต าแหน่งต่างๆ ที่ต้องการ

หาความรู้ด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ ผู้น าชุมชน  
      เป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐให้เป็นผู้น าชุมชน ได้แก่ ก านัน  

ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ประธานกองทุน
ชุมชน หรือผู้แทนภาคประชาชน เช่น กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว ชมรม สมาคม 
และวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น และควรมีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๔.๕ สมาชิกในชุมชน และผู้สนใจทั่วไป 
      เป็นบุคคลที่อยู่ในพื้นทืที่มีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยเป็นบุคคลที่มีความสนใจ 

ทางด้านการดูแล และอนุรักษ์การท่องเที่ยว  
๒. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังจากการฝึกอบรม  

หลักสูตรผู้น าการท่องเที่ยวระดับพ้ืนที่ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หรือผลส าเร็จ              
ในภาพรวมจากผู้ เข้ารับการอบรมในรูปแบบสมรรถนะ (Competency) ตามกรอบส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการและพลเรือน (๒๕๕๐) และ ชูชัย สมิทธิไกร (๒๕๕๖) ประกอบด้วย ๔ ด้าน 
ได้ แก่  ความรู้  (Knowledge หรื อ  K) ทั กษะ  (Skills หรื อ  S) ทัศนคติ  (Attitude หรื อ  A) และ                     
คุณลักษณะเฉพาะ (Attribute หรือ ATT) ที่จ าเป็นต่อการน าไปใช้ปฏิบัติภารกิจส าหรับการจัดการ                 
การท่องเที่ยวในพื้นที ่

ส่วนที่ ๓ โครงสร้างหลักสูตร 

 



 
๘ 

สมรรถนะที่เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้านได้ถูกก าหนดให้มี ๓ ระดับ ตามความเข้มข้น              
ของเนื้อหาการเรียนรู้และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมควรได้รับการประเมิน
สมรรถนะก่อนและหลังการฝึกอบรมเพ่ือทราบความก้าวหน้า พัฒนาการ และผลส าเร็จในการเรียนรู้                 
จากการฝึกอบรมดังนี้ 

๒.๑ ความรู้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
ตารางที่ ๒ แสดงสมรรถนะด้านความรู้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
 

สมรรถนะ ความรู้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ ประเภท K 
นิยาม มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ประกอบ และปัจจัยที่ส าคัญที่เป็นพ้ืนฐานของการบริหาร

จัดการในด้านการท่องเที่ยว โดยสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง 
ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ ได้ ไปประยุกต์ใช้ ในการท างานได้อย่างสอดคล้อง                    
และเหมาะสม 

ระดับ พฤติกรรมบ่งช้ี 
๑ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในองค์ประกอบและปัจจัยพ้ืนฐานของการบริหาร

จัดการในด้านการท่องเที่ยว 
๒ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
๓ ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ เข้ากับการท างานได้อย่างสอดคล้อง                        

และเหมาะสม 
 

   ๒.๒ ทักษะในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
ตารางที่ ๓ แสดงสมรรถนะด้านทักษะในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
 

สมรรถนะ ทักษะในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ประเภท S 
นิยาม มีความเข้าใจในการด าเนินกิจกรรมด้านต่างๆ และใช้เทคนิควิธีที่ส าคัญในการจัดการ           

การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ สามารถช่วยแนะน าหรือสนับสนุนให้ผู้ เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถ
ด าเนินการจัดการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และออกแบบหรือพัฒนากลยุทธ์เพ่ือการจัดการ            
การท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม 

ระดับ พฤติกรรมบ่งช้ี 
๑ ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการด าเนินกิจกรรมด้านต่างๆ และใช้เทคนิควิธีได้               

อย่างเหมาะสม 
๒ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแนะน าหรือสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้อง และสามารถด าเนินการ

จัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ได ้
๓ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบหรือพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการท่องเที่ยวในพ้ืนที่             

ได้อย่างเหมาะสม 



 
๙ 

๒.๓ ทัศนคติต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
ตารางที่ ๔ แสดงสมรรถนะด้านทัศนคติต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
 

สมรรถนะ ทัศนคติต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ประเภท A 
นิยาม มีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่  ได้แก่ ความรับผิดชอบ                 

ความตั้งใจใฝ่หาความรู้ ความเป็นธรรม เคารพ และยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน ได้แก่ 
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเน้นที่ประชาชน                 
ตัวผลงาน จิตส านึกความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า    

ระดับ พฤติกรรมบ่งช้ี 
๑ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินการมีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยว             

ในพ้ืนที่ 
๒ ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้ อ่ืนใน                   

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
๓ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ได้ 
 ๒.๔ คุณลักษณะเฉพาะด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
ตารางที่ ๕ แสดงสมรรถนะด้านคุณลักษณะเฉพาะด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
 

สมรรถนะ คุณลักษณะเฉพาะด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที ่

ประเภท ATT 

นิยาม มีความสามารถในการมองภาพรวมเพ่ือการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ สามารถ
อธิบายข้อดี ข้อเสียของการจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่และสามารถเสนอแนวทาง             
การแก้ปัญหาในการบริหารจัดการให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ตลอดจนสามารถออกแบบ             
กลยุทธ์และด าเนินโครงการการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้  

ระดับ พฤติกรรมบ่งช้ี 
๑ ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายองค์ประกอบ ภาพรวมเพ่ือการบริหารจัดการ                  

การท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ 
๒ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายข้อดี ข้อเสีย และแนวทางการแก้ปัญหาในด้านการ

บริหารจัดการการทอ่งเที่ยวในพื้นที่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้  
๓ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบกลยุทธ์และด าเนินโครงการการจัดการการท่องเที่ยว

ในพ้ืนที่ได้ 
 
 
 



 
๑๐ 

๓. โครงสร้างการเรียนรู้ของหลักสูตรฝึกอบรม 
จากการทบทวนองค์ความรู้โดยวิธีการศึกษาวรรณกรรม การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ การส ารวจ

และการวิพากษ์หลักสูตรของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยว สามารถน าผลจากการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์มาประกอบเพ่ือการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรส าหรับการบริหารจัดการการท่องเที่ยว                 
ระดับพ้ืนที่ โดยแบ่งองค์ความรู้ออกเป็น ๕ หมวดตามทฤษฎีการจัดการ ๔ Ms ได้แก่ องค์ความรู้                     
ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (Management),   องค์ความรู้ด้านการจัดการบุคลากร (Man), 
องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากร (Material) , องค์ความรู้ด้านการจัดการบริหารโครงการ                       
และงบประมาณ (Money) รวมทั้งองค์ความรู้ด้านการศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
 การออกแบบเนื้อหาหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวระดับพ้ืนที่อาศัยแนวทางการฝึกอบรม                
บนพ้ืนฐานสมรรถนะ (Competency-based Training) เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน นอกจากนี้หลักสูตรมีลักษณะยืดหยุ่นเพ่ือให้สามารถปรับตามความเหมาะสมของผู้เข้ารับการอบรม
ตามกรอบระยะเวลาและกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกหมวดวิชา และรายวิชา               
ที่ตรงตามความต้องการของผู้เข้าอบรม 
 ๓.๑ ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม  
 จากการศึกษาเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นของหลักสูตรอบรมการจัดการท่องเที่ยวระดับพ้ืนที่นั้น 
ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยผู้เข้าอบรมแต่ละท่านมีระยะเวลา                      
ในการเข้าร่วมอบรมไม่เท่ากัน ดังนั้นเพ่ือความเหมาะสมของหลักสูตรจึงได้ก าหนดหลักสูตรไว้ ๔ รูปแบบ 
ดังนี้  
 
ตารางที่ ๖ ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม 
 

รูปแบบหลักสูตร 
จ านวนชั่วโมง จ านวน

ชั่วโมงการ
เรียนรู้ 

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 

หลักสูตรที่ ๑ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้น าการท่องเที่ยว
ระดับพ้ืนที่ ๓ วัน 

๑๒ ๖ ๑๘ 

หลักสูตรที่ ๒ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้น าการท่องเที่ยว
ระดับพ้ืนที ่๕ วัน  

๑๘ ๑๒ ๓๐ 

หลักสูตรที่ ๓ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้น าการท่องเที่ยว
ระดับพ้ืนที ่๗ วัน  

๓๐ ๑๒ ๔๒ 

หลักสูตรที่ ๔ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้น าการท่องเที่ยว
ระดับพ้ืนที ่๑๔ วัน  

๗๒ ๑๒ ๘๔ 



 
๑๑ 

  ๓.๒ โครงสร้างหมวดวิชา และรายวิชา 
 
ตารางที่ ๗ โครงสร้างหมวดวิชา และรายวิชา 
 

หมวดวิชา และรายวิชา 

หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้น าการท่องเที่ยว 
หลักสูตร ๑ 

(๓ วัน) 
หลักสูตร ๒ 

(๕ วัน) 
หลักสูตร ๓ 

(๗ วัน) 
หลักสูตร ๔ 
(๑๔ วัน) 

๑๘ ชั่วโมง ๓๐ ชั่วโมง ๔๒ ชั่วโมง ๘๔ ชั่วโมง 

หมวดที่ ๑ องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
รายวิชาที่ ๑.๑ การบริหารจัดการ                 
แหล่งท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะ  

 ๑.๕ ๑.๕ ๓ 

รายวิชาที่ ๑.๒ การบริหารจัดการ                  
แหล่งท่องเที่ยวระดับพ้ืนที่เพ่ือความยั่งยืน  

๓ ๑.๕ ๓ ๖ 

รายวิชาที่ ๑.๓ การจัดการข้อมูลและ
ระบบงานสารสนเทศทางการท่องเที่ยว  

 ๑.๕ ๑.๕ ๔.๕ 

รายวิชาที่ ๑.๔ การจัดการความปลอดภัย   
ในแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล  

 ๑.๕ ๑.๕ ๓ 

รายวิชาที่ ๑.๕ การพัฒนาช่องทาง
การตลาดเชิงรุกผ่านสื่อสมัยใหม่ และ          
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการท่องเที่ยว  

  ๑.๕ ๖ 

รายวิชาที่ ๑.๖ การจัดการการท่องเที่ยว       
ในภาวะวิกฤต 

  ๑.๕ ๓ 

รายวิชาที่ ๑.๗ บทบาท หน้าที่และอ านาจ 
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ในมิติทางการท่องเที่ยว  

  ๑.๕ ๔.๕ 

หมวดที่ ๒ องค์ความรู้ด้านการจัดการบุคลากร 
รายวิชาที่ ๒.๑ การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน  

 ๑ ๑ ๓ 

รายวิชาที่ ๒.๒ การจัดการองค์ความรู้    
มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 ๑ ๑ ๓ 

รายวิชาที่ ๒.๓ การสร้างแนวความคิด             
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือ                         
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  

๓ ๓ ๒ ๓ 



 
๑๒ 

หมวดวิชา และรายวิชา 

หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้น าการท่องเที่ยว 
หลักสูตร ๑ 

(๓ วัน) 
หลักสูตร ๒ 

(๕ วัน) 
หลักสูตร ๓ 

(๗ วัน) 
หลักสูตร ๔ 
(๑๔ วัน) 

๑๘ ชั่วโมง ๓๐ ชั่วโมง ๔๒ ชั่วโมง ๘๔ ชั่วโมง 

รายวิชาที่ ๒.๔ จิตวิทยาการบริการ ทัศนคติ 
และจิตอาสา  

  ๑ ๓ 

รายวิชาที่ ๒.๕ การพัฒนาคุณภาพ                   
การบริการ  

  ๑ ๓ 

หมวดที่ ๓ องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากร 
รายวิชาที่ ๓.๑ การพัฒนากิจกรรมทาง               
การท่องเที่ยว  

  ๑ ๓ 

รายวิชาที่ ๓.๒ ทรัพยากรการท่องเที่ยว          
กับมิติทางภูมิสถาปัตย์  

  ๑ ๓ 

รายวิชาที่ ๓.๓ การสร้างภาพลักษณ์     
ทางการท่องเที่ยว  

  ๑ ๓ 

รายวิชาที่ ๓.๔ การบริหารภาคีเครือข่าย 
และการเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดทาง            
การท่องเที่ยว  

๓ ๒ ๑ ๓ 

รายวิชาที่ ๓.๕ การวางแผนและพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวในมิติที่หลากหลาย  

  ๑ ๓ 

รายวิชาที่ ๓.๖ การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนรว่มของชุมชน
อย่างยั่งยืน  

 ๒ ๑ ๓ 

หมวดที ่๔ องค์ความรู้ด้านการจัดการบริหารโครงการและงบประมาณ 
รายวิชาที่ ๔.๑ การจัดท าโครงการตาม          
แผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ  

 ๑.๕ ๒ ๓ 

รายวิชาที่ ๔.๒ การเขียนโครงการ 
งบประมาณ การปฏิบัติด้านระเบียบ             
การเบิกจ่าย การตรวจสอบโครงการ และ
การเสนอขอโครงการ  

  ๒ ๓ 

รายวิชาที่ ๔.๓ การพัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการ แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ 
   

๓ ๑.๕ ๒ ๓ 



 
๑๓ 

หมวดวิชา และรายวิชา 

หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้น าการท่องเที่ยว 
หลักสูตร ๑ 

(๓ วัน) 
หลักสูตร ๒ 

(๕ วัน) 
หลักสูตร ๓ 

(๗ วัน) 
หลักสูตร ๔ 
(๑๔ วัน) 

๑๘ ชั่วโมง ๓๐ ชั่วโมง ๔๒ ชั่วโมง ๘๔ ชั่วโมง 

หมวดที่ ๕ องค์ความรู้ด้านแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
รายวิชาที่ ๕.๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้             
เพ่ือการบูรณาการ  

๖ ๖ ๖ ๖ 

รายวิชาที่ ๕.๒ ศาสตร์ของพระราชา               
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติการบริหาร
จัดการทางการท่องเที่ยว 

 ๖ ๖ ๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๔ 

 
 
 

๑. สาระการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 
สาระเรียนรู้ได้ออกแบบเนื้อหาหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่  โดยอาศัยแนวทาง                

การฝึกอบรมบนพ้ืนฐานสมรรถนะ (Competency-based Training) เ พ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้                 
ทางด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ไปปรับใช้                   
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น                     
ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยแบ่งองค์ความรู้ออกเป็น ๕ หมวดตามทฤษฎีการจัดการ ๔ Ms ได้แก่                     
องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (Management),   องค์ความรู้ด้านการจัดการบุคลากร 
(Man), องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากร (Material), องค์ความรู้ด้านการจัดการบริหารโครงการและ
งบประมาณ (Money) รวมทั้งได้เสนอการศึกษาเรียนรู้จากแหล่งท่องเที่ยวที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

โครงสร้างหมวดวิชา และรายวิชา ในหลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้น าการท่องเที่ยว                 
ทั้ง ๔ รูปแบบ มีวิชาหลัก ๕ รายวิชาซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทุกคนควรเรียนรู้ ได้แก่  

รายวิชาที่ ๑.๒ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวระดับพื้นท่ีเพ่ือความยั่งยืน  
รายวิชาที่ ๒.๓ การสร้างแนวความคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยว 

   เชิงสร้างสรรค์  
รายวิชาที่ ๓.๔ การบริหารภาคีเครือข่าย และการเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดทางการท่องเที่ยว  
รายวิชาที่ ๔.๓ การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์   
รายวิชาที่ ๕.๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการบูรณาการ 

ส่วนรายวิชาอ่ืนๆ คือวิชาเลือก ซึ่งหลักสูตรนี้มีลักษณะยืดหยุ่นเพ่ือให้ผู้จัดการฝึกอบรมสามารถ
ปรับรูปแบบ และวิชาเลือกตามความเหมาะสมของผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

 
 ๑.๑ หมวดวิชาที่ ๑ องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว   

รายวิชาที่ ๑.๑ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะ  
ค าอธิบาย :  
๑. ความรู้พื้นฐานด้านการท่องเที่ยว และองค์ประกอบพื้นฐานทางการท่องเที่ยว 
๒. การจัดการแหล่งท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากร การดูแลรักษา และฟ้ืนฟู   แหล่งท่องเที่ยว

ให้เกิดความยั่งยืน 
๓. การวางแผนและการด าเนินงานการจัดการการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ได้แก่ การท่องเที่ยว

ทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวในเขตเมือง การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวชนบท 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิง

ส่วนที่ ๔ สาระการเรียนรู้และการประเมินผล 

 



 
๑๕ 

เกษตร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารถิ่น การท่องเที่ยวสีเขียว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
เป็นต้น 

๔. การวางแผนและการด าเนินงานการจัดการการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ การท่องเที่ยวเพ่ือ
ผู้สูงอายุ การท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวล ธุรกิจการจัดนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพ่ือเป็น
รางวัล (MICE) เป็นต้น 

๕. การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 
 
รายวิชา ๑.๒ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวระดับพื้นที่เพื่อความย่ังยืน  
ค าอธิบาย :  
๑. ศึกษาโครงสร้างองค์ประกอบและโครงสร้างการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน  
๒. ศึกษาเครื่องมือส าคัญในการวางแผนด าเนินการ คือ เกณฑ์มาตรฐาน ๕ ด้าน ได้แก่  

๒.๑ กลุ่มท่องเที่ยวในพื้นที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน  
๒.๒ การท่องเที่ยวในระดับพื้นท่ีมีการกระจายผลประโยชน์สู่ท้องถิ่น สังคม และคุณภาพชีวิต  
๒.๓ การท่องเที่ยวในระดับพื้นท่ีมีการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม  
๒.๔ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และยั่งยืน  
๒.๕ ด้านบริการและความปลอดภัย รวมทั้งการประเมินผลการพัฒนาการบริหาร 
      จัดการแหล่งท่องเที่ยวในระดับพื้นท่ี  

๓. การประเมินผลการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในระดับพ้ืนที่ตามกรอบการ
ก าหนด เป้ าหมายการ พัฒนา เ พ่ื อความยั่ ง ยื นของสหประชาชาติ  ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) 

 
รายวิชาที่ ๑.๓ การจัดการข้อมูลและระบบงานสารสนเทศทางการท่องเที่ยว   

          ค าอธิบาย :  
๑. แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการท่องเที่ยว 
๒. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดการข้อมูล และระบบงานสารสนเทศทางการ

ท่องเที่ยว  
๓. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประมวลผล และจัดรูปแบบให้สามารถน าสารสนเทศ           
    มาสนับสนุนการท างาน และการตัดสินใจต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 
รายวิชาที่ ๑.๔ การจัดการความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล  
ค าอธิบาย :  
๑. หลักการด าเนินงานด้านการจัดการความปลอดภัย  



 
๑๖ 

๒. ข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัย ทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ า 
๓. การสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ตามการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ 
๔. การประสานงาน/ การแจ้งเหตุกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๕. การกระบวนการจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน เครื่องมือ หรือ

อุปกรณ์ในการช่วยชีวิต  
๖. การศึกษาการควบคุม ก ากับ ดูแลด้านความปลอดภัย 
๗. การฝึกศึกษา 
 
รายวิชาที่ ๑.๕ การพัฒนาช่องทางการตลาดเชิงรุกผ่านสื่อสมัยใหม่ และการประยุกต์                          

ใช้เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว  
ค าอธิบาย :  
๑. ศึกษาองค์ประกอบ คุณลักษณะ และการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบันและ

อนาคตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
๒. การวางแผนกลยุทธ์การตลาด  
๓. การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด  
๔. การก าหนดต าแหน่งทางการตลาด การตลาดดิจิตอล/การตลอดออนไลน์  
๕. การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่อย่างเหมาะสมเพ่ือส่งเสริม

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย และสามารถเข้าถึงได้
ง่ายและแพร่หลายมากขึ้น  

๖. การศึกษากรณีศึกษาทางการท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการการสร้าง
ความสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) ให้กับลูกค้าเพ่ือให้เกิด
ความจงรักภักดีกับสถานที่ท่องเที่ยว 

๗. การศึกษากรณีศึกษาการสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยว (Customer Experience 
Management : CEM) 

 

รายวิชาที่ ๑.๖ การจัดการการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต  
ค าอธิบาย :  
๑. กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
๒. การศึกษาผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเมือง สังคม และวัฒนธรรม 

หากเกิดภาวะวิกฤต อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ โรคระบาด การก่อการ
ร้ายในแหล่งท่องเที่ยว และความขัดแย้ง ทางการเมือง  

๓. แนวทางในการป้องกัน แก้ไขและวิธีการจัดการการท่องเที่ยวจากกรณีศึกษาในช่วงภาวะวิกฤต 



 
๑๗ 

รายวิชาที่ ๑.๗ บทบาท หน้าที่และอ านาจ ภารกิจของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในมิติ            
ทางการท่องเที่ยว  

ค าอธิบาย :  
๑. ศึกษากลไกของรัฐ ที่มีต่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. บทบาท หน้าที่และอ านาจ ภารกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. ประเด็นปัญหาต่างๆ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ส่งเสริมการจัดการ และการ

บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
๔. การด ารงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือประโยชน์ของ

ชุมชนตามอ านาจ หน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

๑.๒ หมวดวิชาที่ ๒ องค์ความรู้ด้านการจัดการบุคลากร  
รายวิชาที่ ๒.๑ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน  

          ค าอธิบาย :  
๑. ศึกษาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวในพ้ืนที่  
๒. บทบาทและหน้าที่ของผู้น าภาครัฐ ผู้น าชุมชนและบุคลากรในการท่องเที่ยว  
๓. การวางแผน การจัดท าแผนและวิธีด าเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกันทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชนและชุมชน  
๔. การจัดการข้อขัดแย้งและการแก้ปัญหาร่วมกัน 

 
รายวิชาที่ ๒.๒ การจัดการองค์ความรู้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

          ค าอธิบาย :  
๑. รูปแบบวิธีการสร้างเครื่องมือการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็น

รูปธรรม  
๒. การรวบรวม ศึกษารูปแบบ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ในชุมชน  
๓. การน าองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปปรับใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ือพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 
 

รายวิชาที่ ๒.๓ การสร้างแนวความคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ (วิชาบังคับ) 
          ค าอธิบาย :  

๑. สถานการณ์ทางการท่องเที่ยวในประเทศ และสถานการณ์โลกในปัจจุบัน 
๒. การสร้างแผนที่ความคิด (Mind Map) และแนวทางความคิดร่วมกัน (Mindset) ในระดับ

พ้ืนที่  



 
๑๘ 

๓. แนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
๔. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวใหม่หรือกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ตามความต้องการของ

นักท่องเที่ยว 
 

รายวิชาที่ ๒.๔ จิตวทิยาการบริการ ทัศนคติ และจิตอาสา  
ค าอธิบาย :  
๑. เทคนิค วิธีการทางจิตวิทยา เพ่ือกระตุ้นการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่  
๒. การสื่อสาร การจัดการข้อโต้แย้งกรณีพิพาท และการประสานประโยชน์ร่วมกันกับคนในพื้นที่  
๓. การสร้างจิตส านึกของคนในชุมชนให้เป็นเจ้าบ้านที่ดี เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
๔. การแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในชุมชน 
 
ค าอธิบาย : รายวิชาที่ ๒.๕ การพัฒนาคุณภาพการบริการ  
ค าอธิบาย :  
๑. แนวคิดทางจิตวิทยา  
๒. หลักการด าเนินงานด้านการบริการ  
๓. กระบวนการจัดการคุณภาพการให้บริการ  
๔. การน าจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการบริการ  
๕. หลักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
๖. การประเมินคุณภาพการบริการในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ 

 
๑.๓ หมวดวิชาที่ ๓ องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากร  
รายวิชาที่ ๓.๑ การพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยว  
ค าอธิบาย :  
๑. ประเภทและรูปแบบของกิจกรรม  
๒. ทักษะและจิตวิทยาการเป็นผู้น า  
๓. การสร้างสรรค์กิจกรรม การประยุกต์และการน ากิจกรรมไปใช้ในการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ 

ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
๔. การสังเกตพฤติกรรมและการตอบสนองต่อกิจกรรมของนักท่องเที่ยว 
 
 
 
 



 
๑๙ 

รายวิชาที่ ๓.๒ ทรัพยากรการท่องเที่ยวกับมิติทางภูมิสถาปัตย์  
ค าอธิบาย :  
๑. องค์ประกอบของทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 
๒. การบริหารจัดการพ้ืนที่ การออกแบบผังบริเวณ เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดทักษะ ความรู้และความ

เข้าใจในการออกแบบวางผังบริเวณข้ันพื้นฐาน 
๓. การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และออกแบบโดยค านึงถึงองค์ประกอบทาง

กายภาพและจินตภาพ 
 
รายวิชาที่ ๓.๓ การสร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว  
ค าอธิบาย :  
๑. แนวคิด องค์ประกอบ และประเภทของภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว  
๒. การสร้างภาพลักษณ์ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
๓. ปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์เพ่ือให้เป็นอัตลักษณ์การท่องเที่ยว            

ในแต่ละชุมชน 
๔. การประเมินภาพลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยการน าเสนอผ่านสื่อสมัยใหม่ และ               

สื่อออนไลน์ 
 
รายวิชาที่ ๓.๔ การบริหารภาคีเครือข่าย และการเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดทางการท่องเที่ยว   

(วิชาบังคับ)  
ค าอธิบาย :  
๑. หลักการท างานของภาคีเครือข่าย  
๒. การบริหารภาคีเครือข่าย 
๓. รูปแบบการสื่อสารข้อมูลระหว่างเครือข่าย  
๔. ทักษะในการค้นหาข้อมูลเครือข่ายโดยใช้กระบวนการท างาน การสืบค้น การปฏิบัติ                      

การคิดวิเคราะห์ 
๕. การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายเพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหา เพ่ือเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม               

กับลักษณะงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
รายวิชาที่ ๓.๕ การวางแผนและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวในมิติที่หลากหลาย  
ค าอธิบาย :  
๑. การวางแผน การก าหนดเส้นทาง และการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
๒. การศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยว 
๓. กลไกการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



 
๒๐ 

 
 
 
รายวิชาที่ ๓.๖ การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมของชุมชน                  

อย่างย่ังยืน  
ค าอธิบาย :  
๑. การวางแผน และการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
๒. การพัฒนาการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ  
๓. การศึกษาผลกระทบที่ เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารพ้ืนที่ เ พ่ือการรองรับ

นักท่องเที่ยว ขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวภายหลังจากการใช้พ้ืนที่ทางการท่องเที่ยว  

๔. การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
  

๑.๔ หมวดวิชาที่ ๔ องค์ความรู้ด้านการจัดการบริหารโครงการและงบประมาณ  
รายวิชาที่ ๔.๑ การจัดท าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ  
ค าอธิบาย :  
๑. แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการท่องเที่ยว

จังหวัด ฯลฯ  
๒. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด ฯลฯ 
๓. การค้นคว้า และการเข้าถึงข้อมูลของแผนฯ ต่างๆ  
๔. การวิเคราะห์แผนฯ และการด าเนินการตามแผนฯ ให้บรรลุเป้าหมาย 
 
รายวิชาที่ ๔.๒ การเขียนโครงการ งบประมาณ การปฏิบัติด้านระเบียบการเบิกจ่าย และ                  

การตรวจสอบโครงการ และการเสนอขอโครงการ  
ค าอธิบาย :  
๑. ศึกษาเรียนรู้แหล่งการให้ทุน และข้ันตอนการเขียนโครงการ  
๒. การวางแผนก าหนดงบประมาณ และการวิเคราะห์ความคุ้มค่า  
๓. รายละเอียดและวิธีการเขียนโครงการให้ได้ทุน และเทคนิคการน าเสนอ  
๔. การศึกษาระเบียบ วิธีการและขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ  
๕. การศึกษากระบวนการและวิธีการตรวจสอบโครงการขององค์กรภายนอก 
 
 



 
๒๑ 

 
รายวิชาที่ ๔.๓ การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ 

(วิชาบังคับ)                
ค าอธิบาย :  
๑. แนวคิด และออกแบบระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ Plan Do Check Act 

(PDCA)  
๒. การก าหนดตัวชี้วัดและวิธีการวัดให้มีประสิทธิภาพในการประเมินโครงการ  
๓. การพัฒนาตัวชี้วัดเพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่ดี 

 
๑.๕ หมวดวิชาที่ ๕ องค์ความรู้ด้านแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ   
รายวิชาที่ ๕.๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบูรณาการ (วิชาบังคับ)  
ค าอธิบาย :  
๑. ศึกษาชุมชนหรือองค์กรที่ประสบความส าเร็จด้านการจัดการทางการท่องเที่ยว 
๒. การแลกเปลี่ยน การมีส่วนร่วมเพ่ือการเรียนรู้  
๓. การลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่แท้จริง 
 
รายวิชาที่ ๕.๒ ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติการบริหารจัดการทาง                 

การท่องเที่ยว  
ค าอธิบาย :  
๑. การเรียนรู้หลักการของศาสตร์พระราชา  
๒. วิเคราะห์หลักธรรมของพระราชา และวิธีการบริหารจัดการทางการท่องเที่ยว ได้แก่                    

หลักทศพิธราชธรรม ศาสตร์ของพระราชา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. การประยุกต์ใช้ในการด าเนินการบริหารจัดการพ้ืนที่ในรูปแบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ 
 

๒. แผนการเรียนรู้ในการจัดฝึกอบรม 
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้น าการท่องเที่ยวระดับพ้ืนที่ ต้องมีการบริหาร 

การฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ตามหมวดวิชา และรายวิชาตามรูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรม
ส าหรับผู้น าการท่องเที่ยวระดับพ้ืนที่ทั้ง ๔ หลักสูตร สามารถก าหนดเป็นแผนการเรียนรู้ในการจัดการ
ฝึกอบรม ดังนี้ 
 

๒.๑ แผนการเรียนรู้ในการจัดฝึกอบรม “หลักสูตรที่ ๑ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้น า                 
การท่องเที่ยวระดับพ้ืนที่ ๓ วัน จ านวนชั่วโมงการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง ดังตารางที่ ๘ 



 
๒๒ 

ตารางที่ ๘ แผนการเรียนรู้ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่ ๑  
 

วันที่ เวลา รายวิชา ชั่วโมง 

๑ 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

๑.๒ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวระดับพ้ืนที่                 
เพ่ือความยั่งยืน (วิชาบังคับ) 

๓ 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
๒.๓ การสร้างแนวความคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรม                
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (วิชาบังคับ) 

๓ 

๒ 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

๓.๔ การบริหารภาคีเครือข่าย และการเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด
ทางการท่องเที่ยว (วิชาบังคับ) 

๓ 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
๔.๓ การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ                  
แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (วิชาบังคับ) 

๓ 

๓ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๕.๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการบูรณาการ ๖ 
 

๒.๒ แผนการเรียนรู้ในการจัดฝึกอบรม “หลักสูตรที่ ๒ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้น าการ
ท่องเที่ยวระดับพ้ืนที่ ๕ วัน จ านวนชั่วโมงการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง ดังตารางที่ ๙ 
 
ตารางที่ ๙ แผนการเรียนรู้ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่ ๒ 

 

วันที่ เวลา รายวิชา ชั่วโมง 

๑ 

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. 
๑.๑ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว
เฉพาะ 

๑.๕ 

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. 
๑.๒ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวระดับพ้ืนที่                         
เพ่ือความยั่งยืน (วิชาบังคับ) 

๑.๕ 

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. 
๑.๓ การจัดการข้อมูลและระบบงานสารสนเทศ                      
ทางการท่องเที่ยว 

๑.๕ 

๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
๑.๔ การจัดการความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว                        
ตามมาตรฐานสากล 

๑.๕ 

๒ 

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. 
๒.๑ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน 

๑ 

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
๓.๔ การบริหารภาคีเครือข่าย และการเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด
ทางการท่องเที่ยว (วิชาบังคับ) 

๒ 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
๒.๓ การสร้างแนวความคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรม                
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (วิชาบังคับ) 

๓ 



 
๒๓ 

วันที่ เวลา รายวิชา ชั่วโมง 

๓ 

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. 
๒.๒ การจัดการองค์ความรู้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
๑ 

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
 

๓.๖ การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                    
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน  

๒ 

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ๔.๑ การจัดท าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ ๑.๕ 

๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
๔.๓ การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการแบบ
มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ (วิชาบังคับ) 

๑.๕ 

๔ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๕.๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการบูรณาการ  (วิชาบังคับ) ๖ 

๕ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
๕.๒ ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติ              
การบริหารจัดการทางการท่องเที่ยว 

๖ 

 
๒.๓ แผนการเรียนรู้ในการจัดฝึกอบรม “หลักสูตรที่ ๓ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้น าการ

ท่องเที่ยวระดับพ้ืนที่ ๗ วัน จ านวนชั่วโมงการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า ๔๒ ชั่วโมง ดังตารางที่ ๑๐ 
 
ตารางที่ ๑๐ แผนการเรียนรู้ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่ ๓  

 

วันที่ เวลา รายวิชา ชั่วโมง 

๑ 

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. 
๑.๑ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว
เฉพาะ 

๑.๕ 

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. 
๑.๓ การจัดการข้อมูลและระบบงานสารสนเทศทาง                     
การท่องเที่ยว 

๑.๕ 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
๑.๒ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวระดับพ้ืนที่                      
เพ่ือความยั่งยืน (วิชาบังคับ) 

๓ 

๒ 

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. 
๑.๔ การจัดการความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว                      
ตามมาตรฐานสากล 

๑.๕ 

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. 
๑.๕ การพัฒนาช่องทางการตลาดเชิงรุกผ่านสื่อสมัยใหม่ และ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการท่องเที่ยว 

๑.๕ 

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ๑.๖ การจัดการการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต ๑.๕ 

๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
๑.๗ บทบาท หน้าที่และอ านาจ ภารกิจของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในมิติทางการท่องเที่ยว 

๑.๕ 

๓ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. 
๒.๑ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน                
และชุมชน 

๑ 



 
๒๔ 

วันที่ เวลา รายวิชา ชั่วโมง 

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. 
๒.๒ การจัดการองค์ความรู้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

๑ 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๒.๔ จิตวิทยาการบริการ ทัศนคติ และจิตอาสา  ๑ 

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. 
๒.๓ การสร้างแนวความคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรม               
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (วิชาบังคับ) 

๒ 

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๒.๕ การพัฒนาคุณภาพการบริการ  ๑ 

๔ 

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ๓.๑ การพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยว  ๑ 
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ๓.๒ ทรัพยากรการท่องเที่ยวกับมิติทางภูมิสถาปัตย์  ๑ 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๓.๓ การสร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว  ๑ 

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. 
๓.๔ การบริหารภาคีเครือข่าย และการเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด
ทางการท่องเที่ยว (วิชาบังคับ) 

๑ 

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. 
๓.๕ การวางแผนและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวในมิติ                 
ที่หลากหลาย  

๑ 

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
๓.๖ การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนรว่ม
ของชุมชนอย่างยั่งยืน  

๑ 

๕ 

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ๔.๑ การจัดท าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ  ๒ 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. 

๔.๒ การเขียนโครงการ งบประมาณ การปฏิบัติด้านระเบียบ
การเบิกจ่าย การตรวจสอบโครงการ และการเสนอขอโครงการ  

๒ 

๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
๔.๓ การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ                   
แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์  (วิชาบังคับ) 

๒ 

๖ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๕.๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการบูรณาการ (วิชาบังคับ) ๖ 
๗ 
 

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
๕.๒ ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติ               
การบริหารจัดการทางการท่องเที่ยว 

๖ 

 
๒.๔ แผนการเรียนรู้ในการจัดฝึกอบรม “หลักสูตรที่ ๔ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้น า                 

การท่องเที่ยวระดับพ้ืนที่ ๑๔ วัน จ านวนชั่วโมงการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า ๘๔ ชั่วโมง ดังตารางที่ ๑๑ 
 
ตารางที่ ๑๑ แผนการเรียนรู้ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่ ๔  
วันที่ เวลา รายวิชา ชั่วโมง 

๑ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
๑.๑ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว
เฉพาะ  

๖ 



 
๒๕ 

วันที่ เวลา รายวิชา ชั่วโมง 

๒ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
๑.๒ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวระดับพ้ืนที่                       
เพ่ือความยั่งยืน (วิชาบังคับ) 

๖ 

๓ 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

๑.๓ การจัดการข้อมูลและระบบงานสารสนเทศ                      
ทางการท่องเที่ยว  

๓ 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
๑.๔ การจัดการความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว                       
ตามมาตรฐานสากล  

๓ 

๔ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
๑.๕ การพัฒนาช่องทางการตลาดเชิงรุกผ่านสื่อสมัยใหม่ และ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการท่องเที่ยว 

๖ 

๕ 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑.๖ การจัดการการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต ๓ 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
๑.๗ บทบาท หน้าที่และอ านาจ ภารกิจของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในมิติทางการท่องเที่ยว  

๓ 

๖ 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

๒.๑ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน  

๓ 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
๒.๒ การจัดการองค์ความรู้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

๓ 

๗ 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

๒.๓ การสร้างแนวความคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือ     
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (วิชาบังคับ) 

๓ 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๒.๔ จิตวิทยาการบริการ ทัศนคติ และจิตอาสา ๓ 

๘ 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๒.๕ การพัฒนาคุณภาพการบริการ ๓ 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๓.๑ การพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยว ๓ 

๙ 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๓.๒ ทรัพยากรการท่องเที่ยวกับมิติทางภูมิสถาปัตย์ ๓ 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๓.๓ การสร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว ๓ 

๑๐ 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

๓.๔ การบริหารภาคีเครือข่าย และการเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด
ทางการท่องเที่ยว 

๓ 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
๓.๕ การวางแผนและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวในมิติ              
ที่หลากหลาย 

๓ 

๑๑ 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

๓.๖ การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนรว่ม
ของชุมชนอย่างยั่งยืน 

๓ 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๔.๑ การจัดท าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ ๓ 

๑๒ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
๔.๒ การเขียนโครงการ งบประมาณ การปฏิบัติด้านระเบียบ
การเบิกจ่าย การตรวจสอบโครงการ และการเสนอขอโครงการ 

๓ 



 
๒๖ 

วันที่ เวลา รายวิชา ชั่วโมง 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
๔.๓ การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ                
แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์  (วิชาบังคับ) 

๓ 

๑๓ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๕.๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการบูรณาการ (วิชาบังคับ) ๖ 

๑๔ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
๕.๒ ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติ                    
การบริหารจัดการทางการท่องเที่ยว 

๖ 

๓. ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากการฝึกอบรม 
การออกแบบเนื้อหาหลักสูตรการอบรมส าหรับผู้น าการท่องเที่ยวระดับพ้ืนที่ อาศัยแนวทาง             

การฝึกอบรมบนพ้ืนฐานสมรรถนะ (Competency-based Training) ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่  ซึ่งสามารถน าความรู้ไปประยุกต์                 
ใช้เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน โดยแบ่งองค์ความรู้ออกเป็น               
๕ หมวด ประกอบไปด้วยรายวิชา จ านวน ๒๓ รายวิชา ดังนี้  
 หมวดที่ ๑ องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย        ๗ รายวิชา  
 หมวดที่ ๒ องค์ความรู้ด้านการจัดการบุคลากร    ประกอบไปด้วย        ๕ รายวิชา 
 หมวดที่ ๓ องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากร   ประกอบไปด้วย        ๖ รายวิชา 
 หมวดที่ ๔ องค์ความรู้ด้านการจัดการบริหารโครงการและงบประมาณ ประกอบไปด้วย ๓ รายวิชา     
 หมวดที่ ๕ องค์ความรู้ด้านแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ   ประกอบไปด้วย        ๒ รายวิชา 

โดยแต่ละหมวดวิชาและรายวิชามีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือผลส าเร็จในภาพรวมจาก                   
ผู้เข้ารับการอบรมในรูปแบบสมรรถนะ (Competency) ตามกรอบส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
และพลเรือน (๒๕๕๐) และ ชูชัย สมิทธิไกร (๒๕๕๖) ประกอบด้วย ๔ ด้าน ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) 
ทักษะ (Skills) ทัศนคติ (Attitude) และคุณลักษณะเฉพาะ (Attribute) ที่จ าเป็นต่อการน าไปใช้ปฏิบัติ
ภารกิจส าหรับการจัดการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ โดยสมรรถนะที่เป็นผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านได้ถูกก าหนด     
ให้มี ๓ ระดับ ตามความเข้มข้นของเนื้อหาการเรียนรู้และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม
ควรได้รับการประเมินสมรรถนะก่อนและหลังการฝึกอบรมเพ่ือทราบความก้าวหน้า  และผลส าเร็จ                   
ในการเรียนรู้จากการฝึกอบรม 

ดังนั้นการจัดการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ และเกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง                   
ตามที่ก าหนด สามารถแสดงให้เห็นเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
จากการฝึกอบรมตามระดับของสมรรถนะทั้ง ๔ หลักสูตร ดังนี้ 

๓.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากการฝึกอบรม “หลักสูตรที่ ๑ 
หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้น าการท่องเที่ยวระดับพื้นท่ี ๓ วัน” (ไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง) ดังตาราง ๑๒ 

๓.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากการฝึกอบรม “หลักสูตรที่ ๒ 
หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้น าการท่องเที่ยวระดับพื้นท่ี ๕ วัน” (ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง) ดังตาราง๑๓ 



 
๒๗ 

๓.๓ ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากการฝึกอบรม “หลักสูตรที่ ๓ 
หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้น าการท่องเที่ยวระดับพื้นท่ี ๗ วัน” (ไม่น้อยกว่า ๔๒ ชั่วโมง) ดังตาราง ๑๔ 

๓.๔ ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากการฝึกอบรม “หลักสูตรที่ ๔ 
หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้น าการท่องเที่ยวระดับพ้ืนที่ ๑๔ วัน” (ไม่น้อยกว่า ๘๔ ชั่วโมง) ดังตาราง ๑๕ 
 หมายเหตุ การก าหนดระดับของสมรรถนะได้เทียบกับโครงสร้างหลักสูตร (ในส่วนที่ ๓) 



 
๒๘ 

ตารางที่ ๑๒ ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในรูปแบบสมรรถนะของหลักสูตรที่ ๑ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้น าการท่องเที่ยว
ระดับพ้ืนที่ ๓ วัน (ไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง) 

เนื้อหาหลักสูตร 
(หมวด / รายวิชา) 

ชั่วโมง 

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
คุณลักษณะ

เฉพาะ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

หมวดที่ ๑ องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ ๑.๒ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวระดับพื้นท่ีเพ่ือความยั่งยืน  ๓             
หมวดที่ ๒ องค์ความรู้ด้านการจัดการบุคลากร (ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ ๒.๓ การสร้างแนวความคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรม                         
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

๓ 
 

  
  

 
  

  
  

หมวดที่ ๓ องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากร (ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ ๓.๔ การบริหารภาคีเครือข่าย และการเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด             
ทางการท่องเที่ยว 

๓ 
  

 
  

 
      

หมวดที ่๔ องค์ความรู้ด้านการจัดการบริหารโครงการและงบประมาณ (ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ ๔.๓ การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ                          
แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ 

๓   
 

  
 

    
 

 

หมวดที่ ๕ องค์ความรู้ด้านแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ ๕.๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการบูรณาการ ๖             

 
 
 
 
 



 
๒๙ 

ตารางที ่๑๓ ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในรูปแบบสมรรถนะของหลักสูตรที่ ๑ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้น าการท่องเที่ยว
ระดับพ้ืนที่ ๕ วัน (ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง) 

เนื้อหาหลักสูตร 
(หมวด / รายวิชา) 

ชั่วโมง 

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
คุณลักษณะ

เฉพาะ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

หมวดที่ ๑ องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ ๑.๑ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะ  ๑.๕             
รายวิชาที่ ๑.๒ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวระดับพื้นท่ีเพ่ือความยั่งยืน  ๑.๕             
รายวิชาที่ ๑.๓ การจัดการข้อมูลและระบบงานสารสนเทศทางการท่องเที่ยว  ๑.๕             
รายวิชาที่ ๑.๔ การจัดการความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล  ๑.๕             
หมวดที่ ๒ องค์ความรู้ด้านการจัดการบุคลากร (ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ ๒.๑ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน  ๑.๕             
รายวิชาที่ ๒.๒ การจัดการองค์ความรู้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ๑.๕             
รายวิชาที่ ๒.๓ การสร้างแนวความคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรม                         
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  

๓  
  

  
 

  
  

  

หมวดที่ ๓ องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากร (ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ ๓.๔ การบริหารภาคีเครือข่าย และการเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด            
ทางการท่องเที่ยว  

๒   
 

  
 

      

รายวิชาที่ ๓.๖ การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม             
ของชุมชนอย่างยั่งยืน  

๒ 
 

 
 

  
 

      

หมวดที ่๔ องค์ความรู้ด้านการจัดการบริหารโครงการและงบประมาณ (ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ ๔.๑ การจัดท าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ ๒             
หมวดที่ ๕ องค์ความรู้ด้านแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ ๕.๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการบูรณาการ  ๖             



 
๓๐ 

เนื้อหาหลักสูตร 
(หมวด / รายวิชา) 

ชั่วโมง 

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
คุณลักษณะ

เฉพาะ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

รายวิชาที่ ๕.๒ ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติการบริหาร
จัดการทางการท่องเที่ยว 

๖ 
  

 
  

 
  

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๑ 

ตารางที ่๑๔ ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในรูปแบบสมรรถนะของหลักสูตรที่ ๑ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้น าการท่องเที่ยว
ระดับพ้ืนที่ ๗ วัน (ไม่น้อยกว่า ๔๒ ชั่วโมง) 

เนื้อหาหลักสูตร 
(หมวด / รายวิชา) 

ชั่วโมง 

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
คุณลักษณะ

เฉพาะ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

หมวดที่ ๑ องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ ๑.๑ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะ  ๑.๕             
รายวิชาที่ ๑.๒ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวระดับพื้นท่ีเพ่ือความยั่งยืน  ๓             
รายวิชาที่ ๑.๓ การจัดการข้อมูลและระบบงานสารสนเทศทางการท่องเที่ยว  ๑.๕             
รายวิชาที่ ๑.๔ การจัดการความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล  ๑.๕             
รายวิชาที่ ๑.๕ การพัฒนาช่องทางการตลาดเชิงรุกผ่านสื่อสมัยใหม่ และ               
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการท่องเที่ยว  

๑.๕ 
  

 
  

  
  

   

รายวิชาที่ ๑.๖ การจัดการการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต ๑.๕             
รายวิชาที่ ๑.๗ บทบาท หน้าที่และอ านาจ ภารกิจของ องค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น ในมิติทางการท่องเที่ยว  

๑.๕ 
  

 
 

 
 

 
  

   

หมวดที่ ๒ องค์ความรู้ด้านการจัดการบุคลากร (ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ ๒.๑ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน  ๑             
รายวิชาที่ ๒.๒ การจัดการองค์ความรู้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ๑             
รายวิชาที่ ๒.๓ การสร้างแนวความคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรม                         
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  

๒  
  

  
 

  
  

  

รายวิชาที่ ๒.๔ จิตวิทยาการบริการ ทัศนคติ และจิตอาสา  ๑             
รายวิชาที่ ๒.๕ การพัฒนาคุณภาพการบริการ  ๑             

 
 



 
๓๒ 

หมวดที่ ๓ องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากร (ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ ๓.๑ การพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยว  ๑             
รายวิชาที่ ๓.๒ ทรัพยากรการท่องเที่ยวกับมิติทางภูมิสถาปัตย์  ๑             
รายวิชาที่ ๓.๓ การสร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว  ๑             
รายวิชาที่ ๓.๔ การบริหารภาคีเครือข่าย และการเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด             
ทางการท่องเที่ยว  

๑   
 

  
 

      

รายวิชาที่ ๓.๕ การวางแผนและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวในมิติที่หลากหลาย  ๑             
รายวิชาที่ ๓.๖ การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม                
ของชุมชนอย่างยั่งยืน  

๑ 
  

 
  

 
      

หมวดที ่๔ องค์ความรู้ด้านการจัดการบริหารโครงการและงบประมาณ (ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ ๔.๑ การจัดท าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ  ๒             
รายวิชาที่ ๔.๒ การเขียนโครงการ งบประมาณ การปฏิบัติด้านระเบียบ                 
การเบิกจ่าย การตรวจสอบโครงการ และการเสนอขอโครงการ  

๒ 
  

 
  

 
    

 
 

รายวิชาที่ ๔.๓ การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ แบบมุ่งวัดผล
สัมฤทธิ์   

๒ 
  

 
  

 
    

 
 

หมวดที่ ๕ องค์ความรู้ด้านแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ ๕.๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการบูรณาการ  ๖             

รายวิชาที่ ๕.๒ ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติการบริหารจัดการ
ทางการท่องเที่ยว 

๖ 
  

 
  

 
  

 
  

 

 
 
 
 
 
 



 
๓๓ 

ตารางที่ ๑๕ ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในรูปแบบสมรรถนะของหลักสูตรที่ ๑ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้น าการท่องเที่ยว
ระดับพ้ืนที่ ๑๔ วัน (ไม่น้อยกว่า ๘๔ ชั่วโมง) 

เนื้อหาหลักสูตร 
(หมวด / รายวิชา) 

ชั่วโมง 

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
คุณลักษณะ

เฉพาะ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

หมวดที่ ๑ องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ ๑.๑ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะ  ๖             
รายวิชาที่ ๑.๒ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวระดับพื้นท่ีเพ่ือความยั่งยืน  ๖             
รายวิชาที่ ๑.๓ การจัดการข้อมูลและระบบงานสารสนเทศทางการท่องเที่ยว  ๓             
รายวิชาที่ ๑.๔ การจัดการความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล  ๓             
รายวิชาที่ ๑.๕ การพัฒนาช่องทางการตลาดเชิงรุกผ่านสื่อสมัยใหม่ และ              
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการท่องเที่ยว  

๖ 
  

 
  

  
  

   

รายวิชาที่ ๑.๖ การจัดการการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต ๓             
รายวิชาที่ ๑.๗ บทบาท หน้าที่และอ านาจ ภารกิจขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในมิติทางการท่องเที่ยว  

๓ 
  

 
 

 
 

 
  

   

หมวดที่ ๒ องค์ความรู้ด้านการจัดการบุคลากร (ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ ๒.๑ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน  ๓             
รายวิชาที่ ๒.๒ การจัดการองค์ความรู้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ๓             
รายวิชาที่ ๒.๓ การสร้างแนวความคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรม                        
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  

๓  
  

  
 

  
  

  

รายวิชาที่ ๒.๔ จิตวิทยาการบริการ ทัศนคติ และจิตอาสา  ๓             
รายวิชาที่ ๒.๕ การพัฒนาคุณภาพการบริการ  ๓             

 
 



 
๓๔ 

หมวดที่ ๓ องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากร (ไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ ๓.๑ การพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยว  ๓             
รายวิชาที่ ๓.๒ ทรัพยากรการท่องเที่ยวกับมิติทางภูมิสถาปัตย์  ๓             
รายวิชาที่ ๓.๓ การสร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว  ๓             
รายวิชาที่ ๓.๔ การบริหารภาคีเครือข่าย และการเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด             
ทางการท่องเที่ยว  

๓   
 

  
 

      

รายวิชาที่ ๓.๕ การวางแผนสร้างและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวในมิติ                  
ที่หลากหลาย  

๓   
 

  
 

      

รายวชิาที่ ๓.๖ การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนรว่ม               
ของชุมชนอย่างยั่งยนื  

๓   
 

  
 

      

หมวดที ่๔ องค์ความรู้ด้านการจัดการบริหารโครงการและงบประมาณ (ไม่น้อยกว่า ๙ ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ ๔.๑ การจัดท าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ  ๓             
รายวิชาที่ ๔.๒ การเขียนโครงการ งบประมาณ การปฏิบัติด้านระเบียบ                   
การเบิกจ่าย การตรวจสอบโครงการ และการเสนอขอโครงการ  

๓ 
  

 
  

 
    

 
 

รายวิชาที่ ๔.๓ การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ แบบมุ่งวัดผล
สัมฤทธิ์   

๓ 
  

 
  

 
    

 
 

หมวดที่ ๕ องค์ความรู้ด้านแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ ๕.๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการบูรณาการ  ๖             

รายวิชาที่ ๕.๒ ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติการบริหารจัดการ
ทางการท่องเที่ยว 

๖ 
  

 
  

 
  

 
  

 

 



 

๓๕ 

๔. การประเมินการเรียนรู้ในการฝึกอบรม 
๔.๑ การแสดงระดับผลประเมินการเรียนรู้และหลักเกณฑ์ 

       การแสดงระดับผลประเมินการเรียนรู้หลักสูตร “ผู้น าการท่องเที่ยวระดับพ้ืนที่” ใช้หลักเกณฑ์            
ด้านพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ได้แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ระดับผลการเรียนรู้ของรายวิชา และ
ระดับผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ดังมีรายละเอียด 
 

๑) ระดับผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
การพิจารณาระดับผลการเรียนรู้ของรายวิชาให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ได้ผ่านการเรียนรู้               

ตามรายวิชาของหลักสูตร โดยวัดผลการเรียนรู้ตามพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรมเมื่อเสร็จสิ้น                      
การฝึกอบรมของรายวิชา ซ่ึงได้แบ่งระดับการพิจารณาออกเป็น ๒ ระดับ ดังนี้ 

 
ตารางที่ ๑๖ หลักเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา 

 

สัญลักษณ์ ระดับผลการเรียนรู้ หลักเกณฑ์ 

ผ ผ่านการอบรม 

๑) ผู้เข้ารับการอบรมมีเวลาเข้าร่วมอบรมครบตามเวลาอย่างน้อย                        
ร้อยละ ๘๐  

๒) ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกิจกรรมครบตามข้อก าหนดของรายวิชา 
โดยได้รับผลการประเมินจากวิทยากรอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ 

มผ ไม่ผ่านการอบรม 

๑) ผู้เข้ารับการอบรมมีเวลาเข้าร่วมอบรมน้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
๒) ผู้เข้ารับการอบรมไม่ผ่านการเรียนรู้ และไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

ตามข้ อก าหนดของรายวิช า  โดยได้ รั บ ผลการประเมิน                      
จากวิทยากรต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 

   
๒) ระดับผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

การพิจารณาระดับผลการเรียนรู้ของหลักสูตรให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ได้ผ่านการเรียนรู้               
ตามหลักสูตร เพ่ือก าหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ที่สมควรได้รับประกาศนียบัตรในการผ่าน
หลักสูตร “ผู้น าการท่องเที่ยวระดับพื้นท่ี” ดังนี้  

ตารางที่ ๑๗ หลักเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๓๖ 

สัญลักษณ์ ระดับผลการเรียนรู้ หลักเกณฑ์ 

ผ ผ่านหลักสูตร 

๑) ผู้ เข้ารับการอบรมเข้าร่วมอบรมครบตามเวลาอย่างน้อย                        
ร้อยละ ๘๐  

๒) ผู้ เข้ารับการอบรมได้ ร่วมกิจกรรมครบตามข้อก าหนด                
ของรายวิชาในแต่ละหลักสูตร โดยได้รับผลการประเมิน              
จากวิทยากรอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ 

มผ ไม่ผ่านหลักสูตร 

๑) ผู้เข้ารับการอบรมมีเวลาเข้าร่วมอบรมน้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
๒) ผู้เข้ารับการอบรมไม่ผ่านการเรียนรู้ และไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

ตามข้อก าหนดของรายวิชาในแต่ละหลักสูตร โดยได้รับผลการ
ประเมินจากวิทยากรต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 

หมายเหตุ  ส าหรับผู้ เข้ารับการอบรมที่ ผ่ านหลักสูตรตามเกณฑ์ที่ก าหนดข้างต้นจะได้รับ 
ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านหลักสูตร “ผู้น าการท่องเที่ยวระดับพื้นท่ี” 

 
นอกจากนี้การพิจารณาผลการเรียนรู้ของหลักสูตร หรือผลส าเร็จในภาพรวม ผู้เข้ารับการอบรม           

มีการประเมินตนเอง ในสมรรถนะที่พึงประสงค์ด้านต่างๆ ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และ             
คุณลักษณะเฉพาะ โดยมีการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับสมรรถนะที่คาดหวังก่อนการเข้ารับการอบรม
กับระดับสมรรถนะหลังการเข้ารับการอบรม ถ้าหากผลการประเมินตนเองได้หลังการเข้ารับการอบรมน้อยกว่า
ที่คาดหวัง (ภาคผนวก ข)  ผู้เข้ารับการอบรมควรต้องเข้ารับการในหลักสูตรที่มีจ านวนวันในการอบรมมากขึ้น
  

๔.๒ แนวทางการประเมินการเรียนรู้ในการฝึกอบรม  
ผู้จัดการฝึกอบรมด าเนินการประเมินการเรียนรู้ควรพิจารณาแนวทางการประเมินผู้เข้ารับการอบรม

ตามแนวทางที่ก าหนด ดังต่อไปนี้  
๑) ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาในการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของเวลาใน              

แต่ละรายวิชา  
๒) ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาตามข้อก าหนดของรายวิชา 

อาทิ การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม หรือปฏิบัติการ หรือจัดท าผลงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย             
จากวิทยากร 

๓) ผู้เข้ารับการอบรมต้องได้รับการประเมินการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาตามวิธีการประเมินผล                
ที่ก าหนด โดยต้องมีระดับผลการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ 

๔) ผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาจะถูกน ามาสรุปรวบรวมเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ โดยผู้รับ              
การอบรมต้องมีระดับผลการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดจึงสามารถได้รับประกาศนียบัตร                    
การผ่านหลักสูตร “ผู้น าการท่องเที่ยวระดับพื้นท่ี” 

๕) นอกจากการประเมินการเรียนรู้ในการฝึกอบรมในแต่ละรายวิชาแล้ว ผู้เข้ารับการอบรม           
ต้องประเมินตนเองทั้งก่อนและหลังการอบรมในลักษณะการประเมินสมรรถนะทั้ง ๔ ด้านตามรายการ
สมรรถนะที่ก าหนด เพ่ือสังเกตพัฒนาการและความก้าวหน้าของผู้เข้ารับการอบรม (ภาคผนวก ค) 

๖) เมื่อสิ้นสุดการอบรมต้องมีการประเมินการจัดการฝึกอบรม โดยการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการจัดการฝึกอบรม ซึ่งครอบคลุมประเด็น สถานที่  การให้บริการ              
การอ านวยความสะดวก วิทยากร เอกสารและสื่อประกอบการอบรม ระยะเวลาในการฝึกอบรม          



 

๓๗ 

สาระความรู้ที่ได้รับ และการน าความร้ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งข้อเสนอแนะด้านอ่ืนๆ หรือปัญหา          
และอุปสรรคอ่ืนๆ (ภาคผนวก ง)  
 
๔.๓ การติดตามและทวนผลลัพธ์การเรียนรู้ 

๑) ในระหว่างการฝึกอบรม ผู้จัดการฝึกอบรมควรมีการสังเกตการณ์ในระหว่างการฝึกอบรม 
และสอบถามผู้เข้ารับการอบรมถึงองค์ความรู้ที่ได้รับในประเด็นต่างๆ ในหัวข้อที่วิทยากรได้ถ่ายทอด 

๒) หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วอย่างน้อย ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือน ผู้จัดการฝึกอบรม          
ควรด าเนินการสุ่มสัมภาษณ์เพ่ือสอบถามผู้รับการอบรมถึงการน าผลจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 
ปัญหาอุปสรรคในการน าผลการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือน าไปใช้
ประกอบการปรับปรุงในการจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๘ 

 
 
 

๑. แนวทางการจัดการฝึกอบรม 
๑.๑ การด าเนินการก่อนการฝึกอบรม 
ผู้จัดการฝึกอบรมควรจัดท าร่างแผนการฝึกอบรมตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนด ประชาสัมพันธ์  

โครงการจัดฝึกอบรม โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ จ านวนผู้รับการอบรม พร้อมรายชื่อวิทยากร เพ่ือน าเสนอ
กรมการท่องเที่ยว 

 

๑.๒ การด าเนินการระหว่างการฝึกอบรม 
๑) ผู้จัดการฝึกอบรมด าเนินการจัดการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม โดยก ากับดูแล ให้ผู้           

เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ตามหมวดวิชา และรายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตร และแผนการฝึกอบรม 
๒) ผู้จัดการฝึกอบรมสามารถปรับแผนการฝึกอบรมได้หากมีความจ าเป็นและควรปรับตามความ

เหมาะสม เช่น การเปลี่ยนแปลงวิทยากร เนื่องจากติดภารกิจส าคัญ การเลื่อนวันฝึกอบรม เป็นต้น 
ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อหมวดวิชา และรายวิชาในการจัดฝึกอบรม  

๓) ระหว่างการจัดฝึกอบรม ผู้จัดการฝึกอบรมควรด าเนินการติดตามผลการเรียนรู้จากผู้เข้ารับ
การอบรมทุกรายวิชา โดยสอบถามจากวิทยากรผู้สอนในรายวิชานั้นๆ  

 

๑.๓ การด าเนินการหลังจากการฝึกอบรม 
๑) เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ผู้จัดการฝึกอบรมต้องให้ผู้เข้ารับการอบรมประเมินความพึงพอใจ

ตามท่ีก าหนดในหลักสูตร (ภาคผนวก ง)  
๒) ผู้จัดการฝึกอบรมต้องน าผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละรายวิชา

มาประมวลและสรุปผลเพื่อประเมินระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในหลักสูตร 
๓) ผู้จัดการฝึกอบรมต้องให้ผู้เข้ารับการอบรมประเมินตนเองทั้งก่อนและหลังจากการอบรม      

ในลักษณะประเมินตามรายการสมรรถนะที่ก าหนดทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และ
คุณลักษณะเฉพาะ และน าผลประเมินมาเปรียบเทียบการพัฒนาการและความก้าวหน้าของ                          
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๔)  ผู้จัดการฝึกอบรมควรด าเนินการสอบทวนผลลัพธ์การเรียนรู้หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้น
มากกว่า ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือน 

๕) ผู้จัดการฝึกอบรมต้องท ารายงานผลการฝึกอบรม ประกอบด้วย แผนการฝึกอบรม (บันทึก
การเปลี่ยนแปลงแผนการฝึกอบรมพร้อมเหตุผล ถ้ามี) รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพร้อมต าแหน่งและ
การติดต่อ รายงานสรุปผลการประเมินการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของกลุ่มผู้รับการอบรม บันทึกการ
สอบทวนผลการเรียนรู้ระหว่างการฝึกอบรม สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับการอบรม 
และบันทึกผลการสอบทวนผลลัพธ์การเรียนรู้หลังการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จ และส่งรายงานผล              
ให้กรมการท่องเที่ยวรับทราบหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

 

๒. แนวทางการรักษามาตรฐานหลักสูตร 
วิทยากรฝึกอบรมถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของการจัดการฝึกอบรม และท าให้การเรียนรู้

เกิดผลลัพธ์ตามความคาดหวัง ดังนั้นผู้จัดการฝึกอบรมควรสรรหาวิทยากรฝึกอบรมที่มีคุณลักษณะดังนี้  

ส่วนที่ ๕ แนวทางการจัดการฝึกอบรม และรักษามาตรฐานหลักสูตร 

 



 

๓๙ 

๒.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโท ในรายวิชาที่รับผิดชอบหรือสาขาท่ีสัมพันธ์ 
หรือ  

๒.๒ เป็นผู้มีประสบการณ์การสอนหรือมีหน้าที่ที่เกี่ยวกับการให้ความรู้ หรือเคยเป็นวิทยากร             
ในรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ  

๒.๓ เป็นผู้มีประสบการณ์และความส าเร็จในรายวิชาที่สอน ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ 
๒.๔  เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับและประกอบอาชีพในด้านวิทยากรนั้นมา มากกว่า  ๕ ปี 

โดยคณะวิทยากรใน ๑ หลักสูตร จะต้องประกอบด้วยบุคคลอย่างน้อย ๒-๓ คน ที่มีคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ สอดคล้องกับศาสตร์ทางด้านการท่องเที่ยว การจัดการ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ที่
สัมพันธ์และเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๑ 

หมวดวิชาที่ ๑ องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (จ านวน ๓๐ ชั่วโมง) 
 

รายวิชา ๑.๑ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะ 
หมวดวิชา องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
จ านวนชั่วโมง ๖ ชั่วโมง 
ค าอธิบายโดยสังเขป การศึกษาความรู้พ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว องค์ประกอบพ้ืนฐานทางการท่องเที่ยว 

องค์ประกอบการจัดการแหล่งท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากร การดูแลรักษา และ
ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน การวางแผนและด าเนินงานการจัดการ
ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ และการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิม           
ให้กับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว  

วัตถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

๑. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมอธิบายความรู้ พ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว และ
องค์ประกอบพ้ืนฐานทางการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากร การดูแลรักษา 
และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน 

๒. เ พ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมวางแผนและด าเนินงานการจัดการท่องเที่ยว                
รูปแบบใหม่ และการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม 

๓. เ พ่ื อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บการอบรมสามารถสร้ า งมู ลค่ า เ พ่ิม ให้ กั บผลิ ตภัณฑ์                    
ทางการท่องเที่ยว  

เนื้อหาการเรียนรู้ ๑. ความรู้พื้นฐานด้านการท่องเที่ยว และองค์ประกอบพื้นฐานทางการท่องเที่ยว 
๒. การจัดการแหล่งท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากร การดูแลรักษา และฟ้ืนฟู    

แหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน 
๓. การวางแผนและการด าเนินงานการจัดการการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ได้แก่          

การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวในเ ขตเมือง การท่องเที่ยว                   
ทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวชนบท การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยว            
เชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  การท่องเที่ยว               
เชิงวัฒนธรรมอาหารถิ่น การท่องเที่ยวสีเขียว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นต้น 

๔. การวางแผนและการด าเนินงานการจัดการการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ได้แก่             
การท่องเที่ยวเพ่ือผู้สูงอายุ การท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวล ธุรกิจการจัดนิทรรศการ
และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) เป็นต้น 

๕. การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว  
กลุ่มเป้าหมาย  ภาครัฐ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 ภาคเอกชน : ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และพนักงานในธุรกิจท่องเที่ยว 
 ภาคประชาชน : ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน กลุ่มชมรมการท่องเที่ยว 

วิธีการเรียนรู้ วิธีการประเมินการเรียนรู้ 
 การบรรยาย 
 การศึกษากรณี 
 การอภิปราย 
 การระดมสมอง 
 การแสดงบทบาทสมมติ 
 ทัศนศึกษา 

 การทดสอบ 
 การทวนสอบด้วยการถาม – ตอบ 
 การสังเกตการมีส่วนร่วม 
 การสังเกตผลพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 การสังเกตผลงานที่มอบหมาย 



 

๔๒ 

รายวิชา ๑.๒ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวระดับพื้นท่ีเพ่ือความยั่งยืน 
หมวดวิชา องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
จ านวนชั่วโมง ๖ ชั่วโมง 
ค าอธิบายโดยสังเขป ศึกษาโครงสร้ า งองค์ประกอบและโครงสร้ า งการจัดการการท่อง เที่ ยว                  

เ พ่ือความยั่ ง ยืน  ศึกษา เครื่ อ งมื อส าคัญ ในการวางแผนด า เนิ นการ  คื อ                       
เกณฑ์มาตรฐาน ๕ ด้านตามกรอบการประเมินแหล่งท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้ง             
การประเมินผลการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในระดับพ้ืนที่                   
ตามกรอบการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนของสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals: SDGs) 

วัตถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

๑. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมเข้าใจ และอธิบายองค์ประกอบและโครงสร้าง                
การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน 

๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมวางแผนการจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือความยั่งยืน                
โดยใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐาน ๕ ด้านได ้

๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินผลการพัฒนาการบริหารจัดการ               
แหล่งท่องเที่ยวตามกรอบการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนของสหประชาชาติ 

เนื้อหาการเรียนรู้ ๑. ศึกษาโครงสร้างองค์ประกอบและโครงสร้างการจัดการการท่องเที่ยว                    
เพ่ือความยั่งยืน  

๒. ศึกษาเครื่องมือส าคัญในการวางแผนด าเนินการ คือ เกณฑ์มาตรฐาน ๕ ด้าน ได้แก่  
๒.๑ กลุ่มท่องเที่ยวในพื้นที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน  
๒.๒ การท่องเที่ยวในระดับพ้ืนที่มีการกระจายผลประโยชน์สู่ท้องถิ่น สังคม         

และคุณภาพชีวิต  
๒.๓ การท่องเที่ยวในระดับพื้นท่ีมีการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม  
๒.๔ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และยั่งยืน  
๒.๕ ด้านบริการและความปลอดภัย รวมทั้งการประเมินผลการพัฒนา                   

การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในระดับพื้นท่ี  
๓. การประเมินผลการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในระดับพ้ืนที่                 

ตามกรอบการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนของสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals: SDGs) 

กลุ่มเป้าหมาย  ภาครัฐ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ภาคเอกชน : ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และพนักงานในธุรกิจท่องเที่ยว 
 ภาคประชาชน : ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน กลุ่มชมรมการท่องเที่ยว 

วิธีการเรียนรู้ วิธีการประเมินการเรียนรู้ 
 การบรรยาย 
 การศึกษากรณี 
 การอภิปราย 
 การระดมสมอง 
 การแสดงบทบาทสมมติ 
 ทัศนศึกษา 

 การทดสอบ 
 การทวนสอบด้วยการถาม – ตอบ 
 การสังเกตการมีส่วนร่วม 
 การสังเกตผลพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 การสังเกตผลงานที่มอบหมาย 



 

๔๓ 

รายวิชา ๑.๓ การจัดการข้อมูลและระบบงานสารสนเทศทางการท่องเที่ยว 
หมวดวิชา องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
จ านวนชั่วโมง ๓ ชั่วโมง 
ค าอธิบายโดยสังเขป ศึกษาแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการท่องเที่ยวและการพัฒนาระบบ

ข้อมูลสารสนเทศ การจัดการข้อมูล และระบบงานสารสนเทศทางการท่องเที่ยว 
การน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและ              
เป็นเอกภาพ รวมทั้งการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประมวลผล และจัดรูปแบบ              
ให้สามารถน าสารสนเทศมาสนับสนุนการท างาน และการตัดสินใจต่างๆ                       
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

วัตถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ                  
งานสารสนเทศและการจัดการข้อมูลทางการท่องเที่ยว 

๒. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์  สังเคราะห์ และ
ประมวลผลเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้ 

เนื้อหาการเรียนรู้ ๑. แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการท่องเที่ยว 
๒. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดการข้อมูล และระบบงานสารสนเทศ

ทางการท่องเที่ยว  
๓. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการข้อมูล  
๔. การวิ เคราะห์  สัง เคราะห์  การประมวลผล และจัดรูปแบบให้สามารถ                     

น าสารสนเทศมาสนับสนุนการท างาน และการตัดสินใจต่างๆ ในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว  

กลุ่มเป้าหมาย  ภาครัฐ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ภาคเอกชน : ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และพนักงานในธุรกิจท่องเที่ยว 
 ภาคประชาชน : ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน กลุ่มชมรมการท่องเที่ยว 

วิธีการเรียนรู้ วิธีการประเมินการเรียนรู้ 
 การบรรยาย 
 การศึกษากรณี 
 การอภิปราย 
 การระดมสมอง 
 การแสดงบทบาทสมมติ 
 ทัศนศึกษา 

 การทดสอบ 
 การทวนสอบด้วยการถาม – ตอบ 
 การสังเกตการมีส่วนร่วม 
 การสังเกตผลพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 การสังเกตผลงานที่มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๔ 

รายวิชา ๑.๔ การจัดการความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล 
หมวดวิชา องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
จ านวนชั่วโมง ๓ ชั่วโมง 
ค าอธิบายโดยสังเขป หลั กก า ร ด า เ นิ น ง าน ด้ า นก า ร จั ด ก า รค ว า มป ลอดภั ย  ข้ อ ค ว รป ฏิ บั ติ                               

ด้านความปลอดภัย ทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ า การสร้างความปลอดภัย
ให้กับนักท่องเที่ยว การประสานงาน/ การแจ้งเหตุกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                 
การกระบวนการจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการฝึกศึกษา 

วัตถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

๑. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจหลักการด าเนินงานด้าน                   
การจัดการความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 

๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติตามด าเนินงานด้านความปลอดภัย                
ตามมาตรฐานสากลให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง 

เนื้อหาการเรียนรู้ ๑. หลักการด าเนินงานด้านการจัดการความปลอดภัย  
๒. ข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัย ทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ า 
๓. การสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ตามการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ 
๔. การประสานงาน/ การแจ้งเหตุกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๕. การกระบวนการจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน 

เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการช่วยชีวิต  
๖. การศึกษาการควบคุม ก ากับ ดูแลด้านความปลอดภัย 
๗. การฝึกศึกษา 

กลุ่มเป้าหมาย  ภาครัฐ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ภาคเอกชน : ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และพนักงานในธุรกิจท่องเที่ยว 
 ภาคประชาชน : ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน กลุ่มชมรมการท่องเที่ยว 

วิธีการเรียนรู้ วิธีการประเมินการเรียนรู้ 
 การบรรยาย 
 การศึกษากรณี 
 การอภิปราย 
 การระดมสมอง 
 การแสดงบทบาทสมมติ 
 ทัศนศึกษา 

 การทดสอบ 
 การทวนสอบด้วยการถาม – ตอบ 
 การสังเกตการมีส่วนร่วม 
 การสังเกตผลพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 การสังเกตผลงานที่มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๕ 

รายวิชา ๑.๕ การพัฒนาช่องทางการตลาดเชิงรุกผ่านสื่อสมัยใหม่ และการประยุกต์                  
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการท่องเที่ยว 

หมวดวิชา องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
จ านวนชั่วโมง ๖ ชั่วโมง 
ค าอธิบายโดยสังเขป ศึกษาองค์ประกอบ คุณลักษณะ และการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด               

ในปัจจุบันและอนาคตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือการวางแผนกลยุทธ์
การตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การก าหนดต าแหน่งทางการตลาด 
การตลาดดิจิตอล/การตลาดออนไลน์ รวมทั้งสามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้     
ในแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่อย่างเหมาะสม เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว           
ในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย และสามารถเข้าถึงได้ง่ายและแพร่หลาย
มากขึ้น รวมถึงศึกษากรณีศึกษาทางการท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จ                      
ในการบริหารจัดการ 

วัตถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจองค์ประกอบ คุณลักษณะ และสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ทางการตลาดของการท่องเที่ยวได้ 

๒. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมวางแผนกลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์โอกาส                 
ทางการตลาด การก าหนดต าแหน่งทางการตลาด การตลาดดิจิตอล/การตลาด
ออนไลน์ 

๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่
อย่างเหมาะสม 

เนื้อหาการเรียนรู้ ๘. ศึกษาองค์ประกอบ คุณลักษณะ และการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด            
ในปัจจุบันและอนาคตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

๙. การวางแผนกลยุทธ์การตลาด  
๑๐. การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด  
๑๑. การก าหนดต าแหน่งทางการตลาด การตลาดดิจิตอล/การตลอดออนไลน์  
๑๒. การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่อย่างเหมาะสม             

เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ทันสมัย และสามารถเข้าถึงได้ง่ายและแพร่หลายมากขึ้น  

๑๓. การศึกษากรณีศึกษาทางการท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จในการบริหาร
จัดการการสร้างความสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM)  

๑๔. การศึกษากรณีศึกษาการสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยว (Customer 
Experience Management : CEM) 

กลุ่มเป้าหมาย  ภาครัฐ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ภาคเอกชน : ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และพนักงานในธุรกิจท่องเที่ยว 
 ภาคประชาชน : ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน กลุ่มชมรมการท่องเที่ยว 

วิธีการเรียนรู้ วิธีการประเมินการเรียนรู้ 
 การบรรยาย 
 การศึกษากรณี 
 การอภิปราย 

 การทดสอบ 
 การทวนสอบด้วยการถาม – ตอบ 
 การสังเกตการมีส่วนร่วม 



 

๔๖ 

 การระดมสมอง 
 การแสดงบทบาทสมมติ 
 ทัศนศึกษา 

 การสังเกตผลพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 การสังเกตผลงานที่มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๗ 

รายวิชา ๑.๖ การจัดการการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต 
หมวดวิชา องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
จ านวนชั่วโมง ๓ ชั่วโมง 
ค าอธิบายโดยสังเขป ศึกษาเรียนรู้  กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ

ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่ งแวดล้อม การเมือง  สั งคม และวัฒนธรรม                     
หากเกิดภาวะวิกฤต เพ่ือหาแนวทางในการป้องกัน แก้ไข และวิธีการจัดการ             
การท่องเที่ยวจากกรณีศึกษาในภาวะวิกฤต 

วัตถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

๑. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบของ              
การท่องเที่ยวหากเกิดภาวะวิกฤตต่างๆ ได้ 

๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมวางแผนเพ่ือหาแนวทางในการป้องกัน และวิธีการ
จัดการการท่องเที่ยวหากเกิดภาวะวิกฤต 

เนื้อหาการเรียนรู้ ๔. กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
๕. การศึกษาผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเมือง สังคม 

และวัฒนธรรม หากเกิดภาวะวิกฤต อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ              
ภัยพิบัติ โรคระบาด การก่อการร้ายในแหล่งท่องเที่ยว และความขัดแย้ง                 
ทางการเมือง  

๖. แนวทางในการป้องกัน แก้ไขและวิธีการจัดการการท่องเที่ยวจากกรณีศึกษา
ในช่วงภาวะวิกฤต 

กลุ่มเป้าหมาย  ภาครัฐ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ภาคเอกชน : ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และพนักงานในธุรกิจท่องเที่ยว 
 ภาคประชาชน : ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน กลุ่มชมรมการท่องเที่ยว 

วิธีการเรียนรู้ วิธีการประเมินการเรียนรู้ 
 การบรรยาย 
 การศึกษากรณี 
 การอภิปราย 
 การระดมสมอง 
 การแสดงบทบาทสมมติ 
 ทัศนศึกษา 

 การทดสอบ 
 การทวนสอบด้วยการถาม – ตอบ 
 การสังเกตการมีส่วนร่วม 
 การสังเกตผลพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 การสังเกตผลงานที่มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๘ 

รายวิชา ๑.๗ บทบาท หน้าที่และอ านาจ ภารกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น              
ในมิติทางการท่องเที่ยว 

หมวดวิชา องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
จ านวนชั่วโมง ๓ ชั่วโมง 
ค าอธิบายโดยสังเขป ศึกษากลไกของรัฐ ที่มีต่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเรียนรู้บทบาท หน้าที่

และอ านาจ ภารกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นปัญหาต่างๆ และ          
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ส่งเสริม การจัดการ และการบริการ                
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  รวมทั้งด ารงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อประโยชน์ของชุมชน 

วัตถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ขอบเขตอ านาจและภารกิจ              
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในข้อกฎหมายเพ่ือการบริหารจัดการตามบทบาท
และขอบเขตอ านาจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได ้

เนื้อหาการเรียนรู้ ๑. ศึกษากลไกของรัฐ ที่มีต่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. บทบาท หน้าที่และอ านาจ ภารกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. ประเด็นปัญหาต่างๆ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ส่งเสริม                   

การจัดการ และการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
๔. การด ารงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมในพ้ืนที่รับผิดชอบ                   

เพ่ือประโยชน์ของชุมชนตามอ านาจ หน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลุ่มเป้าหมาย  ภาครัฐ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 ภาคเอกชน : ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และพนักงานในธุรกิจท่องเที่ยว 
 ภาคประชาชน : ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน กลุ่มชมรมการท่องเที่ยว 

วิธีการเรียนรู้ วิธีการประเมินการเรียนรู้ 
 การบรรยาย 
 การศึกษากรณี 
 การอภิปราย 
 การระดมสมอง 
 การแสดงบทบาทสมมติ 
 ทัศนศึกษา 

 การทดสอบ 
 การทวนสอบด้วยการถาม – ตอบ 
 การสังเกตการมีส่วนร่วม 
 การสังเกตผลพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 การสังเกตผลงานที่มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๙ 

หมวดวิชาที่ ๒ องค์ความรู้ด้านการจัดการบุคลากร 
 

รายวิชา ๒.๑ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 
หมวดวิชา องค์ความรู้ด้านการจัดการบุคลากร 
จ านวนชั่วโมง ๓ ชั่วโมง 
ค าอธิบายโดยสังเขป ศึกษาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 

บทบาทและหน้าที่ของผู้น าภาครัฐ ผู้น าชุมชนและบุคลากรในการท่องเที่ยว              
การวางแผน การจัดท าแผนและวิธีด าเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกัน                
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน การจัดการข้อขัดแย้งและการแก้ปัญหาร่วมกัน 

วัตถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

๑. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมเข้าใจสมรรถนะบุคลากรและสามารถประยุกต์                   
เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ 

๒. เ พ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถก าหนดแผนในการพัฒนาสมรรถนะ                  
ของบุคลากรในพ้ืนที่ ตั้งแต่บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และคนในชุมชน 

๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดการข้อขัดแย้งและส่งเสริมให้สามารถ
แก้ปัญหาร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและคนในชุมชน 

เนื้อหาการเรียนรู้ ๑. ศึกษาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว                 
ในพ้ืนที่  

๒. บทบาทและหน้าที่ของผู้น าภาครัฐ ผู้น าชุมชนและบุคลากรในการท่องเที่ยว  
๓. การวางแผน การจัดท าแผนและวิธีด าเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกัน                  

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน  
๔. การจัดการข้อขัดแย้งและการแก้ปัญหาร่วมกัน 

กลุ่มเป้าหมาย  ภาครัฐ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ภาคเอกชน : ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และพนักงานในธุรกิจท่องเที่ยว 
 ภาคประชาชน : ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน กลุ่มชมรมการท่องเที่ยว 

วิธีการเรียนรู้ วิธีการประเมินการเรียนรู้ 
 การบรรยาย 
 การศึกษากรณี 
 การอภิปราย 
 การระดมสมอง 
 การแสดงบทบาทสมมติ 
 ทัศนศึกษา 

 การทดสอบ 
 การทวนสอบด้วยการถาม – ตอบ 
 การสังเกตการมีส่วนร่วม 
 การสังเกตผลพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 การสังเกตผลงานที่มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๐ 

รายวิชา ๒.๒ การจัดการองค์ความรู้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หมวดวิชา องค์ความรู้ด้านการจัดการบุคลากร 
จ านวนชั่วโมง ๓ ชั่วโมง 
ค าอธิบายโดยสังเขป ศึกษารูปแบบวิธีการสร้างเครื่องมือการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม การรวบรวม ศึกษารูปแบบและวิธีการถ่ายทอดคุณค่า            
ทางองค์ความรู้ ในชุมชน เ พ่ือน าไปปรับใช้ ในการสร้ างมูลค่าเ พ่ือพัฒนา                      
เป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 

วัตถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมวิเคราะห์เครื่องมือทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม    
และภูมิปัญญาในพ้ืนที่ของตนเองได้ 

๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมน าเสนอ ถ่ายทอดคุณค่าทางองค์ความรู้และสามารถ
ประยุกต์ให้เกิดการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวได้ 

เนื้อหาการเรียนรู้ ๑. รูปแบบวิธีการสร้างเครื่องมือการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้เป็นรูปธรรม  

๒. การรวบรวม ศึกษารูปแบบ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ในชุมชน  
๓. การน าองค์ความรู้ ท า งวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่ น  ไปปรับ ใช้                         

ในการสร้างมูลค่าเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 
กลุ่มเป้าหมาย  ภาครัฐ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 ภาคเอกชน : ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และพนักงานในธุรกิจท่องเที่ยว 
 ภาคประชาชน : ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน กลุ่มชมรมการท่องเที่ยว 

วิธีการเรียนรู้ วิธีการประเมินการเรียนรู้ 
 การบรรยาย 
 การศึกษากรณี 
 การอภิปราย 
 การระดมสมอง 
 การแสดงบทบาทสมมติ 
 ทัศนศึกษา 

 การทดสอบ 
 การทวนสอบด้วยการถาม – ตอบ 
 การสังเกตการมีส่วนร่วม 
 การสังเกตผลพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 การสังเกตผลงานที่มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๑ 

รายวิชา ๒.๓ การสร้างแนวความคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ 

หมวดวิชา องค์ความรู้ด้านการจัดการบุคลากร 
จ านวนชั่วโมง ๓ ชั่วโมง 
ค าอธิบายโดยสังเขป เรียนรู้สถานการณ์ทางการท่องเที่ยวในประเทศ และสถานการณ์โลกในปัจจุบัน     

เพ่ือน ามาต่อยอดการการสร้างแผนที่ความคิด (Mind Map) และแนวทางความคิด
ร่วมกัน (Mindset) ในระดับชุมชนเพ่ือร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมหรือวิวัฒนาการ
ใหม่ๆ และกลยุทธ์ทางการท่องเที่ยวที่แตกต่างในแต่ละชุมชนเพ่ือให้เกิดผลิตภัณฑ์
ใหม่หรือกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว 

วัตถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างแผนที่ความคิด  
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจวิธีการคิดค้นนวัตกรรมในระดับชุมชน 
๓. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมสร้างกลยุทธ์ทางการท่องเที่ยวจากผลิตผลของ

นวัตกรรมที่คิดค้นในระดับชุมชน 
เนื้อหาการเรียนรู้ ๑. สถานการณ์ทางการท่องเที่ยวในประเทศ และสถานการณ์โลกในปัจจุบัน 

๒. การสร้างแผนที่ความคิด (Mind Map) และแนวทางความคิดร่วมกัน (Mindset) 
ในระดับพ้ืนที่  

๓. แนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
๔. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวใหม่หรือกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่                  

ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว 
กลุ่มเป้าหมาย  ภาครัฐ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 ภาคเอกชน : ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และพนักงานในธุรกิจท่องเที่ยว 
 ภาคประชาชน : ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน กลุ่มชมรมการท่องเที่ยว 

วิธีการเรียนรู้ วิธีการประเมินการเรียนรู้ 
 การบรรยาย 
 การศึกษากรณี 
 การอภิปราย 
 การระดมสมอง 
 การแสดงบทบาทสมมติ 
 ทัศนศึกษา 

 การทดสอบ 
 การทวนสอบด้วยการถาม – ตอบ 
 การสังเกตการมีส่วนร่วม 
 การสังเกตผลพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 การสังเกตผลงานที่มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๒ 

รายวิชา ๒.๔ จิตวิทยาการบริการ ทัศนคติ และจิตอาสา 
หมวดวิชา องค์ความรู้ด้านการจัดการบุคลากร 
จ านวนชั่วโมง ๓ ชั่วโมง 
ค าอธิบายโดยสังเขป เรียนรู้ เทคนิคและวิธีการทางจิตวิทยา ทัศนคติ และจิตอาสา เ พ่ือกระตุ้น                 

การมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่ การสื่อสาร การเข้าถึงผู้คนในพ้ืนที่ การจัดการ            
ข้อโต้แย้งกรณีพิพาทของคนในชุมชน การประสานประโยชน์ร่วมกันกับคนในพ้ืนที่ 
ตลอดจนการสร้างจิตส านึกของคนในชุมชนให้เป็นเจ้าบ้านที่ดี เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์ในภาพรวม
ร่วมกันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในชุมชน 

วัตถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

๑. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเทคนิคและวิธีการในการกระตุ้น                      
การมีส่วนร่วมและสร้างจิตส านึกของคนในพื้นที่ 

๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการสื่อสารในการประสานประโยชน์ร่วมกัน
หรือจัดการข้อโต้แย้งกรณีพิพาทของคนในชุมชน เพ่ือการได้มาซึ่งผลประโยชน์
ร่วมกันของคนในพื้นที ่

เนื้อหาการเรียนรู้ ๑. เทคนิค วิธีการทางจิตวิทยา เพ่ือกระตุ้นการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่  
๒. การสื่อสาร การจัดการข้อโต้แย้งกรณีพิพาท และการประสานประโยชน์ร่วมกัน

กับคนในพื้นท่ี  
๓. การสร้างจิตส านึกของคนในชุมชนให้เป็นเจ้าบ้านที่ดี เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่               

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
๔. การแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย  ภาครัฐ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ภาคเอกชน : ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และพนักงานในธุรกิจท่องเที่ยว 
 ภาคประชาชน : ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน กลุ่มชมรมการท่องเที่ยว 

วิธีการเรียนรู้ วิธีการประเมินการเรียนรู้ 
 การบรรยาย 
 การศึกษากรณี 
 การอภิปราย 
 การระดมสมอง 
 การแสดงบทบาทสมมติ 
 ทัศนศึกษา 

 การทดสอบ 
 การทวนสอบด้วยการถาม – ตอบ 
 การสังเกตการมีส่วนร่วม 
 การสังเกตผลพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 การสังเกตผลงานที่มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๓ 

รายวิชา ๒.๕ การพัฒนาคุณภาพการบริการ 
หมวดวิชา องค์ความรู้ด้านการจัดการบุคลากร 
จ านวนชั่วโมง ๓ ชั่วโมง 
ค าอธิบายโดยสังเขป แนวคิดทางจิตวิทยา หลักการด าเนินงานด้านการบริการ เรียนรู้กระบวนการจัดการ

คุณภาพการให้บริการ การน าจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการบริการ หลักการท างาน
ร่ ว มกั บผู้ อ่ื น  และการประ เมิ นคุณภาพการบริ กา ร ในแหล่ งท่ อ ง เที่ ย ว                      
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ 

วัตถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมความรู้และตระหนักถึงความส าคัญของการบริการ                
ที่มีคุณภาพ 

๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปพัฒนาคุณภาพการให้บริการและ
สามารถบริหารจัดการด้านคุณภาพการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมประเมินคุณภาพการบริการในแหล่งท่องเที่ยว  
เนื้อหาการเรียนรู้ ๑. แนวคิดทางจิตวิทยา  

๒. หลักการด าเนินงานด้านการบริการ  
๓. กระบวนการจัดการคุณภาพการให้บริการ  
๔. การน าจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการบริการ  
๕. หลักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
๖. การประเมินคุณภาพการบริการในแหล่งท่องเที่ยวเ พ่ือให้นักท่องเที่ยว                 

เกิดความประทับใจ 
กลุ่มเป้าหมาย  ภาครัฐ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 ภาคเอกชน : ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และพนักงานในธุรกิจท่องเที่ยว 
 ภาคประชาชน : ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน กลุ่มชมรมการท่องเที่ยว 

วิธีการเรียนรู้ วิธีการประเมินการเรียนรู้ 
 การบรรยาย 
 การศึกษากรณี 
 การอภิปราย 
 การระดมสมอง 
 การแสดงบทบาทสมมติ 
 ทัศนศึกษา 

 การทดสอบ 
 การทวนสอบด้วยการถาม – ตอบ 
 การสังเกตการมีส่วนร่วม 
 การสังเกตผลพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 การสังเกตผลงานที่มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๔ 

หมวดวิชาที่ ๓ องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากร 
 

รายวิชา ๓.๑ การพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยว 
หมวดวิชา องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากร 
จ านวนชั่วโมง ๓ ชั่วโมง 
ค าอธิบายโดยสังเขป ศึกษาประเภทและรูปแบบของกิจกรรม ทักษะและจิตวิทยาการเป็นผู้น า                   

การสร้างสรรค์กิจกรรมการประยุกต์และการน ากิจกรรมไปใช้ในการท่องเที่ยว
รูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการกลุ่มท่องเที่ยว
ระดับประเทศ เชื่อมโยง เหมาะสมกับความต้องการและทรัพยากรท้องถิ่น         
แบบบูรณาการ รวมทั้งศึกษาวิธีการสังเกตพฤติกรรมและการตอบสนองต่อกิจกรรม
ของนักท่องเที่ยว 

วัตถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนารูปแบบกิจกรรม         
เพ่ือเชื่อมโยงกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 

๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมออกแบบและพัฒนากิจกรรมส าหรับการท่องเที่ยว           
ในท้องถิ่นของตนเอง 

เนื้อหาการเรียนรู้ ๑. ประเภทและรูปแบบของกิจกรรม  
๒. ทักษะและจิตวิทยาการเป็นผู้น า  
๓. การสร้างสรรค์กิจกรรม การประยุกต์และการน ากิจกรรมไปใช้ในการท่องเที่ยว

รูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
๔. การสังเกตพฤติกรรมและการตอบสนองต่อกิจกรรมของนักท่องเที่ยว  

กลุ่มเป้าหมาย  ภาครัฐ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ภาคเอกชน : ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และพนักงานในธุรกิจท่องเที่ยว 
 ภาคประชาชน : ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน กลุ่มชมรมการท่องเที่ยว 

วิธีการเรียนรู้ วิธีการประเมินการเรียนรู้ 
 การบรรยาย 
 การศึกษากรณี 
 การอภิปราย 
 การระดมสมอง 
 การแสดงบทบาทสมมติ 
 ทัศนศึกษา 

 การทดสอบ 
 การทวนสอบด้วยการถาม – ตอบ 
 การสังเกตการมีส่วนร่วม 
 การสังเกตผลพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 การสังเกตผลงานที่มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๕ 

รายวิชา ๓.๒ ทรัพยากรการท่องเที่ยวกับมิติทางภูมิสถาปัตย์ 
หมวดวิชา องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากร 
จ านวนชั่วโมง ๓ ชั่วโมง 
ค าอธิบายโดยสังเขป ศึกษาองค์ประกอบของทรัพยากรทางการท่องเที่ยว การบริหารจัดการพ้ืนที่ และ

การออกแบบผังบริ เวณ เพ่ือมุ่ งเน้นให้ เกิดทักษะ ความรู้และความเข้าใจ                
ในการออกแบบวางผังบริเวณขั้นพ้ืนฐานจากปัจจัยทางสภาพแวดล้อม และพ้ืนที่            
ที่มีความหลากหลายในแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งภูมิทัศน์โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และออกแบบโดยค านึงถึงองค์ประกอบทางกายภาพและ            
จินตภาพ 

วัตถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความส าคัญของภูมิสถาปัตย์ องค์ประกอบ
ของการจัดภูมิสถาปัตย์เพ่ือการท่องเที่ยว 

๒. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการพ้ืนที่               
การออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นท่ีและตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว 

๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวิธีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล           
เพ่ือออกแบบภูมิสถาปัตย์ทีต่อบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 

เนื้อหาการเรียนรู้ ๑. องค์ประกอบของทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 
๒. การบริหารจัดการพื้นที่ การออกแบบผังบริเวณ เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดทักษะ ความรู้

และความเข้าใจในการออกแบบวางผังบริเวณข้ันพ้ืนฐาน 
๓. การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และออกแบบโดยค านึงถึง

องค์ประกอบทางกายภาพและจินตภาพ 
กลุ่มเป้าหมาย  ภาครัฐ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 ภาคเอกชน : ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และพนักงานในธุรกิจท่องเที่ยว 
 ภาคประชาชน : ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน กลุ่มชมรมการท่องเที่ยว 

วิธีการเรียนรู้ วิธีการประเมินการเรียนรู้ 
 การบรรยาย 
 การศึกษากรณี 
 การอภิปราย 
 การระดมสมอง 
 การแสดงบทบาทสมมติ 
 ทัศนศึกษา 

 การทดสอบ 
 การทวนสอบด้วยการถาม – ตอบ 
 การสังเกตการมีส่วนร่วม 
 การสังเกตผลพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 การสังเกตผลงานที่มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๖ 

รายวิชา ๓.๓ การสร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว 
หมวดวิชา องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากร 
จ านวนชั่วโมง ๓ ชั่วโมง 
ค าอธิบายโดยสังเขป แนวคิดภาพลักษณ์ องค์ประกอบของภาพลักษณ์ ประเภทของภาพลักษณ์ และ   

การสร้างภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนด             
กลยุทธ์เพ่ือการสร้างภาพลักษณ์เพ่ือให้เป็นอัตลักษณ์การท่องเที่ยวในแต่ละชุมชน 
และวิธีประเมินภาพลักษณ์ เ พ่ือส่ ง เสริมการท่องเที่ ยว  ด้วยการน าเสนอ                      
ผ่านสื่อสมัยใหม่ และสื่อออนไลน์ 

วัตถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

๑. เ พ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้  และความเข้าใจถึงความส าคัญของ                    
การสร้างภาพลักษณ์ องค์ประกอบการสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว 

๒. เ พ่ื อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บการ อบรมสามารถว า งกลยุ ทธ์ เ พ่ื อส ร้ า ง อัต ลั กษณ์                             
ทางการท่องเที่ยวในแต่ละชุมชน 

๓. เ พ่ือให้ผู้ เ ข้ า รับการอบรมสามารถออกแบบการประเมินภาพลักษณ์                        
ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ได ้

เนื้อหาการเรียนรู้ ๑. แนวคิด องค์ประกอบ และประเภทของภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว  
๒. การสร้างภาพลักษณ์ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
๓. ปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์เพ่ือให้เป็นอัตลักษณ์       

การท่องเที่ยวในแต่ละชุมชน 
๔. การประเมินภาพลักษณ์ เ พ่ือส่ ง เสริมการท่องเที่ ยว  ด้วยการน า เสนอ                     

ผ่านสื่อสมัยใหม่ และสื่อออนไลน์ 
กลุ่มเป้าหมาย  ภาครัฐ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 ภาคเอกชน : ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และพนักงานในธุรกิจท่องเที่ยว 
 ภาคประชาชน : ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน กลุ่มชมรมการท่องเที่ยว 

วิธีการเรียนรู้ วิธีการประเมินการเรียนรู้ 
 การบรรยาย 
 การศึกษากรณี 
 การอภิปราย 
 การระดมสมอง 
 การแสดงบทบาทสมมติ 
 ทัศนศึกษา 

 การทดสอบ 
 การทวนสอบด้วยการถาม – ตอบ 
 การสังเกตการมีส่วนร่วม 
 การสังเกตผลพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 การสังเกตผลงานที่มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๗ 

รายวิชา ๓.๔ การบริหารภาคีเครือข่าย และการเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดทางการท่องเที่ยว 
หมวดวิชา องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากร 
จ านวนชั่วโมง ๓ ชั่วโมง 
ค าอธิบายโดยสังเขป ศึกษาหลักการท างานของภาคีเครือข่าย การบริหารภาคีเครือข่าย รูปแบบ               

การสื่ อสารข้อมูลระหว่าง เครือข่ าย ทักษะในการค้นหาข้อมูล เครือข่ าย                     
โดยใช้กระบวนการท างาน การสืบค้น การปฏิบัติ  การคิดวิ เค ราะห์   และ
ติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายเพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหา และเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม
กับลักษณะงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างภาคีเครือข่าย      
เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยว 

๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจรูปแบบ และวิธีการปฏิบัติในการร่วมกันสร้าง
เ ค รื อ ข่ า ย  ส่ ง เ ส ริ ม แล ะแก้ ไ ขปั ญห า ในกลุ่ ม สม าชิ กภ าคี เ ค รื อ ข่ า ย                         
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เนื้อหาการเรียนรู้ ๑. หลักการท างานของภาคีเครือข่าย  
๒. การบริหารภาคีเครือข่าย 
๓. รูปแบบการสื่อสารข้อมูลระหว่างเครือข่าย  
๔. ทักษะในการค้นหาข้อมูลเครือข่ายโดยใช้กระบวนการท างาน การสืบค้น                

การปฏิบัติ การคิดวิเคราะห์ 
๕. การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายเพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหา เพ่ือเชื่อมโยงกัน             

อย่างเหมาะสมกับลักษณะงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลุ่มเป้าหมาย  ภาครัฐ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 ภาคเอกชน : ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และพนักงานในธุรกิจท่องเที่ยว 
 ภาคประชาชน : ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน กลุ่มชมรมการท่องเที่ยว 

วิธีการเรียนรู้ วิธีการประเมินการเรียนรู้ 
 การบรรยาย 
 การศึกษากรณี 
 การอภิปราย 
 การระดมสมอง 
 การแสดงบทบาทสมมติ 
 ทัศนศึกษา 

 การทดสอบ 
 การทวนสอบด้วยการถาม – ตอบ 
 การสังเกตการมีส่วนร่วม 
 การสังเกตผลพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 การสังเกตผลงานที่มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๘ 

รายวิชา ๓.๕ การวางแผนและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวในมิติที่หลากหลาย 
หมวดวิชา องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากร 
จ านวนชั่วโมง ๓ ชั่วโมง 
ค าอธิบายโดยสังเขป การวางแผน การก าหนดเส้นทาง และการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว                 

แบบบูรณาการให้สอดคล้องกับความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวเป็นไป                       
ตามวิถีชุมชนและความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม รวมทั้งศึกษากลไก
การจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

วัตถุประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

๑. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการวางแผนและพัฒนาเส้นทาง                 
การท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน 

๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมวางแผนและก าหนดเส้นทางโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วม
และผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม 

เนื้อหาการเรียนรู้ ๑. การวางแผน การก าหนดเส้นทาง และการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว               
แบบบูรณาการ 

๒. การศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยว 
๓. กลไกการจัดการท่องเที่ยวในพ้ืนที่โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้            

ส่วนเสีย 
กลุ่มเป้าหมาย  ภาครัฐ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 ภาคเอกชน : ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และพนักงานในธุรกิจท่องเที่ยว 
 ภาคประชาชน : ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน กลุ่มชมรมการท่องเที่ยว 

วิธีการเรียนรู้ วิธีการประเมินการเรียนรู้ 
 การบรรยาย 
 การศึกษากรณี 
 การอภิปราย 
 การระดมสมอง 
 การแสดงบทบาทสมมติ 
 ทัศนศึกษา 

 การทดสอบ 
 การทวนสอบด้วยการถาม – ตอบ 
 การสังเกตการมีส่วนร่วม 
 การสังเกตผลพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 การสังเกตผลงานที่มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๙ 

รายวิชา ๓.๖ การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมของชุมชน                    
อย่างยั่งยืน 

หมวดวิชา องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากร 
จ านวนชั่วโมง ๓ ชั่วโมง 
ค าอธิบายโดยสังเขป ศึกษาการวางแผน การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืน และการพัฒนา                         

การใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ รวมทั้งการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม 
โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 

วัตถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการวางแผน การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 

๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น                  
หากไม่มีการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมวางแผน และออกแบบวิธีการการจัดการท่องเที่ยว      
อย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนได้ 

เนื้อหาการเรียนรู้ ๑. การวางแผน และการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
๒. การพัฒนาการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ  
๓. การศึกษาผลกระทบที่ เกิดขึ้นกับสิ่ งแวดล้อม ได้แก่  การบริหารพ้ืนที่                      

เพ่ือการรองรับนักท่องเที่ยว ขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว                
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางการท่องเที่ยวภายหลัง                    
จากการใช้พ้ืนที่ทางการท่องเที่ยว  

๔. การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
กลุ่มเป้าหมาย  ภาครัฐ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 ภาคเอกชน : ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และพนักงานในธุรกิจท่องเที่ยว 
 ภาคประชาชน : ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน กลุ่มชมรมการท่องเที่ยว 

วิธีการเรียนรู้ วิธีการประเมินการเรียนรู้ 
 การบรรยาย 
 การศึกษากรณี 
 การอภิปราย 
 การระดมสมอง 
 การแสดงบทบาทสมมติ 
 ทัศนศึกษา 

 การทดสอบ 
 การทวนสอบด้วยการถาม – ตอบ 
 การสังเกตการมีส่วนร่วม 
 การสังเกตผลพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 การสังเกตผลงานที่มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๐ 

หมวดวิชาที่ ๔ องค์ความรู้ด้านการจัดการบริหารโครงการและงบประมาณ 
 

รายวิชา ๔.๑ การจัดท าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ 
หมวดวิชา องค์ความรู้ด้านการจัดการบริหารโครงการและงบประมาณ 
จ านวนชั่วโมง ๓ ชั่วโมง 
ค าอธิบายโดยสังเขป ศึกษาเรียนรู้แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด ฯลฯ และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี                    
ด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแผนดังกล่าว พร้อมทั้งการเข้าถึงข้อมูลของแผนฯ 
ต่างๆ อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์แผนฯ เพ่ือที่จะสามารถด าเนินการตามแผนฯ 
ตามท่ีได้ตั้งเป้าหมายไว้ 

วัตถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์           
การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด ฯลฯ 

๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดท าแผน และวิเคราะห์แผนปฏิบัติการประจ าปี             
ด้านการท่องเที่ยวตามแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ  

เนื้อหาการเรียนรู้ ๑. แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา            
การท่องเที่ยวจังหวัด ฯลฯ  

๒. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแผน                
ตามข้อ ๑) 

๓. การค้นคว้า และการเข้าถึงข้อมูลของแผนฯ ต่างๆ  
๔. การวิเคราะห์แผนฯ และการด าเนินการตามแผนฯ ให้บรรลุเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย  ภาครัฐ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ภาคเอกชน : ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และพนักงานในธุรกิจท่องเที่ยว 
 ภาคประชาชน : ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน กลุ่มชมรมการท่องเที่ยว 

วิธีการเรียนรู้ วิธีการประเมินการเรียนรู้ 
 การบรรยาย 
 การศึกษากรณี 
 การอภิปราย 
 การระดมสมอง 
 การแสดงบทบาทสมมติ 
 ทัศนศึกษา 

 การทดสอบ 
 การทวนสอบด้วยการถาม – ตอบ 
 การสังเกตการมีส่วนร่วม 
 การสังเกตผลพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 การสังเกตผลงานที่มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๑ 

รายวิชา ๔.๒ การเขียนโครงการ งบประมาณ การปฏิบัติด้านระเบียบการเบิกจ่าย และ           
การตรวจสอบโครงการ และการเสนอขอโครงการ 

หมวดวิชา องค์ความรู้ด้านการจัดการบริหารโครงการและงบประมาณ 
จ านวนชั่วโมง ๓ ชั่วโมง 
ค าอธิบายโดยสังเขป ศึกษาเรียนรู้แหล่งการให้ทุน ขั้นตอนการเขียนโครงการ การวางแผนก าหนดงบ

ประมาณ วิเคราะห์ความคุ้มค่า รายละเอียดและวิธีการเขียนโครงการให้ได้ทุน และ
เทคนิคการน าเสนอ รวมถึงการศึกษาระเบียบ วิธีการและขั้นตอนการเบิกจ่าย
งบประมาณ รวมทั้งเรียนรู้และศึกษากระบวนการและวิธีการตรวจสอบโครงการ
ขององค์กรอิสระภายนอก   

วัตถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในการหาแหล่งทุนเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยว          
ในพ้ืนที ่

๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการเขียนโครงการ            
ให้ได้ทุน ตลอดจนวิธีการตรวจสอบโครงการจากองค์กรอิสระ 

๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในระเบียบ วิธีการและขั้นตอนการเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีถูกต้อง 

เนื้อหาการเรียนรู้ ๑. ศึกษาเรียนรู้แหล่งการให้ทุน และขั้นตอนการเขียนโครงการ  
๒. การวางแผนก าหนดงบประมาณ และการวิเคราะห์ความคุ้มค่า  
๓. รายละเอียดและวิธีการเขียนโครงการให้ได้ทุน และเทคนิคการน าเสนอ  
๔. การศึกษาระเบียบ วิธีการและขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ  
๕. การศึกษากระบวนการและวิธีการตรวจสอบโครงการขององค์กรภายนอก   

กลุ่มเป้าหมาย  ภาครัฐ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ภาคเอกชน : ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และพนักงานในธุรกิจท่องเที่ยว 
 ภาคประชาชน : ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน กลุ่มชมรมการท่องเที่ยว 

วิธีการเรียนรู้ วิธีการประเมินการเรียนรู้ 
 การบรรยาย 
 การศึกษากรณี 
 การอภิปราย 
 การระดมสมอง 
 การแสดงบทบาทสมมติ 
 ทัศนศึกษา 

 การทดสอบ 
 การทวนสอบด้วยการถาม – ตอบ 
 การสังเกตการมีส่วนร่วม 
 การสังเกตผลพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 การสังเกตผลงานที่มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๒ 

รายวิชา ๔.๓ การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ 
หมวดวิชา องค์ความรู้ด้านการจัดการบริหารโครงการและงบประมาณ 
จ านวนชั่วโมง ๓ ชั่วโมง 
ค าอธิบายโดยสังเขป ศึกษาและสามารถออกแบบระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ Plan Do 

Check Act (PDCA) การก าหนดตั วชี้ วั ดและวิ ธี ก ารวั ด ให้ มีประสิทธิ ภ าพ                       
ในการประเมินโครงการ และพัฒนาตัวชี้วัดเพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่ดี  

วัตถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวิธีการออกแบบระบบการติดตามประเมินผล
โครงการ และการก าหนดตัวชี้วัดและวิธีการวัดได้อย่างเหมาะสมและ               
มีประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมออกแบบระบบการติดตามประเมินผลโครงการ และ
การก าหนดตัวชี้วัด วิธีการวัดและวิธีพัฒนาตัวชี้วัดในทางปฏิบัติได้ 

เนื้อหาการเรียนรู้ ๑. แนวคิด และออกแบบระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ Plan Do 
Check Act (PDCA)  

๒. การก าหนดตัวชี้วัดและวิธีการวัดให้มีประสิทธิภาพในการประเมินโครงการ  
๓. การพัฒนาตัวชี้วัดเพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่ดี  

กลุ่มเป้าหมาย  ภาครัฐ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ภาคเอกชน : ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และพนักงานในธุรกิจท่องเที่ยว 
 ภาคประชาชน : ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน กลุ่มชมรมการท่องเที่ยว 

วิธีการเรียนรู้ วิธีการประเมินการเรียนรู้ 
 การบรรยาย 
 การศึกษากรณี 
 การอภิปราย 
 การระดมสมอง 
 การแสดงบทบาทสมมติ 
 ทัศนศึกษา 

 การทดสอบ 
 การทวนสอบด้วยการถาม – ตอบ 
 การสังเกตการมีส่วนร่วม 
 การสังเกตผลพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 การสังเกตผลงานที่มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๓ 

หมวดวิชาที่ ๕ องค์ความรู้ด้านแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 

รายวิชา ๕.๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการบูรณาการ 
หมวดวิชา องค์ความรู้ด้านแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
จ านวนชั่วโมง ๖ ชั่วโมง 
ค าอธิบายโดยสังเขป ศึกษาชุมชนหรือองค์กรที่ประสบความส าเร็จด้านการจัดการทางการท่องเที่ยว          

โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และเน้นการลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้
ที่แท้จริง 

วัตถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพ่ิมพูนประสบการณ์จากความส าเร็จของชุมชน               
หรือองค์กรในพื้นที ่

๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างวิทยากรในพ้ืนที่ 
และผู้เข้าอบรมในโครงการ  

๓. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้จากพ้ืนที่จริงเพ่ือน ามา
พัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นทีข่องตนเอง 

เนื้อหาการเรียนรู้ ๑. ศึกษาชุมชนหรือองค์กรที่ประสบความส าเร็จด้านการจัดการทางการท่องเที่ยว 
๒. การแลกเปลี่ยน การมีส่วนร่วมเพ่ือการเรียนรู้  
๓. การลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่แท้จริง 

กลุ่มเป้าหมาย  ภาครัฐ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ภาคเอกชน : ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และพนักงานในธุรกิจท่องเที่ยว 
 ภาคประชาชน : ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน กลุ่มชมรมการท่องเที่ยว 

วิธีการเรียนรู้ วิธีการประเมินการเรียนรู้ 
 การบรรยาย 
 การศึกษากรณี 
 การอภิปราย 
 การระดมสมอง 
 การแสดงบทบาทสมมติ 
 ทัศนศึกษา 

 การทดสอบ 
 การทวนสอบด้วยการถาม – ตอบ 
 การสังเกตการมีส่วนร่วม 
 การสังเกตผลพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 การสังเกตผลงานที่มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๔ 

รายวิชา ๕.๒ ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติการบริหารจัดการ              
ทางการท่องเที่ยว 

หมวดวิชา องค์ความรู้ด้านแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
จ านวนชั่วโมง ๖ ชั่วโมง 
ค าอธิบายโดยสังเขป การเรียนรู้หลักการของศาสตร์พระราชา วิเคราะห์หลักธรรมของพระราชา และ

วิธีการบริหารจัดการทางการท่องเที่ยว ได้แก่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ศาสตร์ ของพระราชา  และหลั กทศพิธราชธรรม  เ พ่ือการประยุ กต์ ใ ช้                              
ในการด าเนินการบริหารจัดการพ้ืนที่ในรูปแบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาทิ 
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

วัตถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในศาสตร์ของพระราชาและสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ 

๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างวิทยากรในพ้ืนที่ และ           
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ศาสตร์ของพระราชามาปฏิบัติในพ้ืนที่ตนเอง 

เนื้อหาการเรียนรู้ ๑. การเรียนรู้หลักการของศาสตร์พระราชา  
๒. วิเคราะห์หลักธรรมของพระราชา และวิธีการบริหารจัดการทางการท่องเที่ยว 

ได้แก่ หลักทศพิธราชธรรม ศาสตร์ของพระราชา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๓. การประยุกต์ใช้ในการด าเนินการบริหารจัดการพ้ืนที่ในรูปแบบอุตสาหกรรม               
การท่องเที่ยว เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ 

กลุ่มเป้าหมาย  ภาครัฐ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ภาคเอกชน : ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และพนักงานในธุรกิจท่องเที่ยว 
 ภาคประชาชน : ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน กลุ่มชมรมการท่องเที่ยว 

วิธีการเรียนรู้ วิธีการประเมินการเรียนรู้ 
 การบรรยาย 
 การศึกษากรณี 
 การอภิปราย 
 การระดมสมอง 
 การแสดงบทบาทสมมติ 
 ทัศนศึกษา 

 การทดสอบ 
 การทวนสอบด้วยการถาม – ตอบ 
 การสังเกตการมีส่วนร่วม 
 การสังเกตผลพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 การสังเกตผลงานที่มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
เอกสารประกอบเพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรม 

โครงการหลักสูตร “ผูน้ าการท่องเที่ยวระดับพื้นที่” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๖ 

 
แบบส ารวจความต้องการเข้าอบรมตามรายวิชาเพื่อจัดฝึกอบรม 

หลักสูตร “ผู้น าการท่องเที่ยวระดับพื้นที่” 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
๑. เพศ  (     )  ชาย    (     )  หญิง 
๒. อายุ   ...................................... ปี 
๓. ประเภทผู้เข้าร่วมอบรม  

(     )  ภาครัฐ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(     )  ภาคเอกชน : ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และพนักงานในธุรกิจท่องเที่ยว 
(     )  ภาคประชาชน : ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน กลุ่มชมรมการท่องเที่ยว 

๔. หน่วยงานที่ท่านสังกัด ............................................ อ าเภอ ............................... จังหวัด .......................  
 

ตอนที่ ๒ ระดับความต้องการเข้าอบรมตามรายวิชา (โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับระดับความ
ต้องการของท่าน) ระดับความต้องการ ๕ = มากที่สุด ๔ = มาก ๓ = ปานกลาง ๒ = น้อย และ ๑ = น้อยที่สุด 
 

หมวดวิชา รายวิชา 
ระดับความต้องการ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

การบริหาร
จัดการ
แหล่ง

ท่องเที่ยว 

๑.๑ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะ      

๑.๒ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวระดับพ้ืนที่เพ่ือความยั่งยืน      

๑.๓ การจัดการข้อมูลและระบบงานสารสนเทศทางการท่องเที่ยว      
๑.๔ การจัดการความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวตาม

มาตรฐานสากล      

๑.๕ การพัฒนาช่องทางการตลาดเชิงรุกผ่านสื่อสมัยใหม่ และ    
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการท่องเที่ยว      

๑.๖ การจัดการการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต      
๑.๗ บทบาท หน้าที่และอ านาจ ภารกิจขององค์การปกครอง          

ส่วนท้องถิ่นในมิติทางการท่องเที่ยว      

การจัดการ
บุคลากร 

๒.๑ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน      
๒.๒ การจัดการองค์ความรู้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น      

๒.๓ การสร้างแนวความคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรม                
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์      

๒.๔ จิตวิทยาการบริการ ทัศนคติ และจิตอาสา      

๒.๕ การพัฒนาคุณภาพการบริการ      

การจัดการ
ทรัพยากร 

๓.๑ การพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยว      

๓.๒ ทรัพยากรการท่องเที่ยวกับมิติทางภูมิสถาปัตย์      

ภาคผนวก ก 



 

๖๗ 

หมวดวิชา รายวิชา 
ระดับความต้องการ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓.๓ การสร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว      
๓.๔ การบริหารภาคีเครือข่าย และการเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด

ทางการท่องเที่ยว      
๓.๕ การวางแผนและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวในมิติ              

ที่หลากหลาย      

๓.๖ การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                  
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน      

การจัดการ
บริหาร

โครงการ
และ

งบประมาณ 

๔.๑ การจัดท าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ      
๔.๒ การเขียนโครงการ งบประมาณ การปฏิบัติด้านระเบียบ         

การเบิกจ่าย และการตรวจสอบโครงการ และการเสนอขอ
โครงการ      

๔.๓ การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ                   
แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์      

ด้านแนว
ปฏิบัติที่
เป็นเลิศ 

๕.๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการบูรณาการ      

๕.๒ ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติ                 
การบริหารจัดการทางการท่องเที่ยว      

 

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๘ 

 
 

แบบประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
หลักสูตร “ผู้น าการท่องเที่ยวระดับพื้นที่”  

 
ค าชี้แจง  
แบบประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ด้วยตนเอง เป็นเครื่องมือที่ใช้สะท้อน

ให้เห็นถึงระดับขีดความสามารถทั้งในด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และคุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับผู้ที่เก่ียวข้อง
ในการบริหารจัดการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะตามหลักสูตรฝึกอบรมโครงการเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ของกรมการท่องเที่ยว ดังนั้นเพ่ือให้การจัดโครงการ
อบรมมีประสิทธิภาพผู้จัดการฝึกอบรมควรได้รับทราบถึงระดับสมรรถนะของผู้เข้ารับการอบรมและ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้จากการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรท าการประเมินตนเองตามแบบประเมิน
ที่ก าหนดทั้งก่อนการเข้ารับการอบรมและหลังจากการเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับ                  
การฝึกอบรมและผู้จัดการฝึกอบรม รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

ค าแนะน า  
ขอให้ผู้รับการฝึกอบรมประเมินตนเองตามรายการสมรรถนะ โดยการท าเครื่องหมายในช่องที่ท าได้

หรือท าไม่ได้ตามความเป็นจริง ซึ่งผลของการประเมินสมรรถนะในแต่ละรายการจะน าไปพิจารณา                         
จากประเด็นที่ท าได้ในแต่ละระดับพฤติกรรม    

ตัวอย่างการประเมิน  

 
หมายเหตุ ผลการประเมินสมรรถนะพิจารณาตามระดับพฤติกรรมและตัวชี้วัดที่ผู้เข้าร่วมอบรมท าได้  

ภาคผนวก ข 



 

๖๙ 

สมรรถนะที ่๑ ความรู้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
 

ระดับพฤติกรรม และตัวชี้วัด ท าได้ ท าไม่ได้ 
๑. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในองค์ประกอบและปัจจัยพื้นฐาน

ของการบริหารจัดการทางด้านการท่องเที่ยว 
  

 บอกลักษณะองค์ประกอบและปัจจัย พ้ืนฐานของการบริหารจัดการ                    
ทางด้านการท่องเที่ยวได้ 

  

 อธิบายความส าคัญของแต่ละองค์ประกอบได้   
๒. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง   
 สอนแนะ หรือชี้แจงให้ผู้อ่ืนเข้าใจความรู้เบื้องต้นและเห็นความส าคัญของ     

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
  

 ตอบข้อซักถามเมื่อมีผู้ สงสัยเกี่ยวกับหลักการส าคัญของการจัดการ                  
การท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ชัดเจน 

  

๓. ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ เข้ ากับการท างานได้                     
อย่างสอดคล้องและเหมาะสม 

  

 วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาของการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่
ได ้

  

 เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ 

  

 
ผลการประเมินสมรรถนะ  

สมรรถนะ ระดับ 
๑. ความรู้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๐ 

สมรรถนะที ่๒ ทักษะในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
 

ระดับพฤติกรรม และตัวชี้วัด ท าได้ ท าไม่ได้ 
๑. ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการด าเนินกิจกรรมด้านต่างๆ และ        

ใช้เทคนิควิธีได้อย่างเหมาะสม 
  

 สามารถจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่
ให้กับคนในพื้นท่ีได ้

  

 ใช้เทคนิคที่ส าคัญเพ่ือแก้ไขปัญหา หรือช่วยจัดการหรือด าเนินกิจกรรม           
เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้กับคนในพ้ืนที่ได้ 

  

๒. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแนะน าหรือสนับสนุนให้ผู้ เกี่ยวข้อง และ
สามารถด าเนินการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ 

  

 ให้ค าแนะน า และชี้แนวทางให้ผู้ อ่ืนด าเนินการในการบริหารจัดการ               
การท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ 

  

 ผลักดันและให้การสนับสนุน หรือจูงใจให้ผู้อ่ืนด าเนินการจัดการท่องเที่ยว         
ในพ้ืนที่ได้ 

  

๓. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบหรือพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการ              
การท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม 

  

 จั ดท าและออกแบบแผนกลยุทธ์ ในการจั ดการท่ อง เที่ ย ว ใน พ้ืนที่                     
ได้อย่างเหมาะสม 

  

 น าเสนอแผนกลยุทธ์และวิธีการด าเนินการบริหารจัดการท่องเที่ยวในพ้ืนที่               
ได้อย่างเหมาะสม 

  

 
ผลการประเมินสมรรถนะ  

สมรรถนะ ระดับ 
๒. ทักษะในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๑ 

สมรรถนะที ่๓ ทัศนคติต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
 

ระดับพฤติกรรม และตัวชี้วัด ท าได้ ท าไม่ได้ 
๑. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินการมีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารจัดการ

การท่องเที่ยวในพื้นที่ 
  

 บอกลักษณะของการมีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่
ได ้

  

 ประเมินคุณลักษณะของการมีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่ได้ 

  

๒. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้              
กับผู้อ่ืนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

  

 อธิบายวิธีการกระตุ้นเพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้ อ่ืนในการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ 

  

 จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ ดีให้กับผู้ อ่ืนในการบริหารจัดการ                  
การท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ 

  

๓. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ 

  

 จัดท าและออกแบบแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีใน   
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ 

  

 น าเสนอแผนและวิธีการในการส่งเสริมทัศนคติที่ดีของบุคลากรต่อการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ 

  

 
ผลการประเมินสมรรถนะ  

สมรรถนะ ระดับ 
๓. ทัศนคติต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๒ 

สมรรถนะที ่๔ คุณลักษณะเฉพาะด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
 

ระดับพฤติกรรม และตัวชี้วัด ท าได้ ท าไม่ได้ 
๑. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายองค์ประกอบ ภาพรวมเพื่อการบริหาร

จัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ 
  

 บอกลักษณะองค์ประกอบและปัจจัยพ้ืนฐานของการบริหารจัดการทางด้าน   
การท่องเที่ยวได ้

  

 บอกความเชื่อมโยงขององค์ประกอบและปัจจัยต่างๆ ของการบริหารจัดการ
ทางด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ 

  

๒. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายข้อดี ข้อเสีย และแนวทางการแก้ปัญหา
ในด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ 

  

 สามารถวิเคราะห์ SWOT และ TOWS ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ได้   

 น าเสนอแนวทางแก้ปัญหาในด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้   
๓. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบกลยุทธ์และด าเนินโครงการการจัดการ

การท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ 
  

 จัดท าแผนและกลยุทธ์ในการด าเนินโครงการเพ่ือการบริหารจัดการ                    
การท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ 

  

 น าเสนอโครงการและวิธีด าเนินการในการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้   
 
ผลการประเมินสมรรถนะ  

สมรรถนะ ระดับ 
๔. คุณลักษณะเฉพาะด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๓ 

รายงานผลการอบรมรายบุคคล 
หลักสูตร “ผู้น าการท่องเที่ยวระดับพื้นที่” 

ค าแนะน า  
ขอให้ผู้รับการฝึกอบรมประเมินตนเองตามรายการสมรรถนะ โดยการท าเครื่องหมายในช่องที่ท าได้

หรือท าไม่ได้ตามความเป็นจริง ซึ่งผลของการประเมินสมรรถนะในแต่ละรายการจะน าไปพิจารณา                         
จากประเด็นที่ท าได้ในแต่ละระดับพฤติกรรม    
 
สรุปผลการประเมินสมรรถนะ 
 

ล าดับ สมรรถนะ 
ระดับสมรรถนะ สรุปผล

ประเมิน ที่คาดหวัง ที่ประเมิน 
 ๑ ความรู้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่    
๒ ทักษะในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่    
๓ ทัศนคติต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่    
๔ คุณลักษณะเฉพาะด้านการบริหารจัดการ                     

การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
   

 

หมายเหตุ 
๑. ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง คือ ระดับสมรรถนะที่ผู้เข้าร่วมอบรมประเมินตนเองก่อนเข้ารับ

การอบรม  
๒. ระดับสมรรถนะท่ีประเมิน คือ ระดับสมรรถนะท่ีผู้เข้าร่วมอบรมประเมินตนเองภายหลังจาก

การอบรม 
๓. สรุปผลประเมิน คือ ผลการเปรียบเทียบระดับสมรรถนะระหว่างสมรรถนะที่คาดหวัง และ

สมรรถนะที่ประเมิน ประกอบไปด้วย มากกว่า เท่ากับ และน้อยกว่า 
๔. หากผลการประเมินมีการแสดงผลว่าสมรรถนะที่ประเมินน้อยกว่าสมรรถนะที่คาดหวังควร

ได้รับการอบรมในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับสมรรถนะนั้น 
๕. การแปลความหมายค่าระดับสมรรถนะมีดังนี 

 
ระดับสมรรถนะ ความหมาย 

๑ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายองค์ประกอบ ภาพรวมเพ่ือการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ 

๒ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายข้อดี ข้อเสีย และแนวทางการแก้ปัญหา
ในด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 

๓ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบกลยุทธ์และด าเนินโครงการการจัดการ
การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ได้ 

 
 

ภาคผนวก ค 



 
๗๔ 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการอบรมหลักสูตร “ผู้น าการท่องเที่ยวระดับพื้นที่” 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
๑. เพศ  (     )  ชาย   (     )  หญิง 
๒. อายุ   ...................................... ปี 
๓. ประเภทผู้เข้าร่วมอบรม  

(     )  ภาครัฐ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(     )  ภาคเอกชน : ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และพนักงานในธุรกิจท่องเที่ยว 
(     )  ภาคประชาชน : ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน กลุ่มชมรมการท่องเที่ยว 

 
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจต่อสาระการเรียนรู้ในรายวิชา (โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน)  
ระดับความพึงพอใจ ๕ = มากที่สุด ๔ = มาก ๓ = ปานกลาง ๒ = น้อย และ ๑ = น้อยที่สุด 

หมวดวิชา รายวิชา 
ด้านวิทยากร ด้านเอกสาร ด้านเนื้อหา 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

การบริหาร
จัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว 

๑.๑ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะ                               
๑.๒ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวระดับพื้นท่ีเพ่ือความยั่งยืน                               
๑.๓ การจัดการข้อมูลและระบบงานสารสนเทศทางการท่องเที่ยว                               
๑.๔ การจัดการความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล                               

๑.๕ การพัฒนาช่องทางการตลาดเชิงรุกผ่านสื่อสมัยใหม่  และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการท่องเที่ยว                               

๑.๖ การจัดการการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต                               
๑.๗ บทบาท หน้าที่และอ านาจ ภารกิจของ อปท. ในมิติทางการท่องเที่ยว                               

ภาคผนวก ง  



 
๗๕ 

หมวดวิชา รายวิชา 
ด้านวิทยากร ด้านเอกสาร ด้านเนื้อหา 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

การจัดการ
บุคลากร 

๒.๑ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน                               
๒.๒ การจัดการองค์ความรู้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น                               

๒.๓ การสร้างแนวความคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการท่องเที่ยว               
เชิงสร้างสรรค์                               

๒.๔ จิตวิทยาการบริการ ทัศนคติ และจิตอาสา                               
๒.๕ การพัฒนาคุณภาพการบริการ                               

การจัดการ
ทรัพยากร 

๓.๑ การพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยว                               
๓.๒ ทรัพยากรการท่องเที่ยวกับมิติทางภูมิสถาปัตย์                               
๓.๓ การสร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว                               
๓.๔ การบริหารภาคีเครือข่าย และการเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดทางการท่องเที่ยว                               
๓.๕ การวางแผนและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวในมิติที่หลากหลาย                               

๓.๖ การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
      อย่างยั่งยืน                               

การจัดการ
บริหารโครงการ
และงบประมาณ 

๔.๑ การจัดท าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ                               

๔.๒ การเขียนโครงการ งบประมาณ การปฏิบัติด้านระเบียบการเบิกจ่าย และ 
      การตรวจสอบโครงการ และการเสนอขอโครงการ                               
๔.๓ การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์                               
๕.๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการบูรณาการ                               



 
๗๖ 

หมวดวิชา รายวิชา 
ด้านวิทยากร ด้านเอกสาร ด้านเนื้อหา 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

แนวปฏิบัติ         
ที่เป็นเลิศ 

๕.๒ ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติการบริหารจัดการ 
      ทางการท่องเที่ยว                               

 
 
ตอนที่ ๓ ระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม (โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน)  
ระดับความพึงพอใจ ๕ = มากที่สุด ๔ = มาก ๓ = ปานกลาง ๒ = น้อย และ ๑ = น้อยที่สุด 
 

ข้อ ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

๑ ความเหมาะสมของกิจกรรมอบรม           
๒ การให้บริการและอ านวยความสะดวกของผู้จัดโครงการ           
๓ สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดอบรม      
๔ สถานที่ในการจัดกิจกรรม      
๕ ประโยชน์และความรู้ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม      
๖ การน าความรู้ต่างๆ ที่ได้รับไปใช้เพื่อการพัฒนาต่อยอด      

 
 
 
 
 



 
๗๗ 

ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
๔.๑ ปัญหาและอุปสรรคที่ท่านพบในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของท่าน 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...................
............................................................................................................................. ...................................................................................................................... ..........................
............................................................................................................................. ................................................................................................................................................ 
 
๔.๒ ความรู้เพิ่มเติมที่ท่านต้องการเพื่อพัฒนาในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของท่าน 
............................................................................................................................. ......................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ ............................................................................................................................. ....................
............................................................................................................. .......................................................................................... ...................................................................... 
 
๔.๓ ข้อเสนอแสนะอ่ืนๆ 
........................................................................... ............................................................................................................................. .....................................................................
.............................................................. ............................................................................................................................. ..................................................................................
........................................................................................................................... .......................................................................................... ........................................................ 
 

            กรุณาส่งคืนเจ้าหน้าที่โครงการฯ 
ขอบคุณครับ/ค่ะ 

หมายเหตุ หัวข้อนี้เป็นตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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การอธิบายเนื้อหารายวิชา 

 
หมวดวิชาที่ ๑ องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
 
 

๑. ความรู้พื้นฐานทางการท่องท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย ชุมชน และ

แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก ซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีธุรกิจต่างๆ เป็นองค์ประกอบ
ของความส าเร็จมากมาย ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยว (ธรรมชาติ วัฒนธรรม และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น), 
การคมนาคมขนส่ง (พ้ืนดิน, น้ า และอากาศ), สถานที่พัก (โรงแรม, บังกาโล, รีสอร์ท ฯลฯ), ร้านอาหาร, 
การบริการทางการท่องเที่ยว, ร้านขายของที่ระลึก และอ่ืนๆ อาทิ ร้านซักรีด ร้านท าผม (Nakpathom, 
2017) เป็นต้น  

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว (ราณี อิสิชัยกุล, 2557) ประกอบไปด้วย การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว, การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรและภูมิหลังของ
นักท่องเที่ยว, การเกิดตลาดเป้าหมายใหม่ทางการท่องเที่ยว, การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมบนโลก, 
ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยว , ความสามารถในการเข้าถึงสถานที่
ท่องเที่ยว และการเกิดวิกฤตทางการท่องเที่ยว 

 
๒. การจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2558) ได้อธิบายข้อก าหนด มาตรฐานการ

บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นมาตรฐานขั้นต้นของแหล่งท่องเที่ยว มีเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ใช้เป็น แนวทางใน
การตรวจประเมินมาตรฐาน ประกอบด้วย ๗ องค์ประกอบ ได้แก่  

องค์ประกอบที่ ๑ การวางแผนของผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว  
องค์ประกอบที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว  
องค์ประกอบที่ ๓ การบริหารจัดการด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
องค์ประกอบที่ ๔ การบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพบริการในแหล่งท่องเที่ยว  
องค์ประกอบที่ ๖ การจัดการกิจกรรมทางการท่องเที่ยว  
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 
 
 
 

รายวิชาที่ ๑.๑ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะ  
 

ภาคผนวก จ 
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๓. การวางแผนและการด าเนินงานการจัดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 
การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เป็นการท่องเที่ยวที่ประยุกต์ระหว่างผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเฉพาะ

ทาง และตลาดการท่องเที่ยวเฉพาะทางที่สัมพันธ์กัน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท (ราณี             
อิสิชัยกุล, 2557) ได้แก่ 

1) จ าแนกตามประเภทตามภูมิศาสตร์หรือท าเลที่ตั้ ง (Geographical Approach) เช่น          
การท่องเที่ยวในเมือง, การท่องเที่ยวในชนบท, การท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล, การท่องเที่ยวเชิง
ภูมิศาสตร์, การท่องเที่ยวบนเทือกเขา, การท่องเที่ยวตามสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์,           
การท่องเที่ยวสวน และการท่องเที่ยวอวกาศ เป็นต้น 

2) จ าแนกตามประเภทตามประชากรศาสตร์หรือกลุ่มที่มีความเกี่ยวพันกันจากการสมรสหรือ
ความชอบพอ (Demographic or Affinity Group Approach) เช่น การท่องเที่ยวผู้สูงอายุ, 
การท่องเที่ยวเยาวชน, การท่องเที่ยวเกย์/เลสเบี้ยน, การท่องเที่ยวเครือญาติ, การท่องเที่ยว
สตรี และการท่องเที่ยวสะพายเป้ เป็นต้น 

3) จ าแนกตามประเภทตามวัฒนธรรม (Cultural-related Approach) เช่น การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม, การท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรม, การท่องเที่ยวเชิงประกอบอาหาร,           
การท่องเที่ยวเชิงอาหารและไวน์, การท่องเที่ยวเชิงศาสนา, การท่องเที่ยวเทศกาลประเพณี, 
การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์, การท่องเที่ยวเชิงศิลปะ และการท่องเที่ยวเชิงดนตรี เป็นต้น 

4) จ าแนกตามประเภทตามสภาพแวดล้อม (Environmental Approach) เช่น การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ, การท่องเที่ยวธรรมชาติ, การท่องเที่ยวเชิงเกษตร, การท่องเที่ยวฟาร์ม และ             
การท่องเที่ยวสัตว์ป่า เป็นต้น 

5) จ าแนกตามประเภทตามกิจกรรมพ้ืนฐาน (Activities-based Approach) เช่น การท่องเที่ยว
เพ่ือสุขภาพ, การท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษา, การท่องเที่ยวเชิงกีฬา, การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย, 
การท่องเที่ยวที่ไร้ความเร่งรีบหรือเนิบช้า, การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร, การท่องเที่ยวเพ่ือ
การถ่ายภาพ เป็นต้น 

6) จ าแนกตามประเภทตามการขนส่ง  (Transport Approach) เช่น การท่องเที่ยวโดย
รถจักรยาน, การท่องเที่ยวโดยรถไฟ, การท่องเที่ยวโดยเรือส าราญ เป็นต้น 

7) จ าแนกตามประเภทอ่ืนๆ เช่น การท่องเที่ยวด้านมืดของมนุษย์ เป็นต้น 
การวางแผนการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ควรเน้นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวซึ่งประกอบด้วย 3 ปัจจัย  

ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว, สิ่งอ านวยความสะดวก และกิจกรรมการท่องเที่ยว มีรายละเอียดดังนี้ 
แหล่งท่องเที่ยว หมายถึงสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ สถานที่

ท่องเที่ยวตามวัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น นอกจากนี้ยังหมายถึงสถานที่ท่องเที่ยว
ถาวร หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นกิจกรรมหรืองานพิเศษที่จัดท าขึ้น ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
เดินทางมาเข้าชม/เข้าร่วมได้  
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สิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง สิ่งที่อ านวยความสะดอกในการเดินทางเข้าออก และเดินทาง       
ในแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งบริการต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวต้องบริโภคหรือใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยว โดย    
การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่จะท าให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือเกิดความสร้างสรรค์ในการให้บริการ 

กิจกรรมการท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมนันทนาการที่นักท่องเที่ยวกระท าหรือบริโภคระหว่าง
การเดินทางเพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

 

๔. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 
การสร้างมูลค่าเพ่ิม (Added value creation) หมายถึง วิธีการสร้างความแตกต่างให้กับ

ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว เพ่ือให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากสินค้าและบริการ เนื่องจากสิ่งที่
ลูกค้าต้องการไม่ใช่แค่คุณค่า แต่การเพ่ิมมูลค่าจะท าให้ลูกค้ามีมีความรู้สึกมากกว่าความพอใจซึ่ง
ผู้ประกอบการสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าและบริการ จนกลายเป็นความผูกพัน และความจงรักภักดี 
(Aaker, 2001)  

ตัวอย่างการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว ได้แก่ 
1. การตรวจสอบคุณภาพของสินค้าและบริการก่อนที่จะส่งมอบให้กับนักท่องเที่ยว 
2. การเพ่ิมการอธิบายหรือแนะน าในสินค้าและบริการต่างๆ  
3. การปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว หรือเพ่ิมสิ่งต่างๆ ให้กับ

นักท่องเที่ยว (Add-on that give)  
4. การน าเสนอผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวที่เหนือกว่า (Superior Tourism product offering) เป็น

การออกแบบลักษณะต่างๆ ของ ผลิตภัณฑ์/บริการให้แตกต่างจากคู่แข่งขัน  
5. การตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า/  นักท่องเที่ยวได้การสร้างความแตกต่างด้าน        

การบริการ (Services differentiation) การสร้างความแตกต่างด้านบุคลากร (Personnel 
differentiation) การสร้างความแตกต่างด้านบุคลากร (Personnel differentiation) และ
กา รส ร้ า ง ค ว ามแตกต่ า ง ด้ า นช่ อ งท า งก า ร จั ด จ า หน่ า ย  ( Distribution channel 
differentiation) 
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๑. ศึกษาโครงสร้างองค์ประกอบและโครงสร้างการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน  

การศึกษาโครงสร้างองค์ประกอบและโครงสร้างการจัดการการท่องเที่ยวมีผู้ศึกษาไว้หลายประเด็น 
ดังนี้ 

Cooper & Boniface (1998) ได้น าเสนอ องค์ประกอบในการจัดการการท่องเที่ยวประกอบด้วย 
4 องค์ประกอบ (4As) ได้แก่ 1) สิ่งดึงดูดใจ (Attractions) แหล่งท่องเที่ยวควรมีสิ่งดึงดูดความสนใจของ 
นักท่องเที่ ยว หรือมีลักษณะจูงใจตามลักษณะของแหล่ ง พ้ืนที่  2 ) การเข้าถึง  ( Accessibility)                   
แหล่งท่องเที่ยวต้องมีการพัฒนาด้านความสะดวกในการเข้าถึง ทั้งทางบก ทางเรือ หรือทางอากาศ 3)           
สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) แหล่งท่องเที่ยวควรอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว เพ่ือผล
ของความพึงพอใจ สุขใจ ในการท่องเที่ยวเที่ยว และ 4) การบริการเสริมที่ (Ancillary Service) แหล่ง
ท่องเที่ยวควรจัดหาบริการต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยว โดยคนในท้องถิ่นเป็นผู้จัดหาขึ้นมาเองก็ได้ 

 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542) อ้างถึง Collier & Harraway (1997) ที่น าเสนอว่าแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีศักยภาพ ควรมีโครงสร้างส าคัญ 3 ประการ (3 As) ได้แก่ 1) สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ที่เกิดจาก
สถานที่ แหล่งท่องเที่ยว หรือเหตุการณ์ โดยสถานที่อาจเกิดจากธรรมชาติ หรือมนุษย์สร้างขึ้นแต่ต้องมี
การสร้างความประทับใจ หรือสาระส าคัญในเหตุการณ์ต่างๆ 2) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) เป็น
ส่วนของบริเวณพ้ืนที่และโครงสร้างของสถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่สร้างขึ้นรองรับ
กิจกรรมของผู้มาเยือน ได้แก่ สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยพ้ืนฐาน เช่น ระบบขนส่ง 
ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค เพ่ือความสะดวกสบายของแหล่งท่องเที่ยว และ  3) การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว (Accessibility) ซึ่งจะต้องมีระบบขนส่ง (Transportation) ประกอบด้วยเส้นทางยานพานะ 
และผู้ประกอบการขนส่งเพ่ือน านักท่องเที่ยว และสิ่งของไปยังจุดหมายปลายทาง  

เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2551) เสนอว่าองค์ประกอบของทรัพยากรท่องเที่ยวควรมีองค์ประกอบหลัก
อย่างน้อย 5 ประการ (5As) ได้แก่ 1. Accessibility หมายถึง การเข้าถึง แหล่งท่องเที่ยว อาทิ 
ความสามารถในการคมนาคมไปยังสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างดี 2) Activity หมายถึง กิจกรรม
ภายในแหล่งท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม 3.) Amenity 
หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว
อย่างครบครันและเพียงพอ เช่น ระบบสาธารณูปโภค น้ าประปา ไฟฟ้า ถนน โทรศัพท์ สถานีต ารวจ 
โรงพยาบาล รวมถึงที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และจุดบริการนักท่องเที่ยว เป็นต้น 4. 
Attraction หมายถึง สิ่งดึงดูดใจ เช่น ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว รวมไปถึง กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ 
และ 5. Accommodation หมายถึง ต้องมีที่พักไว้เพ่ือบริการนักท่องเที่ยว โดยที่พักอาจจะอยู่ภายใน
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวหรือบริเวณใกล้เคียง  

ส าหรับแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือความยั่งยืน บุญเลิศ   จิตตั้งวัฒนา   (2542)   ได้ให้
ความหมายการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) ว่าหมายถึงการท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่หรือกลุ่ม

รายวิชา ๑.๒ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวระดับพื้นที่เพื่อความย่ังยืน (วิชาบังคับ) 
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เล็กที่มีการจัดการอย่างดีเยี่ยม เพราะสามารถด ารงไว้ซึ่งทรัพยากรท่องเที่ยวให้มีความดึงดูดใจอย่างไม่
เสื่อมคลาย และธุรกิจท่องเที่ยวมีการปรับปรุง คุณภาพให้ได้ผลก าไรอย่างเป็นธรรม โดยมีนักท่องเที่ยวเข้า
มาเยี่ยมเยือนสม่ าเสมออย่างเพียงพอ แต่มีผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดอย่างยืนยาว ดังนั้น การ
ท่องเที่ยวเพ่ือความยั่งยืนคือ " การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าสูง และสร้างผลกระทบทางลบต่ า” โดยมีหลักการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้แก่  

1 การวางแผนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2 ด าเนินการโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชนท้องถิ่น 
3 ส่งเสริมและสนับสนุนมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไป 
4 ลดผลกระทบทางลบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ส าหรับแนวคิดการบริหารจัดการและการด าเนินงานควรเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน                

ซึ่งประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยมุ่งเน้นแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการอนุรักษ์ ด้านการวางแผน ด้านการพัฒนา ด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
และด้านการกระจายรายได้  

 
๒. ศึกษาเครื่องมือส าคัญในการวางแผนด าเนินการ คือ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ด้าน ได้แก่  
เครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการวางแผน พัฒนา และด าเนินการด้านการท่องเที่ยว คือ เกณฑ์มาตรฐาน  

5 ด้าน ประกอบไปด้วย  
2.1) กลุ่มท่องเที่ยวในพื้นที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน  
2.2) การท่องเที่ยวในระดับพ้ืนที่มีการกระจายผลประโยชน์สู่ท้องถิ่น สังคมและคุณภาพชีวิต  
2.3) การท่องเที่ยวในระดับพ้ืนที่มีการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม  
2.4) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน  
2.5) ด้านบริการและความปลอดภัย รวมทั้งการประเมินผลการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่ง 
      ท่องเที่ยวในระดับพ้ืนที่  
ตัวอย่างกรณีศึกษา  
การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บ้านโคกไทร จังหวัดพังงา มีการวิเคราะห์ศักยภาพทางการจัดการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พบว่า กลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไทรมีศักยภาพทางการจัดการใน 4 ด้าน 
ได้แก่ ศักยภาพทางด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ศักยภาพทางด้านการบริการและการให้ประสบการณ์ท่ีมี
คุณภาพแก่นักท่องเที่ยว ศักยภาพทางด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และศักยภาพทางด้านการมี
ส่วนร่วมของชุมชน  
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๓. การประเมินผลการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในระดับพื้นที่  
การประเมินผลการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในระดับพ้ืนที่ ควรยึดตามกรอบการ

ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: 
SDGs) ประกอบด้วย 17 ประเด็น ดังนี้ 

1) ขจัดความยากจน  
2) ขจัดความอดอยาก สร้างความม่ันคงทางอาหาร3 ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน  
3) ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ 
4) ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ 
5) สร้างความเท่าเทียมทางเพศสตรีและเด็กหญิงทุกคน  
6) จัดการน้ าอย่างยั่งยืนและพร้อมใช้ส าหรับทุกคน 
7) ให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานที่ยั่งยืนได้ตามก าลังของตน   
8) ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน  
9) ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและนวัตกรรม  
10) ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
11) สร้างเมืองและการตั้งถิ่นฐานที่ปลอดภัย  
12) สร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
13) ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือแก้ปัญหาโลกร้อน  
14) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน 
15) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก  
16) ส่งเสริมสันติภาพและการเข้าถึงระบบยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน 
17) สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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๑. แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการท่องเที่ยว 
- วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ความส าคัญในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท่องเที่ยว 
- หลักการในการบริหารระบบงานสารสนเทศทางการท่องเที่ยวให้ประสบความส าเร็จ 
- บทบาทของผู้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการท่องเที่ยว ประกอบด้วย รัฐบาล 

ผู้ผลิตสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ผู้ผลิตระบบ ผู้ให้บริการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ตัวกลางระหว่างผู้บริโภค และผู้บริโภค  

 
๒. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดการข้อมูล และระบบงานสารสนเทศทางการ 

ท่องเที่ยว  
- กระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ Systems Development Life Cycle 

(SDLC) ประกอบด้วย การท าความเข้าใจกับปัญหา การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ระบบ 
การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบและจัดท าเอกสาร การทดสอบและบ ารุงรักษาระบบ 
การส่งเสริมและการประเมินผลระบบ (Kanchanawong, P., et al., 2014) 
- แหล่งข้อมูล การเก็บข้อมูล และการจัดการข้อมูลในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
- ประโยชน์ของการเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูลแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
 

๓. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูล 
- การเปลี่ยนแปลงของสังคมสู่สังคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Society) เช่น e-Government, e-

Business, e-Money, e-Service เป็นต้น 
- ตัวอย่างการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการทางการท่องเที่ยว ในประเด็นต่างๆ เช่น การ

เลือกและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การตลาด การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า การด าเนินงาน 
การจัดการและติดตามระบบการจองโดยคอมพิวเตอร์ (Computerized Reservations 
Systems: CRS) และระบบจัดจ าหน่ายทั่วโลก (Global Distribution System: GDS)  

   
๔. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประมวลผล และจัดรูปแบบให้สามารถน าสารสนเทศมา

สนับสนุนการท างาน และการตัดสินใจต่าง  ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
- ตัวอย่างการน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการวางแผนในการตัดสินใจในอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว  
บรรณานุกรม  

รายวิชาที่ ๑.๓ การจัดการข้อมูลและระบบงานสารสนเทศทางการท่องเที่ยว  
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๑. หลักการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการจัดการความปลอดภัยตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวสู่

ประชาคมอาเซียน โดยแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน (มัชฌิมา อุดมศิลป์ และนรินทร์ สังข์รักษา 
(๒๕๕๙) ได้แก่  
- ด้านทรัพยากรมนุษย์ 
- ด้านถนนและโครงสร้าง 
- ด้านยานพาหนะ  
- ด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและกฎหมาย  

๒. การสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ตามการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ ตามมาตรการ
ความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว กองมาตรฐานและก ากับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (๒๕๕๙)  

๓. กระบวนการจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน เครื่องมือ หรือ
อุปกรณ์ในการช่วยชีวิต ข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัย ทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ า 

๔. การศึกษาการควบคุม ก ากับ ดูแลด้านความปลอดภัย การประสานงาน/การแจ้งเหตุกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๕. การฝึกศึกษา ประกอบด้วย การฝึกศึกษาด้านความปลอดภัย  
 - การฝึกอบรมเกี่ยวกับไลฟ์การ์ด 
 - การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การท า CPR 
 - การฝึกทักษะการช่วยผู้ประสบภัยทางน้ า 
 - การฝึกอพยพอัคคีภัย  
 - การฝึกการใช้อุปกรณ์การช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 
 - การฝึกการสังเกตและจดจ าบุคคลต้องสงสัยหรือวัตถุต้องสงสัย 

 
บรรณานุกรม  
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๑. ศึกษาองค์ประกอบ คุณลักษณะ และการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบันและ
อนาคตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ PESTEL Model Analysis  

๒. การวางแผนกลยุทธ์การตลาด ได้แก่ Five Forces Model และ SWOT Analysis 
๓. การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด ได้แก่ TOWS Matrix 
๔. การก าหนดต าแหน่งทางการตลาด การตลาดดิจิตอล/การตลาดออนไลน์ ได้แก่ Business 

Model Canvas และ Customer Journey Analysis เพ่ือวางแผนการประชาสัมพันธ์ 
๕. เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด ได้แก่ PENCILS (Kotler, 1999) 

P = Publication  
E = Events 
N = News 
C = Community Involvement Activities 
 I = Identity Media  
L = Lobbying Activity 

๖. การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่อย่างเหมาะสมเพ่ือส่งเสริม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย และสามารถเข้าถึงได้
ง่ายและแพร่หลายมากขึ้น  ได้แก่ การสร้าง Facebook Page และ การสร้าง Content ใน
การประชาสัมพันธ์  

การศึกษากรณีศึกษาทางการท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการการสร้าง
ความสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) และการสร้างประสบการณ์ให้กับ
นักท่องเที่ยว (Customer Experience Management : CEM) เช่น โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส แหล่ง
ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี    
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาที่ ๑.๕ การพัฒนาช่องทางการตลาดเชิงรุกผ่านสื่อสมัยใหม่ และการประยุกต์ใช้ 
                   เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว 
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๑. กระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์ในภาวะวิกฤต 
ภาวะวิกฤต (Crisis) หมายถึง เหตุการณ์ หรือภัยพิบัติ ที่เกิดข้ึนอย่างไม่คาดคิด อันเกิดจาก 

ธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ รวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่โดยส่งผลกระทบ หรือความเสียหายอย่าง
รวดเร็ว และรุนแรงต่อการด าเนินงานตามปกติขององค์กรหรืออุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายตามกรอบระยะเวลาที่ตั้งไว้ ซึ่งการวิเคราะห์
สถานการณ์ในภาวะวิกฤต สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

ระยะที่ 1 ช่วงก่อนเกิดวิกฤต  
 องค์กรหรืออุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สามารถวิเคราะห์และด าเนินการ

เพ่ือป้องกันได้หลายวิธี อาทิ การอบรม การบริหารความเสี่ยง การติดตามสถานการณ์และผลกระทบ การ
ประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอก การสร้างคู่มือการบริหารภาวะวิกฤต และจัดท าแผนบริหารความต่อ 
เนื่องทางธุรกิจ   

ระยะที่ 2 ช่วงระหว่างเกิดวิกฤต 
องค์กรหรืออุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สามารถจัดการวิกฤตต่างๆ ได้ โดยมี

การสื่อสารหรือเสนอข่าวตามข้อเท็จจริง สรุปสถานการณ์วิกฤตประจ าวัน ประชุมร่วมกับหน่วยงานภายใน
และภายนอก ที่ส าคัญต้องเป็นศูนย์ติดตามการท่องเที่ยว (ศตท.) เพ่ือประเมินผลกระทบและช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว 

ระยะที่ 3 ช่วงหลังวิกฤต 
องค์กรหรืออุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต้องท าการประเมินผลกระทบ จัดท า

แผนฟื้นฟูทางการตลาด และถอดบทเรียนเพ่อจัดท าเป็นแนวปฏิบัติ 
 
๒. การศึกษาผลกระทบหากเกิดภาวะวิกฤต 

 

ภาวะวิกฤต ผลกระทบ 
ภาวะสินทรัพย์ฟองสบู่ใน
ประเทศ เศรษฐกิจขนาดใหญ่ 

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาจากประเทศกลุ่มเป้าหมายมีก าลังซื้อน้อยลง 
โดยจะเก็บเงินเพ่ือใช้ในสิ่งที่จ าเป็ น และลดการใช้จ่ายด้านการ
ท่องเที่ยวลง หรือหาทางเลือกที่ประหยัดกว่า เช่น ท่องเที่ยวภายใน
ภูมภิาค 

ภาวะเงินฝืดในประเทศ
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ 

ขาดสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ ผู้บริโภคไม่ใช้จ่ายผู้บริโภคจะเก็บ
เงินเพ่ือใช้ในสิ่งที่จ าเป็นและลดการท่องเที่ยวลง 

ความล้มเหลวของกลไกหรือ
สถาบันทาง การเงินขนาด
ใหญ ่

เงินในระบบไม่สามารถเอาออกมาใช้ได้ ประชาชนจะเลือกดึงเงินออก
จากระบบเศรษฐกิจ และลดการท่องเที่ยวลง 

รายวิชาที่ ๑.๖ การจัดการการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต  
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ภาวะวิกฤต ผลกระทบ 
ระบบสาธารณูปโภคส าคัญ
ล้มเหลว 

สร้างความตื่นตระหนก และลดความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยว ซ่ึงมีผล
ต่อการเข้าถึง และการอ านวยความสะดวก แต่ไม่ได้มีผลทางด้านความ
ปลอดภัย 

ปัญหาการคลังของเศรษฐกิจ
ส าคัญ 

ผู้ประกอบการประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจ (ขาดสภาพ คล่อง
หรือประสบปัญหาทางด้านการเงินอาจท าให้ค่าเงินอ่อนลง และท าให้
การท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพ่ิม 

การว่างงาน หรือการขาด
แคลนแรงงาน 

ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ เนื่องจากหาบุคลากรที่มีทักษะไม่
สามารถท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ เช่น ในกรณีของ
มัคคุเทศก์ภาษาจีน และศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว 
(Carrying Capacity) 

ความผันผวนที่รุนแรงของ
ราคาพลังงาน 

ต้นทุนในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ กระทบต่อการตัดสินใจ
ในการเดิน และก าลังซื้อของ นักท่องเที่ยว (ระดับล่าง และกลาง) 

 

นอกจากนี้ยังมีภาวะวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย ได้แก่ ภาวะอากาศที่รุนแรง, เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ,  ระบบนิเวศล้มเหลว, ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ, ความล้มเหลวของระบบการปกครองของชาติ, ความขัดแย้งระหว่างรัฐ, ผู้ก่อการร้ายที่หวัง
ผลขนาดใหญ่, อาวุธท าลายร้างรุนแรง, ความล้มเหลวของการวางผังเมือง, วิกฤตทางด้านอาหาร, การย้าย
ถิ่นฐาน/อพยพจ านวนมาก,  โรคระบาด, ผลกระทบเชิงลบจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี,  การท า
ธุรกรรมผิดกฎหมาย, ระบบโครงข่างและสาธารณูปโภคล่มสลาย,  การโจมตีทางสารสนเทศ และ การ
ปลอมแปลง/โจรกรรมข้อมูล 
 

๓. แนวทางในการป้องกัน แก้ไขและวิธีการจัดการการท่องเที่ยวจากกรณีศึกษาในช่วงภาวะ 
วิกฤต 

๓.๑ ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุน (Tourism Responsive Fund) 
๓.๒ จัดท าระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า (Early Warning System) 
๓.๓ การติดตามขอ้มูลข่าวสารในสื่อออนไลน์ (Online Media Monitoring) 
 

บรรณานุกรม  
จุฑาทิพย์ เจริญลาภ. (2559). การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตของ ททท. TAT’s Crisis  

Management. เข้าถึงได้จาก https://secretary.mots.go.th/ewtadmin/ewt/tourist/ 
download/article/article_ 20170505153221.pdf 

 
 

https://secretary.mots.go.th/ewtadmin/ewt/tourist/%20download/article/article_%2020170505153221.pdf
https://secretary.mots.go.th/ewtadmin/ewt/tourist/%20download/article/article_%2020170505153221.pdf
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๑. ศึกษากลไกของรัฐ ที่มีต่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจุบันมีหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งบทบาทใน 

การพัฒนาการท่องเที่่ยวนับว่าเป็นบทบาทหนึ่งที่องค์่กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดึงความได้เปรียบ
ของทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีอยู่่ในท้่องถิ่่นหรือใน
ชุมชนมาพัฒนาเป็นแหล่่งท่องเที่ยว ท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิม เป็นแหล่งสร้างรายได้ของประชาชนในท้องถิ่นได้ 

นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจ “การส่งเสริมการท่องเที่ยว” ใน
ระดับท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนการท่องเที่ยว  การปรับปรุง ดูแล บ ารุงรักษา
สถานที่ท่องเที่ยว จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ตามมาตรา 16 (8) มาตรา 16 (13) มาตรา 17 (14) มาตรา 
23 (19) และมาตรา 24 (12) พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ก าหนดให้มี
ผู้แทนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในทุกระดับ อีกทั้งพระราชบัญญัตินโยบาย
การ ท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดให้ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็น
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกลไก
ส าคัญในการประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงาน อ่ืนๆ ในระดับต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
เนื่องจากเป็นผู้ดูแลฐานทรัพยากร การท่องเที่ยวและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว 

 
๒. บทบาท หน้าที่และอ านาจ ภารกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2552) ได้สรุปบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อการพัฒนา 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดังภาพที่ ๑  

รายวิชาที่ ๑.๗ บทบาท หน้าที่และอ านาจ ภารกิจของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
         มิติทางการท่องเที่ยว  
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ภาพที่ ๑ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
 
๓. ประเด็นปัญหาต่าง  และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ส่งเสริมการจัดการ และ 

การบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดจากเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนั้น มีความส าคัญมาก
ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้ประกอบการ ประชาชน และผู้ทีเ่กี่ยวข้องควรจะรู้และศึกษา
เพ่ือที่จะได้เข้าใจกฎเกณฑ์ สิทธิและหน้าที่ของตนอันเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ไม่เกิดความ
เสียหายแก่สังคมโดยส่วนรวมซึ่งมีระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวดังนี้ 



 
 

93 

 พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2551 
 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 
 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
 พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2541 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 
 พระราชก าหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2526 
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2525 
 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
 พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 
 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 
 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 
 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
 กฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายภาษีอากร (การคืนภาษีให้นักท่องเที่ยว), กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับยาเสพติด, กฎหมายปราบปรามการค้าประเวณี และกฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อโกง
นักท่องเที่ยว 
 
๔. การด ารงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อประโยชน์ของ 

ชุมชนตามอ านาจ หน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 การปรับแนวคิดจากเน้น “ความต้องการของนักท่่องเที่ยว (Demand-Based)” เป็นเน้น 

“เสนอสิ่งที่มี (Supply-Based)” 
4.2 การปรับมุมมอง/วิสัยทัศน์การพัฒนาการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.3 บทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน การวางแผนเพ่ิมขีดความสามารถในการอนุรักษ์คุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นให้เป็น
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ทรัพยากรการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน 
 4.4 น าภูมิปัญญาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ องค์ประกอบของภูมิปัญญา ลักษณะส าคัญของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ขอบข่ายหรือสาขาของภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแบ่งกลุ่มภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมายของการถ่ายทอดภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับด้านการท่องเที่ยว
นั้น ควรพัฒนาบนฐานจุดแข็งของท้องถิ่นและอัตลักษณ์เพ่ือลดการเปลี่ยนแปลงที่ต้องตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว 
 
บรรณานุกรม 
เทิดชาย ช่วยบ ารุง. (2552). บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการท่องเที่ยว 

อย่างยั่งยืนบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราช
กิจจานุเบกษา. 
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หมวดวิชาที่ ๒ องค์ความรู้ด้านการจัดการบุคลากร  
 
 
 

๑. ศึกษาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวในพ้ืนที่  
การเป็นผู้น าการท่องเที่ยวสมรรถนะของผู้น าจึงมีความส าคัญเพ่ือให้สามารถน าชุมชนหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้น าถือว่าเป็นบุคลากรหลัก
ที่จะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ คุณลักษณะที่เป็นทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ า
กลุ่มงาน ที่จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้น ามีประสิทธิภาพ มีดังนี้  
 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ ากลุ่ม 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
การบริการที่ด ี
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
จริยธรรม  
ความร่วมแรงร่วมใจ 

การคิดวิเคราะห์ 
การมองภาพองค์รวม 
การพัฒนาศักยภาพคน 
การสั่งการตามอ านาจหน้าที่  
การสืบเสาะหาข้อมูล 
ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม  
ความเข้าใจผู้อ่ืน 
ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
การด าเนินการเชิงรุก 
ความถูกต้องของงาน 
ความมั่นใจในตนเอง 
ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
ศิลปะในการสื่อสารจูงใจ 
สภาวะผู้น า 
สุนทรียภาพทางศิลปะ 
วิสัยทัศน์ 
การวางกลยุทธ์ภาครัฐ 
ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน 
การควบคุมตนเอง 
การให้อ านาจแก่ผู้อื่น 

  
 

รายวิชาที่ ๒.๑ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน  
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๒. บทบาทและหน้าที่ของผู้น าภาครัฐ ผู้น าชุมชนและบุคลากรในการท่องเที่ยว  
 
บทบาทของผู้น าภาครัฐในศตวรรษท่ี 21  
1. บทบาทการน าอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1 คุณลักษณะของผู้น า 
1.2 พฤติกรรมของผู้น า 
1.3 ทักษะของผู้น า 
1.4 กลยุทธ์ของผู้น า 

2. บทบาทการเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่น 
3. บทบาทของนักบริหารมืออาชีพ 

3.1 เป็นผู้ชี้น าให้ค าปรึกษาหารือในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรม 
3.2 เป็นผู้จูงใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องตามตัวแบบหรือตัวอย่างที่ดีได้ 
3.3 เป็นผู้พัฒนาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่พึงประสงค์ขององค์การหรือสังคม 
3.4 บทบาทในเชิงวิชาการ 
3.5 บทบาทในการเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้ เฉลียวฉลาด อารมณ์มั่นคง มีความ  ฉลาด 

มีอารมณ์ดี และมีคุณธรรมและจริยธรรมสูง 
4. บทบาทเป็นแบบอย่างประชาธิปไตย 

4.1 การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและ ถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น 
4.2 การเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.3 การให้สิทธิประชาชนสามารถเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ 
4.4 การให้สิทธิประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

5. บทบาทในการขับเคลื่อนธรรมมาภิบาล 
5.1 หลักนิติธรรม 
5.2 หลักคุณธรรม 
5.3 หลักการมีส่วนร่วม 
5.4 หลักความโปร่งใส 
5.5 หลักความรับผิดชอบ 
5.6 หลักความคุ้มค่า 

6. บทบาทอ่ืนตามสถานการณ ์
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แผนภาพ แสดงบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 
 
 
หน้าที่ของผู้น าชุมชนที่ดี แบ่งออกได้ดังนี้  
 
1. ลักษณะของการควบคุม คนส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้ใครมาควบคุม แต่ในทางปฏิบัติงาน

แล้ว การควบคุม อยู่ห่าง ๆ จะได้ผลดีตามมาในลักษณะของการติดตามผลงานอาจจะใช้
การควบคุมด้วยระบบเอกสาร ระบบของงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันหรือเป็นการ
ควบคุมในระบบด้วยตัวของมันเองอย่างอัตโนมัติ 

2. ลักษณะของการตรวจตรา เป็นหน้าที่โดยตรงของผู้น าหรือผู้บริหารที่จะต้องติดตาม
ความเคลื่อนไหวหรือผลการด าเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือที่จะสามารถแก้ไขใน
เหตุการณ์นั้น ๆ ได้ทันการณ์ 

3. ลักษณะของการประสานงาน การประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการ
ประสานงานในเรื่องต าแหน่งหน้าที่การงานถือว่าเป็นความจ าเป็นและส าคัญอย่างมาก
ในการปฏิบัติงาน 

4. ลักษณะของการวินิจฉัยสั่งการ การสั่งการของผู้น าถือเป็นเรื่องส าคัญอย่างหนึ่ง เพราะ
ผู้น าที่ดีจะรู้จักการใช้คนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การวินิจฉัยสั่งการที่ดีนั้นจะต้องมี
ความชัดเจนสามารถน าไปปฏิบัติได้ทันที 

5. ลักษณะของการโน้มน้าวให้ท างาน ผู้น ามีหน้าที่หลักอย่างหนึ่งคือการชักชวนให้สมาชิก
มีความสนใจในการปฏิบัติงานหน้าที่การงานด้วยความตั้งใจ มีความซื่อสัตย์สุจริต และ
เต็มใจที่จะท างานนั้น ๆ ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากที่สุด 
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6. ลักษณะของการประเมินผลงาน การพิจารณาความดีความชอบตลอดระยะเวลาการ
ท างานของพนักงานถือเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่ง เป็นการเพ่ิมขวัญและก าลังใจใน
การท างาน การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดีควรกระท าเป็นระยะ ๆ และสามารถแจ้ง
ผลให้ผู้ที่ถูกประเมินได้ทราบเพ่ือจะได้แก้ไขในโอกาสต่อไป หากสามารถประเมินผลงาน
ได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมแล้ว ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลย่อมลดน้อยลงไป
ด้วยเช่นกัน 
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๑. รูปแบบวิธีการสร้างเครื่องมือการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็น 
รูปธรรม  

ความรู้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรากฐานส าคัญของวัฒนธรรมของชาติ
เพราะเป็นสิ่งที่แสดงถึงวิถีการด าเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม จารีต ประเพณีพิธีกรรม และภูมิ
ปัญญาของคนในชุมชน อันบ่งบอกถึงความเป็น อัตลักษณ์อันสะท้อนถึงวิถีชีวิตอันเรียบง่ายเป็นสังคมที่
พัฒนาชุมชนให้ก้าวไปสู่สังคมที่มีคุณภาพ โดยสร้าง คุณธรรม และจริยธรรม อีกท้ังยังด ารงความเป็นชาติ
พันธุ์  

โดยการสร้างเครื่องมือทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม 
สามารถกระท าได้หลายรูปแบบ อาทิ  

๑) ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประกอบด้วย 
จดหมายเหตุ วัฒนธรรมนนทบุรีหนังสือ และงานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒) การสร้างแบบสอบถามกึ่งโครงสร้างเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่  
- กลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารโรงเรียน 
- กลุ่มผู้น าชุมชนและผู้น าเยาวชน ได้แก่ ก านันต าบลอ้อมเกร็ด ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา

เด็กและเยาวชน ต าบล  
- กลุ่มผู้น าทางศาสนา ได้แก่ เจ้าอาวาส นักบวช บาทหลวง 
- กลุ่มผู้รู้ ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน และ ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

นอกจากนี ้ Patton (1990) ไดเสนอรูปแบบ และแนวคิดเพ่ือสร้างเครื่องมอืการท่องเที่ยวทาง 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม ประกอบไปด้วย ขอมูล (Data collection) โดยการใชวิธี
การสัมภาษณเชิงลึกและปลายเปด (in – depth, open-ended interviewed) การสังเกตโดยตรง 
(direct observation) การศึกษาจากเอกสารต่างๆ (written documents) ทั้งนี้ขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณเชิงลึกจะเกี่ยวกับประสบการณ experience) แนวคิด (opinions) ความรูสึก (feelings) และ
ความรูตางๆ (knowledge) สวนขอมูลจากการสังเกตจะเกี่ยวกับกิจกรรม (activities) การปฏิบัติ 
(actions) การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล (interpersonal interactions) และกระบวนการทางองค์กร 
(organizational processes) ซึ่งล้วนแต่เป็นประสบการณ์ของมนุษย์ทั้งสิ้น ส่วนการวิเคราะห์เอกสาร        
สวนใหญจะไดขอมูลมาจากการรายงาน (reports) หรือ บันทึกต่างๆ (diaries) และจากการตอบคาถาม
ปลายเปิด (open – ended written responses) 

๒. การรวบรวม ศึกษารูปแบบ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ในชุมชน  
การเก็บรวบรวมขอมูล ศึกษารูปแบบ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ในชุมชน สามารศึกษาไดจาก 6  

แหลง (ดร.กุหลาบ ปุริสาร, 2556 อ้างถึง Merriam, 1988) ดังนี้ 
 1. การศึกษาเอกสาร (documentation)  

รายวิชาที่ ๒.๒ การจัดการองค์ความรู้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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 2. บันทึกที่มีอยูแลว (archival record) 
 3. การสัมภาษณ interview) การสัมภาษณ์มี 3 แบบ คือ 
  3.1 การสัมภาษณแบบเปดกวาง (Open - ended)  

3.2 การสัมภาษณแบบมีจุดความสนใจเฉพาะ (focused interview) หรือการสัมภาษณ
เจาะลึก (in – depth interview)  
  3.3 การจัดกลมุสนทนา (focus group discussion)  
 4. การสังเกต (observation) การสังเกตมี 2 แบบ คือ 
  4.1 การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (non – participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (direct observation)  
  4.2 การสงเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation)  
 5) ชิ้นงาน (physical artifacts)  
 6) การเก็บรวบรวมข อมูล เพ่ือใหขอมูลมีความตรง (Validity) และความเที่ยงตรง 
(Reliability) มีหลัก 3 ประการดังนี้ 
  6.1 การใชแหลงขอมูลหลายแหลง (use multiple sources of evidence) 
  6.2 การสรางฐานขอมูลของกรณีศึกษา (create a case study database) 
  6.3 รักษาหวงโซของหลักฐาน (Maintain a chain of evidence) 

๓. การน าองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปปรับใช้ในการสร้างมูลค่าเพื่อ 
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 

การน าองค์ความรู้ที่ได้จากการการเก็บรวบรวมขอมูล ศึกษารูปแบบ และวิธีการถ่ายทอดความรู้
ในชุมชน เพื่อน าไปปรับใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว สามารถกระท าได้ 
7 ด้าน ได้แก่ 

1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge identification) 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge creation and acquisition) 
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge organization) 
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge codification and refinement) 
5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge access) 
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge sharing) 
7. การเรียนรู้ (Learning) 

บรรณานุกรม 
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๑. สถานการณ์ทางการท่องเที่ยวในประเทศ และสถานการณ์โลกในปัจจุบัน 
UNWTO พบว่า ในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก 1,186 ล้านคน 

เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 จ านวน 52 ล้านคน หรือร้อยละ 4.6 และการท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 10 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ทั่วโลก (Gross Domestic Product: GDP) น าไปสู่การสร้างงานถึง 
284 ล้านต าแหน่งงาน และสร้างรายได้ 1,260 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งผลกระทบหลัก ๆ ที่มีผลต่อการ
ท่องเที่ยวได้ผลกระทบจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ 1) การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เงินตรา ต่างประเทศ 
2) การลดลงของ ราคาน้ ามันและสินค้าอุปโภคบริโภค และการเพ่ิมความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย
ในการท่องเที่ยว (กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์, 2560)  

จ านวนนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในเอเซียมากท่ีสุดรองจากนักท่องเที่ยวชาวเอเซีย ได้แก่ 
นักท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรป ตามมาด้วยอเมริกา โอเซียเนีย แอฟริกา และตะวันออกกลางตามล าดับ จาก
จ านวนนักท่องเที่ยวสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโลก ได้ดังนี ้ 

1) การท่องเที่ยวมีศักยภาพที่จะขยายตัวได้ในระดับสูง ในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า 
2) แนวโน้มและโอกาสการขยายตัวของการท่องเที่ยว หากมีกลไกและนโยบายที่เอ้ือต่อ

สภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ การสร้างสาธารณูปโภค การอ านวยความสะดวก การตลาด
และทรัพยากรมนุษย์ 

3) การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญมากในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ช่วยลดปัญหา
ความยากจนจากการสร้างงาน วิสาหกิจขนาดย่อม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ 

4) ความยั่งยืน (ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม) เป็นประเด็นที่มีความส าคัญ 
5) การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการปรับแนวทางการประกอบธุรกิจบนฐานนวัตกรรม 
6) การติดตามศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการติดตามความเปลี่ยนแปลงประชากร 

เคลื่อนจากยุคเศรษฐกิจการบริการสู่เศรษฐกิจด้านประสบการณ์  
 

การท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนในปัจจุบัน โดย
รายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็นกว่าร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั่วโลก (Gross 
Domestic Product: GDP) จากการศึกษาขององค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) มีการคาดการณ์ว่า
ภายในปี 2563 นักท่องเที่ยวในอาเซียนจะมีจ านวนเพิ่มข้ึนเป็น 123 ล้านคน ซึ่งน าไปสู่ความกังวลใน
ประเด็นด้านความยั่งยืนของทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว การสร้างงาน และการกระจายผลประโยชน์
โดยตรงและโดยอ้อมจากการท่องเที่ยวไปสู่ผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างเท่าเทียมภายในภูมิภาค 

 

รายวิชาที่ ๒.๓ การสร้างแนวความคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
         เชิงสร้างสรรค์ (วิชาบังคับ)  
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ภาพที่ ๒ กลุ่มตลาดนักท่องเที่ยว 10 อันดับแรกท่ีเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย พ.ศ. 2556 – 2559 
 

ประเทศไทยยังจ าเป็นต้องมีการปรับภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวเพื่อรองรับตลาดใหม่ โดยมุ่ง
เป้าหมายไปที่กลุ่มตลาดเอเชียและตลาดอาเซียน ซึ่งจากความกดดันด้านการแข่งขันภายในภูมิภาคที่
สูงขึ้น ประเด็นส าคัญต่างๆ ดังนี้  

1) พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวมีอะไรน่าสนใจส าหรับนักท่องเที่ยวหรือไม่ 
2) สิ่งเหล่านั้นตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว หรือเหมาะสมกับประเภทพฤติกรรม

นักท่องเที่ยวปัจจุบันหรือไม่? 
3) หากยังไม่มี สามารถท่ีจะสร้างขึ้นได้หรือไม่ 
4) การเข้าถึงพ้ืนที่มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 
5) พ้ืนที่มีการเตรียมการรองรับการท่องเที่ยวอย่างพอเพียงหรือไม่ (เช่น ที่พัก ทัวร์ หรือการบริการ

อ่ืนๆ) 
6) พ้ืนที่นั้นจ าเป็นต้องมีการพัฒนาการท่องเที่ยวหรือไม่ 

นโยบายของรัฐในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย เช่น 12 เมืองต้องห้าม
พลาด และ 12 เมืองต้องห้ามพลาด การสร้างความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว โดยการเพ่ิมมิติของการ
สร้างประสบการณ์เชิงคุณภาพ มีการสร้างเรื่องราวเพ่ือน าไปสู่การสร้างประสบการณ์เชิงคุณภาพ  
 

๒. การสร้างแผนที่ความคิด (Mind Map) และแนวทางความคิดร่วมกัน (Mindset)  
ในระดับพื้นที่  
  แผนที่ความคิด (Mind Map) เป็นการน าเอาทฤษฎีที่เกี่ยวกับสมองมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุด โดยเฉพาะเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ การเขียนแผนที่ความคิดเกิดจากการใช้ทักษะ
ทั้งหมดของสมองเป็นการท างานร่วมกันของสมองทั้งสองซีก ได้แก่ สมองซีกซ้ายและซีกขวา โดยสมองซีก
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ขวา จะท าหน้าที่สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ความงาม ศิลปะ และจังหวะ ส่วนสมองซีกซ้าย 
จะท าหน้าที่ในการวิเคราะห์ ค า ภาษา สัญลักษณ์ ล าดับความเป็นเหตุเป็นผล และตรรกวิทยา 
 นอกจากนี้ แผนที่ความคิด ยังสามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการระบบ ความคิดท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เรียบง่ายที่สุด มีรูปแบบการจดบันทึกที่สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ ที่ถ่ายทอด
ความคิด หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ ในสมองลงกระดาษ โดยการใช้ภาพ สี เส้น และการ โยงใย แทนการจด
ย่อแบบเดิมที่เป็นบรรทัด ๆ  โดยใช้การสื่อความหมายด้วยข้อความและรูปภาพ คล้ายๆ การแตกก่ิงก้าน
ของต้นไม้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะในการ วิเคราะห์ และการสังเคราะห์ ข้อมูล อันเป็นพื้นฐานในการ เรียนรู้
จัดระเบียบความคิดให้สามารถจดจ าได้นาน 
 

๓. แนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
แนวความคิดร่วมกัน (Mindset) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวใหม่หรือกลุ่ม

นักท่องเที่ยวใหม่ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยการใช้แนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็น การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม ในกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน เป็น
การสร้างคุณค่าด้านประสบการณ์การท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และ
เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว และการออกแบบรูปแบบการท่องเที่ยว ทั้งนี้เพ่ือสร้าง รายได้ให้กับชุมชน อันจะน าไปสู่
เป้าหมายของการเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป ประกอบไปด้วย 6 ประการ ได้แก่  

1) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เพิ่มทักษะให้กับนักท่องเที่ยว 
2) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีสินค้าหลักคือ “ทักษะและประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมที่เกิดจาก 

การเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว” 
3) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนจากการขายทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้องได้สู่ ทรัพยากร

การท่องเที่ยวที่จับต้องไม่ได้เปลี่ยนจากการขายสินค้าที่เป็นวัตถุไปสู่การขายสินค้าที่เรียกว่า 
“ประสบการณ์” 

4) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนจากสินค้าท่ีเป็นวัฒนธรรมระดับสูงไปสู่สินค้าท่ีเป็น 
วัฒนธรรมประจ าวัน 

5) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม การ
ท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 

6) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ต้องมีความโดดเด่นแตกต่างกันด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว เพ่ือ
สร้างเอกลักษณ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยว 
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๔. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวใหม่หรือกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ตามความต้องการ 
ของนักท่องเที่ยว 

ตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวใหม่หรือกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ตามความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว 

1) ศึกษาปัญหาของผู้บริโภคและความต้องการของนักท่องเที่ยว  
2) ออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ  
3) ศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ 
4) ทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
5) วางแผนการตลาดเพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยว 
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๑. เทคนิค วิธีการทางจิตวิทยา เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่  
ปริญญา นาคปฐม (2559) ได้อธิบายความหมายของค าว่า “จิตวิทยา” ไว้ดังนี้ 
 จิตวิทยา (Psychology) เป็นการรวมกันของค า 2 ค า ได้แก่ Psycho และ Logos หมายถึง 

การศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย์ ที่มุ่งท าความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ และท าให้เกิด
พฤติกรรมหรือการกระท าต่างๆ 

 จิตวิทยาการ (Service Psychology) หมายถึง การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการบริการและการจัดระบบการบริการ เพ่ือให้ได้มาซึ่งการบริการที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ โดยการศึกษาวิเคราะห์ เพื่ออธิบาย  ท านาย และควบคุมพฤติกรรมของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคล 

 จิตวิทยาการบริการในอุตสาหกรรมบริการ (Service Psychology in Hospitality Industry
) หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคล หรือองค์กร ที่
ตอบสนองความต้องการของบุคคลอ่ืน เพ่ือก่อให้เกิดความพึงพอใจจากผลของการกระท านั้น  

การใช้เทคนิค และวิธีการทางจิตวิทยา เพ่ือกระตุ้นการมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่ มีหลักส าคัญ
ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากผู้น าท้องถิ่น ผู้น าหมู่บ้าน และผู้น าศาสนา ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นที่เพ่ิงทางจิตใจ
ให้กับประชาชนในชุมชนได้ยึดเหนี่ยวทางสังคม และจิตใจ  สามารถช่วยแก้ปัญหา ช่วยคิด และช่วย
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ ซึ่งผู้น าท้องถิ่น ผู้น าหมู่บ้าน และผู้น าศาสนา มีคุณลักษณะหลายประการที่ เป็น
ประโยชน์เกื้อกูลในงานต่างๆ ของพัฒนาชุมชน เช่น เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่เคารพนับถือ 
และเป็นที่พ่ึงของประชาชนในชุมชม นอกจากนี้ในท้องถิ่นที่มีรูปแบบและจารีตที่มีความเฉพาะเจาะจง 
เช่น ชาวเขา ชาวเกาะ ผู้น าศาสนาจะเป็นบุคคลที่มีความส าคัญ โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาท าความ
เข้าใจสิ่งแปลกใหม่ และสามารถถ่ายทอดให้สมาชิกในชุมชนเข้าใจและยอมรับไปปฏิบัติได้ ผู้น าศาสนาจึง
เป็นกลุ่มบุคคลที่ส าคัญท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาชุมชน 

 
๒. การสื่อสาร การจัดการข้อโต้แย้งกรณีพิพาท และการประสานประโยชน์ร่วมกันกับ 

คนในพื้นที่ 
การสื่อสารนับว่าเป็นการจัดการข้อโต้แย้งกรณีพิพาท โดยสิ่งส าคัญคือต้องการให้คนที่เกิด                  

ข้อโต้แย้ง หรือกรณีพิพาทอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ซึ่งการสื่อสารสามารถท าให้เกิดสันติภาพ สันติวิธี 
หรือสันติสุข ทั้งนี้การสื่อสารที่เกิดขึ้นต้องอาศัยปัญญาที่เข้าใจกระจ่างชัดในรากเหง้าของปัญหา และ
สามารถคิดค้นมาตรการที่สร้างสรรค์ได้ และสันติวิธีจะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างไร  

ประจวบ ทองศรี (2559) ได้อธิบายการจัดการข้อโต้แย้งกรณีพิพาท และการประสานประโยชน์
ร่วมกันกับคนในพื้นที่ด้วยวิธีการสันติวิธี พบว่า 

 

รายวิชาที่ ๒.๔ จิตวิทยาการบริการ ทัศนคติ และจิตอาสา  
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1) การจัดการความขัดแย้งแบบสันติวิธี  
2) สันติวิธีเป็นวิธีเดียวที่สนับสนุนประชาธิปไตย โดยเฉพาะประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
3) สันติวิธีเป็นวิธีสนับสนุนกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกๆ กลุ่ม 
4) สันติวิธีเป็นวิธีเดียวที่สนับสนุนการคิด และการปฏิบัติการในการจัดการความขัดแย้งโดยไม่ใช้ 

ความรุนแรงในทุกรูปแบบ ทั้งทางร่างกาย ทางเพศ ทางจิตใจ ทางเศรษฐกิจและสังคม 
5) สันติวิธีเป็นวิธีการที่น่าจะมีการสูญเสียน้อยที่สุด ทั้งระยะสั้นระยะยาว ทั้งรูปธรรมและ

นามธรรม ผิดกับการใช้ความรุนแรง 
6) ในขณะที่สังคมมีความสลับซับซ้อนเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นมามักจะมีแนวโน้มไปสู่ความ

รุนแรงได้ง่าย สันติวิธีจะเข้ามามีบทบาท และท าหน้าที่ในการประสานร่องรอยความขัดแย้ง
เหล่านั้น เพ่ือให้สังคมไทยได้ปรับกระบวนทัศน์  

7) สันติวิธีเป็นวิธีที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมวิธีการนี้เป็นคู่มือ และเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา
ความเป็นมนุษย์  
 

๓. การสร้างจิตส านึกของคนในชุมชนให้เป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้เป็น 
แหล่งท่องเทีย่วอย่างยั่งยืน 

หลักการสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่ 
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการนั้น International Association for 
Public Participation ได้แบ่งระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

3.1 การให้ข้อมูลข่าวสาร  
3.2 การรับฟังความคิดเห็น  
3.3 การเก่ียวข้อง  
3.4 ความร่วมมือ  
3.5การเสริมอ านาจแก่ประชาชน  

โดยการพัฒนาพ้ืนที่ให้เกิดความยั่งยืน จ าเป็นต้องอาศัยคนในชุมชน ซึ่งคณะกรรมาธิการโลกว่า
ด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (World Commission on Environment and Development) ได้ให้
ความหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง “การพัฒนาที่ตอบสนองต่อความจ า เป็นของคนรุ่น
ปัจจุบัน โดยยังคงศักยภาพเพ่ือสนองต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไป” การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้
ความส าคัญเรื่่องสังคมวิทยา นิเวศวิทยา และเศรษฐกิจ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสวัสดิการสังคม
ของมนุษย์ การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้นั้นจ าเป็นต้องด าเนินการในแนวทาง
ของการบูรณาการปัจจัยต่างๆ เข้าด้วยกัน อาทินโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ กฎหมายและ
บุคลากร โดยค านึงถึงปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และความมั่นคงของสังคม ซึ่งถือเป็น3 เสาหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (United Nation, 
1992) 
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๔. การแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่คนในชุมชน 
วุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ (มปป.)  ได้น าเสนอหลักการเข้ามีส่วนร่วมของประชาชน (Public 

Participation) เพ่ือการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในชุมชน ประกอบไปด้วย  
4.1 สิทธิที่ จะได้ รับรู้ ข้อมูลสิ่ งแวดล้อมที่ เกี่ ยวข้องกับตน ( Right to Environmental 

Information) 
4.2 สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ (Right to Participate in Decision Making) 
4.3 สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาจากความเสียหาย (Right to Remedies) 
4.4 สิทธิที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีอนามัยที่ดี (Right to a Safe and Healthy 

Environment) 
4.5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพตามกฎหมาย

ไทย 
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๑. แนวคิดทางจิตวิทยา  

๑) กลุ่มโครงสร้างทางจิต (Structuralism) 
๒) กลุ่มหน้าที่ของจิต (Functionalism) 
๓) กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 
๔) กลุ่มเกสตอลท์ (Gestalt Psychology) 
๕) กลุ่มจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) 
๖) กลุ่มปัญญานิยม (Cognitivism) 
๗) กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) 
 

๒. หลักการด าเนินงานด้านการบริการ  
การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืนการบริการที่ดี

โดยผู้รับบริการจะได้รับความประทับใจและเกิดความชื่นชมองค์กร อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่
องค์กรเบื้องหลังความส าเร็จ ตลอดทั้งความร่วมมือ ร่วมแรงร่ วมใจจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับซึ่งจะต้อง
ช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งหลักในการให้บริการที่
ดีประกอบด้วย  

๑) การให้บริการอย่างมีคุณภาพนั้น ต้องท าทุกครั้งไม่ใช่ท าเฉพาะการบริการครั้งแรก
เท่านั้น 

๒) คุณภาพของการบริการวัดจากความพอใจของลูกค้าไม่ใช่วัดจากความพอใจของผู้
ให้บริการ 

๓) การบริการที่คุณภาพเกิดขึ้นจากการที่ทุกคนในองค์การร่วมมือกันและลงมือกระท า
อย่างจริงจังและจริงใจ 

๔) การบริการที่ม่ีคุณภาพต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ 
๕) การบริการที่ดีย่อมเกิดจากการสื่อสารที่ดีต่อกัน 
๖) ผู้ให้บริการต้องรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นสุขที่มีโอกาสท าให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ 

 
๓. การน าจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการบริการ 

๓.๑ ผู้รับบริการ (Customer) 
     ๑) ประเภทของผู้รับบริการ 
             ๑.๑) ยึดพฤติกรรมของผู้ รับบริการเป็นหลัก ประกอบด้วย Economizing, 

Personality และConvenient  
๑.๒) ยึดเกณฑ์การพิจารณาอัตราค่าบริการ และคุณภาพของการบริการเป็นหลัก 
ประกอบด้วย  

รายวิชาที่ ๒.๕ การพัฒนาคุณภาพการบริการ 
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                     - Price – Sensitive 
              - Price – Quality 
              - Quality – Sensitive 
             - Price - Surrogate 
 
๔. หลักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
การพัฒนาทักษะ หรือความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนนั้น ก็มีแนวทางปฏิบัติง่ายๆ ตาม

หลักของ P-S-Y-C-H-O ดังนี้ 
 P = Positive Thinking….คิดแต่ทางบวก สร้างโลกสวยงาม 
 S = Smile…ยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างความประทับใจ 
 Y = Yours…จริงใจให้กัน ช่วยเหลือการงาน 
 C = Compromise ….. สมานสามัคคี ด้วยการประนีประนอม 
 H = Human Relations ……สัมพันธ์ที่ดี สร้างมิตรผูกพัน 
 O = Oral Communication….สื่อสารชัดเจน แก้ไขข้อขัดแย้ง 
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หมวดวิชาที่ ๓ องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากร 
 
 

๑. ประเภทและรูปแบบของกิจกรรม 
 
องค์การท่องเที่ยวโลก ได้มีการก าหนดรูปแบบการท่องเที่ยวได้เป็น 3 รูปแบบหลัก ได้แก่  

1. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ           
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ 

2. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
การท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมและประเพณี การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท 

3. รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ                 
การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา การท่องเที่ยวเพ่ือศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หรือ
วัฒนธรรมกลุ่มน้อย การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวแบบผจญภัย การท่องเที่ยว
แบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ การท่องเที่ยวพ านักระยะยาว การท่องเที่ยวแบบให้รางวัล 
การท่องเที่ยวเพื่อการประชุม การท่องเที่ยวแบบผสมผสาน 

 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแบ่งประเภทการท่องเที่ยวออกตามความส าคัญและ
สภาพแวดล้อม ได้เป็น 12 ประเภท ดังนี้  

1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
2. แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ 
3. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
4. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  
5. แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ  
6. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  
7. แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ าพุร้อนธรรมชาติ  
8. แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด 
9. แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ าตก 
10. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ า 
11. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะ 
12. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทแก่ง 

 
 

รายวิชาที่ ๓.๑ การพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยว 
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๒. ทักษะและจิตวิทยาการเป็นผู้น า 
รูปแบบของผู้น าทีมที่มีประสิทธิภาพ (Robert House) แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้  
 ผู้น าแบบชี้น า Directive Leadership  
 ผู้น าแบบสนับสนุน (Supportive Leadership) 
 ผู้น าแบบสัมฤทธิผล (Achievement-Oriented Leadership) 
 ผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Participative Leadership) 
 
ผู้น าที่ดีและมีประสิทธิภาพต้องยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นพ้ืนฐาน และเพ่ือให้เกิด
ธรรมมาภิบาลในองค์กรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควรจะมีค่านิยมในการท างาน คือ 
“I AM READY” 
 I = Integrity  ท างานอย่างมีศักดิ์ศรี 
 A = Active  ขยัน ตั้งใจ ท างานเชิงรุก 
 M = Moral  มีศีลธรรม คุณธรรม 
 R = Relevant  รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม 
 E = Efficient  มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
 A = Accountability  รับผิดชอบต่อผลงาน ต่อสังคม 
 D = Democracy  มีใจเป็นประชาธิปไตย มีส่วนร่วม โปร่งใส 
 Y = Yield   มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน 

 
 หลักการบริหารงานที่ดี ต้องมีความรู้เรื่องระบบเป็นอย่างดีและสามารถน าไปใช้ในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงได้ รูปแบบผู้น าที่พึงปรารถนาควรประกอบด้วย  
  รู้งาน รู้คน รู้สังคม รู้อนาคต 
  มีคุณธรรมและจริยธรรม บริหารงานธรรมมาภิบาล 
  มีภาวะผู้น าและการตัดสินใจที่เด็ดขาด  
  มีเป้าหมายที่ชัดเจน 
  ซื่อสัตย์ 
  สนับสนุนคนที่เก่งและสร้างคนเพ่ือทดแทน 
  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือและเป็นตัวอย่างที่ดีในการท างาน 
  ต้องเป็นผู้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ  
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๓. การสังเกตพฤติกรรมและการตอบสนองต่อกิจกรรมของนักท่องเที่ยว 
การสังเกตพฤติกรรมและการตอบสนองต่อกิจกรรมของนักท่องเที่ยว แบ่งออกกว้างๆ ได้ 
2 แบบ คือ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) คือการที่ผู้
สังเกตการณ์มีส่วนร่วมอยู่ในสังคมนั้น และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant Observation) คือ การที่ผู้สังเกตการณ์ไม่ได้มีส่วนร่วมอยู่ในสังคมนั้น 
 
เทคนิคการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมมี 4 ประเภท ประกอบด้วย การสังเกตการณ์
โดยตรง (Direct Observation) การมีส่วนร่วมโดยตรง (Direct Participant) การ
สัมภาษณ์ (Interview) และการค้นหาบันทึกจากเอกสารอื่นๆ  
 
หลักส าคัญในการสังเกต ประกอบด้วย  
1 ต้องทราบว่า เราต้องการศึกษาวิจัยเรื่องอะไร และควรใช้วิธีการสังเกตแบบใด 
2 ควรก าหนดระยะเวลาสังเกตที่แน่นอน  
3 ควรมีการจดบันทึกสิ่งที่พบเห็นอยู่ตลอดเวลา 
4 ต้องมีการตรวจสอบความแม่นย าเที่ยงตรงของข้อมูลที่จดบันทึก 
5 ผู้เข้าสังเกตการณ์ต้องก าจัดความรู้สึกและอคติส่วนตัว 
 
ระบบการอ้างอิงพฤติกรรมของเบลล์ 12 แบบ  
 
แบบที่ 1 พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นมิตร และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะ
สังเกตได้จาก การยกย่อง การให้ความสนับสนุน การให้รางวัล  (ตรงข้ามกันกับแบบที่ 
12) 
 
แบบที่ 2 พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการผ่อนคลายความตึงเครียด จะสังเกตได้จาก การ
ตลก การหัวเราะ การแสดงความพอใจ (ตรงข้ามกันกับแบบที่ 11)  
 
แบบที่ 3 พฤติกรรมที่แสดงถึงความเห็นด้วย ยอมรับ จะสังเกตได้จาก การรับปฏิบัติ
อย่างเฉยๆ พอใจ หรือเต็มใจ (ตรงข้ามกันกับแบบที่ 10) 
 
แบบที่ 4 พฤติกรรมที่แสดงการแนะน า จะสังเกตได้จาก การชี้แนะแนวทาง (ตรงข้าม
กันกับแบบที่ 9)  
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แบบที่ 5 พฤติกรรมที่แสดงถึงความคิดเห็น จะสังเกตได้จาก มีการวิเคราะห์ มี การ
ประเมินผล  (ตรงข้ามกันกับแบบที่ 8)  
 
แบบที่ 6 พฤติกรรมที่แสดงถึงการยอมรับ จะสังเกตได้จาก มีการยืนยันข้อเท็จจริง มี
การให้ข่าวสารเพ่ิมเติม (ตรงข้ามกันกับแบบที่ 7) 

๔. การสร้างสรรค์กิจกรรม การประยุกต์และการน ากิจกรรมไปใช้ในการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ 
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 

การสร้างสรรค์กิจกรรมหรือการประยุกต์กิจกรรมไปใช้ในการท่องเที่ยว จ าเป็นต้องได้รับ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พร้อมทั้งหาข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบในการสร้างไอเดียใหม่
ส าหรับการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว 

7 ช่องทางการหาข้อมูลเพ่ือสร้างไอเดียใหม่  

ความผิดปกติ โดยปกติเรามักจะมองค่ามาตรฐาน (ค่าเฉลี่ยของคนส่วนใหญ่) ว่าเป็น
โอกาสในการสร้างนวัตกรรม แล้วก็มักจะสร้างสรรค์ไอเดียเพ่ือตอบสนองคนส่วนใหญ่
นี้ แต่ถ้ามองในมุมกลับกัน ลองมองข้อมูลที่อาจจะดูผิดปกติ แล้วหา insight จากข้อมูล
นั้น เราอาจจะได้ไอเดียดี ๆ กลับมาก็ได้  

จุดบรรจบกัน การมองไปที่แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก (Macro Trends) เป็น
เรื่องปกติที่จะใช้ในการหาไอเดียใหม่ ๆ แต่ถ้าลองมองในมุมที่น าเอาสองเทรนด์มา
บรรจบกัน เช่น เทรนด์ผู้สูงอายุมาบรรจบกับเทรนด์ดิจิทัล ก็จะเห็นสินค้าดิจิทัลแบบใหม่ 
ๆ ที่ตอบสนองกลุ่มคนผู้สูงอายุที่ก าลังเพ่ิมมากข้ึน เป็นต้น 

ข้อบกพร่อง ระบุข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ / บริการ / โซลูชั่น ทั้งของเราหรือของ
คู่แข่ง เพราะจุดบกพร่องเหล่านี้ก่อให้เกิด Pain points ต่อกลุ่มเป้าหมาย แล้วจง
สร้างสรรค์ไอเดียเพ่ือปิดจุดบกพร่องนี้ให้หายไปจากระบบ 

ความเชื่อดั้งเดิม การดูจากความเชื่อดั้งเดิมนี้ไม่ได้หมายความว่าให้ท าตามความเชื่อเดิม
นะ แต่ให้ฉีกความเชื่อเดิมทิ้งต่างหาก ลองมองดูว่าสิ่งที่เราท าอยู่อย่างเดิม ๆ ไม่ล้าหลัง
แค่ไหน มันตกยุคตกสมัยแค่ไหน แล้วลองมองหาความเชื่ออ่ืนที่แตกต่างดู ตัวอย่างความ
เชื่อดั้งเดิมที่ถูกท าลายลงอย่างราบคาบ 

ความที่สุด เราสามารถใช้ประโยชน์จากความเป็นที่สุดของทั้งลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ฯลฯ 
เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของไอเดียได้ เราอาจจะต้องท าการศึกษาพฤติกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเหล่านี้ ทั้งในกลุ่มที่พึงพอใจเราที่สุด และในกลุ่มท่ีไม่ชอบเราอย่างท่ีสุดด้วยเช่นกัน 
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การลงไปท่ีบริบทจริง เพ่ือคลุกคลีกับกลุ่มเป้าหมาย จะท าให้เรามองเห็นพฤติกรรม
บางอย่างที่เราไม่สามารถจินตนาการขึ้นมาได้บนโต๊ะท างาน การเห็นพฤติกรรมเหล่านี้
น าไปสู่ความเข้าใจ มองเห็นถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดพฤติกรรมนั้น และน าไปสู่ไอเดีย
ที่น ามาตอบสนองต่อปัจจัยเหล่านั้นได้ 

การเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืน ช่องทางสุดท้ายเป็นการมองไปที่อุตสาหกรรมอ่ืนที่
อาจจะใกล้เคียงกับของเรา หรืออาจจะแตกต่างไปเลยก็ได้ เพ่ือมองหาไอเดียใหม่ ๆ แล้ว
หยิบยืมมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับอุตสาหกรรมของเรา เป็นการไอเดียนวัตกรรมแบบต่อ
ยอด เพ่ือสร้างวิธีการท างานใหม่ ๆ หรือคุณค่าใหม่ ๆ ให้กับอุตสาหกรรมเดิม 
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๑. องค์ประกอบของทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวจัดเป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มีความส าคัญในอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว ซึ่งทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง พื้นที่ สิ่งของกิจกรรม หรือมิติอ่ืนใดที่สามารถให้คุณค่าเชิง
การท่องเที่ยว เช่น ความสวยงามตามธรรมชาติคุณค่าเชิง ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒธรรม และการเรียนรู้
ประสบการณ์ใหม่ แก่นักท่องเที่ยว  

ความส าคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยว 
1. ความส าคัญด้านจิตวิทยา 
2. ความส าคัญด้านเศรษฐกิจ 
3. ความส าคัญด้านสังคม 
4. ความส าคัญด้านวัฒนธรรม 
5. ความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม 

 
๒. การบริหารจัดการพื้นที่ การออกแบบผังบริเวณ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดทักษะ ความรู้และความ

เข้าใจในการออกแบบวางผังบริเวณขั้นพื้นฐาน 
การวางผังบริเวณนับเปนขั้นตอนแรกในกระบวนการการออกแบบภูมิสถาปตยกรรมและการ

ออกแบบผังชุมชนตลอดจนงานดานวิศวกรรมตางๆโดยเฉพาะวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมสุขาภิบาลการ
วางผังบริเวณมีความส าคัญยิ่งตองานวางแผนงานทุกชนิด ผังบริเวณที่ดี่จะท าให้เกิดการใช้ประโยชนเป็น
ไปอยางต่อเนื่องและมีประสทิธิภาพ ประหยัด ปลอดภัย สวยงาม นาประทับใจ พรอมทั้งช่วยยกระดับ
จิตใจของผูใชสอย โดย เดชา บุญค้ า (2539) ไดส้รุปกระบวนการวางผังบริเวณ ดังภาพที่ ๓ 

 

รายวิชาที่ ๓.๒ ทรัพยากรการท่องเที่ยวกับมิติทางภูมิสถาปัตย์ 
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๓. การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และออกแบบโดยค านึงถึงองค์ประกอบทาง 
กายภาพและจินตภาพ 

หลักการวางผังบริเวณ (เดชา บุญค้ า, 2546) กลาวไววา การวางผังบริเวณ คือศิลปะและวิทยา
ศาสตรในการจัดพ้ืนที่ใชสอยอาคาร ทางสัญจรและอ่ืนๆ ให เกิดประโยชนใชสอยที่ดีที่สุด และมี
ประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งใหเกิดความงามสูงสุดตามสภาพของพ้ืนที่ ดังนั้นหากจ าแนกองคประกอบใหญ
ของการวางผังบริเวณแลว จะพบวามีอยูสองปจจัยด้วยกัน ไดแก 

๓.๑ การวิเคราะหโปรแกรม โดยสรุปแลวโปรแกรมก็คือความตองการ ซึ่งเกิดขึ้นจาก 
วัตถุประสงค์ ปรัชญา และหลักการรวมทั้งขั้นตอนของการพัฒนาที่เหมาะสมก่อนการวางผังบริเวณ 
ซึ่งโปรแกรมที่ดีจะไดมาจากการวิเคราะหที่ดี การที่จะวิเคราะหโปรแกรมท่ีดีไดก็ตองทราบถึง 
วัตถุประสงคอยางชัดเจน 

๓.๒ การวิเคราะหพ้ืนที่ การวางผังบริเวณตองท าการวิเคราะห์ พ้ืนที่อยางเพียงพอจะท าให้ไดรับ
สิ่งที่ดีจากลักษณะเด่นเฉพาะของพื้นที่ ไมเปนการท าลายความสวยงามของพ้ืนที ่ดังนั้นการวิเคราะหพ้ืนที่
จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการวางผังและควรกระท าก่อนหรือพรอมๆ กับการวิเคราะห์โปรแกรม การวิ
เคราะหพ้ืนที่ไดแกการศึกษาขอมูลสภาพพ้ืนท่่ทุกแงทุกมุมจากขอมูลที่มีอย ูหรือที่จะตองคนคว้าข้อมูล
ต่างๆ เกี่ยวกับสภาพของพ้ืนที่ เรียกวา ปจจัยของพ้ืนที่ 
 
บรรณานุกรม  
เดชา บุญค้ า. (2539). การวางผังบริเวณ. กรุงเทพ: โรงพิมพจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 
_______. 2546. การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในอุทยานแหงชาติโดยใช้หลักภูมิสถาปตยกรรม.  

การฝกอบรมหลักสูตรหลักการจัดการอุทยานแหงชาติส าหรับหัวหนาอุทยานแห่งชาติ. กรม
อุทยานแห่งชาติสัตวป่า และพันธ์พืช. 
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๑. แนวคิด องค์ประกอบ และประเภทของภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว (พจน์ ใจชาญสุขกิจ,  
2549) เป็นมุมมองของสังคม ตั้งแต่ระดับบุคคลและองค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยแบ่ง
ประเภทของภาพลักษณ์ออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 

๑.๑ ภาพลักษณ์ซ้อน (Multiple Image) 
๑.๒ ภาพลักษณ์ปัจจุบัน (Current Image)  
๑.๓ ภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนา (Wish Image) 
๑.๔ ภาพลักษณ์สินค้าและบริการ  (Product/Service Image) 
๑.๕ ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) 
๑.๖ ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) 

๒. การสร้างภาพลักษณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  ความรู้ เชิงอัตวิสัย (Subjective 
Knowledge) ที่ประกอบด้วยข้อเท็จจริงซึ่งอาจจะไม่ชัดเจนและแน่นอน และมักตีความหมายหรือให้
ความหมายแก่สิ่งนั้นๆ ด้วยตัวเราเอง และจะแสดงพฤติกรรมขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์ของสิ่งนั้น ซึ่งสามารถ
แยกองค์ประกอบของภาพลักษณ์ได้เป็น 4 ส่วน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไม่อาจแบ่งแยกได้ 
คือ องค์ประกอบเชิงการรับรู้ องค์ประกอบเชิงความรู้ องค์ประกอบเชิงความรู้สึก และองค์ประกอบเชิง
การกระท า ซึ่ งภาพลักษณ์ที่ดีจึงสัมพันธ์โดยตรงกับพฤติกรรมของผู้บริ โภค โดยผ่านการรับรู้  
(Perception) จนเกิดความรู้ (Knowledge) และความรู้สึก (Affection) ที่ดี จนกระทั่งเกิดพฤติกรรมการ
ซื้อ (Purchasing)  

๓. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นอัตลักษณ์การท่องเที่ยว
ในแต่ละชุมชน (วุฒิชาติ สุนทรสมัย, 2551) และใช้ในการวัดภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวได้จ าแนก
ออกเป็น 8 ด้านดังนี้ 

     ๓.๑ ปัจจัยด้านประสบการณ์ 
     ๓.๒ ปัจจัยด้านสิ่งดึงดูดใจ 
     ๓.๓ ปัจจัยด้านราคาและสภาพแวดล้อม 
     ๓.๔ ปัจจัยด้านการพักผ่อนและผ่อนคลาย 
     ๓.๕ ปัจจัยด้านความน่าตื่นเต้นและการผจญภัย 
     ๓.๖ ปัจจัยด้านการเรียนรู้ 
     ๓.๗ ปัจจัยด้านสังคม 
     ๓.๘ ปัจจัยด้านชื่อเสียง 
๔. การประเมินภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยการน าเสนอผ่านสื่อสมัยใหม่ และ               

สื่อออนไลน์ มีหลายช่องทางในการน ามาวิเคราะห์ในการประเมินภาพลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ประกอบด้วย เว็บไซต์ข่าว บล็อก คอมเมนต์ เว็บบอร์ด Twitter Facebook และวิดีโอ/รูปภาพ เป็นต้น 

รายวิชาที่ ๓.๓ การสร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว 
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๕. องค์ประกอบของแผนการสร้างภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วย การก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย การก าหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างภาพลักษณ์ การก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารหรือ
เครื่องมือสื่อสารการตลาดที่ใช้ การก าหนดกลยุทธ์การใช้สื่อและกิจกรรม และการก าหนดกลยุทธ์การ
น าเสนอสาร  

โดยเกณฑ์ในการวัดภาพลักษณ์ (Philip Kotler, 2000) ได้ศึกษาภาพลักษณ์โดยจ าแนกไว้เป็น 
2 ระดับ คือ 1) ส ารวจความคุ้นเคยของผู้บริโภคท่ีมีต่อภาพลักษณ์ และ ๒) ส ารวจความชอบของผู้ที่รู้จัก
ในสินค้าและบริการ 
 
บรรณานุกรม  
 
Kotler, P. (2000). Marketing management: The millennium edition. Marketing  

Management, 23(6), 188-193. 
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๑. หลักการท างานของภาคีเครือข่าย  
การท างานเครือข่ายมีหลักการท างาน 3 ปัจจัย ได้แก่  
1) ทุกฝ่ายมีเกียรติ/ศักดิ์ศรี/สิทธิ/โอกาสที่เท่าเทียมกัน 
2) เป็นการท างานแนวราบ ไม่มีการสั่งการจากฝ่ายใด 
3) เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยผ่านการท างานร่วมกัน 

โดยระดับความร่วมมือในการท างานแบบเครือข่าย สามารถแบ่งระดับออกเป็น 4 ระดับ  
ได้แก่ เครือข่าย ประสานงาน  ความร่วมมือ และท างานร่วมกัน 
 

 
 
 
ต่ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สูง 

ประเภท ค าอธิบาย 

เครือข่าย 
(Networking) 

มีการแลกข้อมูลตามอัธยาศัย เป็นแหล่งข้อมูล ใช้เวลา 
และความไว้ใจกันในความร่วมมือน้อย 

ประสานงาน 
(Coordination) 

มีการแลกข้อมูลจัดกิจกรรมตามเป้าหมายร่วมกัน มี 
กิจกรรมที่ต้องประสานตกลงกัน มีข้อจ ากัดในการท างานและ

บริการไม่ซ้ าซ้อน 

ความร่วมมือ 
(Cooperation) 

แลกข้อมูล ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ต้องใช้เวลาและมี 
ความไว้วางใจกันมาก 

ท างานร่วมกัน 
(Collaboration) 

ท าทุกอย่างตามทุกข้อ แต่มีการสร้างศักยภาพผู้ท างาน 
สองฝ่ายเพื่อให้บรรลุป้าหมาย มีระบบบริหารที่ต้อง 
พ่ึงพากันเพ่ือให้งานส าเร็จ มีการใช้ทรัพยากรและมี 

เงื่อนไขผูกพันเท่ากันทั้งสองฝ่าย 

 
ลักษณะของกระบวนการท างานเครือข่าย 
1) เครือข่ายที่เกิดจากผู้ผลิตกับลูกค้า 
2) มีการสื่อสารสองทาง 
3) เครือข่ายมีการบริหารจัดการเป็นอิสระของตนเอง 
4) ผู้ร่วมงาน กลุ่มสนใจและเครือข่ายมีเป้าหมายร่วม 

รายวิชาที่ ๓.๔ การบริหารภาคีเครือข่าย และการเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดทางการท่องเที่ยว  
                  (วิชาบังคับ) 
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5) เครือข่ายมีเกิดขึ้นแล้วเลิกไป 
6) การติดต่อเครือข่ายมีกฎกติกามารยาทที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน 
7) เครือข่ายขนาดใหญ่จะท าให้ยั่งยืนต้องมีความเป็นเจ้าของ มีข้อผูกพันและได้รับผลตอบแทนที่

คุ้มค่า 
๒. การบริหารภาคีเครือข่าย 

การบริหารภาคีเครือข่ายจะสัมฤทธิ์ผลได้ข้ันอยู่กับปัจจัย 5 ประการ ซึ่งเกิดจากสมาชิกใน
เครือข่าย ได้แก่  

1) สมาชิกเครือข่ายต้องมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน 
2) สมาชิกเครือข่ายต้องมีอิสระ 
3) สมาชิกเครือข่ายเชื่อมโยงกันตามความสมัครใจ 
4) สมาชิกเครือข่ายต้องมีผู้น าหลายคน 
5) สมาชิกเครือข่ายต้องมีความสัมพันธ์ติดต่อกันทุกระดับ 

นอกจากนี้ แนวทางการจัดการแบบเครือข่ายให้ประสบผลส าเร็จ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากสมาชิกเครือข่ายทุกคน โดยปัจจัยที่ส าคัญมี 6 ประการ ดังนี้ 

1) สมาชิกเครือข่ายต้องแสวงหาจุดมุ่งหมายร่วมกัน (Purpose) 
2) สมาชิกเครือข่ายต้องก าหนดความเชื่อพ้ืนฐานร่วมกัน (Principle) 
3) สมาชิกเครือข่ายต้องก าหนดความสามารถท่ีต้องมีร่วมกัน (Capability) 
4) สมาชิกเครือข่ายต้องก าหนดบทบาทของแต่ละฝ่ายและความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน ความรับผิดชอบ

ต่อกัน (Concept) 
5) สมาชิกเครือข่ายต้องก าหนดกฎ ระเบียบที่ยึดโยงความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน (Structure) 
6) สมาชิกเครือข่ายต้องก าหนดโครงการ กิจกรรมที่ควรท าร่วมกัน (Practice) 
๓. รูปแบบการสื่อสารข้อมูลระหว่างเครือข่าย  

การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครือข่าย สามารถก าหนดเป็นรูปแบบใหญ่ๆ ได้ 3 รูปแบบ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

3.1 การส่งข้อมูลแบบทิศทางเดียว (Simplex Transmission) เป็นการสื่อสารข้อมูลที่มีผู้ส่ง
ข้อมูลท าหน้าที่ส่งข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียว และผู้รับข้อมูล ก็ท าหน้าที่รับข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียวด้วย
เช่นกัน การส่งข้อมูลในลักษณะนี้ เช่น การส่งสัญญาณของสถานีโทรทัศน์ไปยังเครื่องรับโทรทัศน์ โดยที่
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์จะท าหน้าที่ส่งสัญญาณเท่านั้น และเครื่องรับโทรทัศน์ก็จะท าหน้าที่รับสัญญาณ
เท่านั้นเช่นกัน 

3.2 การส่งข้อมูลแบบสองทิศทางสลับกัน (Half-Duplex-Transmission) เป็นการสื่อสารข้อมูล
ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้รับและผู้ส่ง โดยแต่ละฝ่ายสามารถเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับข้อมูล แต่จะต้อง
สลับกันท าหน้าที่เป็นผู้ส่งข้อมูล จะเป็นผู้ส่งพร้อมกันทั้งสองฝ่ายไม่ได้ ลักษณะการส่งข้อมูลประเภทนี้ เช่น 
การสื่อสารโดยใช้วิทยุสื่อสารซึ่งผู้ที่จะส่งข้อมูลต้องกดปุ่มเพ่ือส่งข้อมูล ในขณะนั้นผู้อ่ืนจะเป็นผู้รับข้อมูล  
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3.3 การส่งข้อมูลแบบสองทิศทางพร้อมกัน (Full Duplex Transmission) เป็นการสื่อสารข้อมูล
ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของทั้งผู้ส่งและผู้รับข้อมูล โดยทั้งสองฝ่ายสามารถเป็นผู้ส่งและ ผู้รับข้อมูลได้ใน
เวลาเดียวกัน และสามารถส่งข้อมูลได้พร้อมกันลักษณะการส่งข้อมูลแบบสองทิศทางพร้อมกัน เช่น      
การสื่อสารโทรศัพท์ซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถพูดพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน  โดยปกติการสื่อสารข้อมูลส่วน
ใหญ่จะไม่ใช่การส่งข้อมูล แบบสองทิศทางพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น การใช้โทรศัพท์ ถึงแม้ว่าจะสามารถส่ง
ข้อมูลได้สองทิศทางพร้อมกัน แต่เวลาพูดยังต้องสลับกันพูด อีกตัวอย่างหนึ่งคือ การสื่อสารระหว่างเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งบางครั้งดูเหมือนว่าเป็นแบบสองทิศทางพร้อมกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นการส่ง
ข้อมูลแบบสองทิศทางสลับกัน ซึ่งช่วงเวลาที่สลับกันนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่เร็วมากจึงดูเหมือนว่าเป็นการส่ง
ข้อมูลสองทิศทางพร้อมกัน 
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๑. การวางแผน การก าหนดเส้นทาง และการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
การวางแผนจัดน าเที่ยวแต่ละครั้ง ผู้จัดการท่องเที่ยวควรค านึงถึงปัจจัยหลายประการเพ่ือ

ตอบสนองความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ดังนี้ 1) การก าหนดวัน ต้องค านึงถึงระยะทาง จ านวนสถานที่
ท่องเที่ยวลูกค้าเป้าหมาย 2) ก าหนดลูกค้าเป้าหมาย ถ้าลูกค้าอายุมากควรจัดการท่องเที่ยวระยะสั้น 
รายการไม่แน่น 3) ก าหนดระยะทาง 4) สร้างความบันเทิง 5) มีแหล่งซื้อของ 6) ท าเลที่ตั้งของโรงแรม 
7) จุดแวะพัก ซึ่งในต่างประเทศจะมีการจ ากัดเวลาในการขับรถให้อยู่ในช่วงหนึ่ง 8) ร้านอาหาร และ 9) 
การคิดราคา โดยต้องค านึงถึงอัตราการแลกเปลี่ยนเงิน  
 นอกจากนี้ การจัดรูปแบบการเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ต้องค านึงถึง โดย 
ฉันทัช วรรณถนอม (2554) ได้สรุปรูปแบบการจัดรูปแบบเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวไว้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 

(1) การจัดรายการน าเที่ยวโดยจัดให้พักที่เดิมตลอดการเดินทาง เหมะส าหรับการเดินทางที่ใช้
ระยะทางในการเดินทางน้อย เพ่ือให้นักท่องเที่ยวมีเวลาในการพักผ่อนมากขึ้น การจัดการ
เดินทางรูปแบบนี้เหมาะกับแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรมีระยะทางเกิน 100-150 กิโลเมตร 

(2) การจัดรายการน าเที่ยวโดยเปลี่ยนที่พักทุกวันตลอดการเดินทาง เป็นการเดินทางที่มีระยะ
ทางไกลกว่า 200 กิโลเมตร โดยมีการเดินทางเป็นวงรอบแล้วกลับมาจุดเดิมในครั้งแรก ท าให้
ได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ของนักท่องเที่ยวในการสัมผัสสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน 

(3) การจัดรายการน าเที่ยวโดยเปลี่ยนที่พักทุกวันตลอดการเดินทาง เป็นการเดินทางที่มีระยะ
ทางไกลกว่า 200 กิโลเมตร แต่จะแตกต่างกับการจัดการน าเที่ยวในแบบที่ 2 คือ การเดินทาง
รปูแบบนี้ไม่ได้เดินทางเป็นวงรอบ แต่เป็นการเดินทางจากจุดหนึ่งและสิ้นสุดในอีกจุดหนึ่ง 

การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวสามารถจ าแนกออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่  
(1) การส ารวจเส้นทางเดิม เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมเติมองค์ความรู้ใหม่ 
(2) การส ารวจเส้นทางใหม่ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้วให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมาก
ขึ้นในแต่ละปี 

     (3) การส ารวจเส้นทางเพ่ือเป็นตัวแทนขาย (เส้นทางตัวอย่าง) เพ่ือเสนอเส้นทางให้บริษัทน าเที่ยวหรือ 
          ตัวแทนที่ได้รับเชิญมาพิจารณารับรายการน าเที่ยวนั้นให้กับตัวแทนขายหรือประชาสัมพันธ์ 

 

๒. การศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยว 
การวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็นการศึกษาพฤติกรรมการซื้อและ

การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเพ่ือทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งค าถามที่ใช้ในการวิเคระห์พฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6  W และ 1H ซึ่งเป็นการก าหนด 7 
ค าถามเพ่ือหาค าตอบ 7 ประการเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว ดังนี้ 

1) ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?)  

รายวิชาที่ ๓.๕ การวางแผนและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวในมิติที่หลากหลาย 
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2) นักท่องเที่ยวซื้ออะไร (What does the tourist buy?)  
3) ท าไมนักท่องเที่ยวจึงซื้อ (Why does the tourist buy?) 
4) ใครมีส่วนร่วมในการซื้อ (Who participates in the buying?)  
5) นักท่องเที่ยวซื้อเม่ือใด (When does the tourist buy?)  
6) นักท่องเที่ยวซื้อท่ีใด (Why does the market buy?) 
7) นักท่องเที่ยวซื้ออย่างไร (How does the tourist buy?)  

 

๓. กลไกการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นายคุณภาพ (2007) ได้นิยามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง บุคคล ชุมชน หรือองค์การที่ให้

ความสนใจต่อผลการด าเนินการและกิจกรรมขององค์การ แผนงาน ซึ่งผลการด าเนินงานขององค์การและ
แผนงานนั้นสามารถส่งผลบวกและผลลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยตัวอย่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
ลูกค้า ผู้ส่งมอบ ผู้ถือหุ้นผู้แทนจ าหน่าย ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนผู้บริโภค สื่อสารมวลชน หรื อ
องค์การมูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลก าไร (NGOs) เราสามารถแบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น 3 กลุ่ม ได้ดังนี้ คือ 

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (key stakeholders) คือ ผู้ซึ่งสามารถมีอิทธิพลที่ส าคัญ หรือมี
ความส าคัญต่อความส าเร็จของกิจกรรม เช่น ลูกค้า ผู้ส่งมอบ มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญต่อการ
ผลิต และ/หรือการบริการตลอดจนการปรับปรุง 

3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขั้นพ้ืนฐาน (primary stakeholders) คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ผู้ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากกิจกรรม ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบทางบวกหรือทางลบได้ โดยทั่วไปจะเป็น
องค์การที่เป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) เช่น ผู้บริโภค (consumer) 
ตัวแทนทางการค้า (dealer) ผู้ผลิตในขั้นต้น (primary production) จะได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงราคาขาย การปรับเปลี่ยนนโยบายทางการค้าทั้งการจัดซื้อและการขาย 
เป็นต้น 

3.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขั้นรอง (secondary stakeholders) คือ ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จากการด าเนินงานขององค์การซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อองค์การโดยตรง เช่น กิจกรรมบาง
ประเภทที่เป็นที่เฝ้าติดตามจากหน่วยงานภายนอก เช่น กิจกรรม โรงพยาบาล องค์การ
สื่อสารมวลชนจะให้ความสนใจต่อคุณภาพการรักษาพยาบาล การบริการตามระบบที่เป็น
มาตรฐาน 

ขั้นตอนการด าเนินการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1) การชี้บ่ง ขั้นตอนแรกนี้ คือ การชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญ โดยสิ่งที่ส าคัญ คือ 

การชี้บ่งความส าคัญ และการมีอิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2) การออกแบบและการประเมิน คือ การวิเคราะห์ รายละเอียดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด โดยเป็นพื้นฐานในการออกแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
3) การริเริ่ม การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถูกใช้ เพ่ือการวางแผนการมีส่วนเกี่ยวข้องของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกันในการเริ่มต้นน ากิจกรรมไปปฏิบัติ 
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4) การน าไปปฏิบัติการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือการสร้างความมั่นใจใน
การมีส่วนเกี่ยวข้องผู้ซึ่งสนับสนุนต่อแผนงาน และการเฝ้าติดตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต่อต้าน
หรือเป็นอุปสรรคต่อแผนงาน 

5) การประเมินผล การทบทวน การวิเคราะห์และการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกันใน
ด้านกิจกรรมต่างๆ 
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๑. การวางแผน และการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  
องค์ประกอบที่ส าคัญต่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ศักยภาพทางการ

ท่องเที่ยว กระบวนความคิดแบบยั่งยืน เครือข่ายการท่องเที่ยว และผู้น าชุมชน โดยต้องมีการวิเคราะห์
ศักยภาพทางการจัดการบริหารการท่องเที่ยวใน 4 ด้าน ได้แก่ ศักยภาพทางด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ศักยภาพทางด้านการบริการและการให้ประสบการณ์ที่มีคุณภาพแก่นักท่องเที่ยว ศักยภาพทางด้านการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยว และศักยภาพทางด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน  หลักการวางแผนและการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2551) 

๑.๑ การท่องเที่ยวต้องมาจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
๑.๒ สมาชิกในชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการคิด การวางแผน การท ากิจกรรม ติดตาม 

 ประเมินผลเรียนรู้และรับประโยชน์ร่วมกัน  
๑.๓ ชุมชนต้องรวมกันเป็นกลุ่ม เป็นชมรม หรือองค์กร และด าเนินการก าหนดทิศทางและ 

 นโยบายการบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
๑.๔ รูปแบบ เนื้อหา และกิจกรรมของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต้องค านึงถึงการอยู่ร่วมกัน 

อย่างมีศักดิ์ศรี มีความเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม มีความสร้างสรรค์และลด   
ผลกระทบในเชิงลบ 

๑.๕ มีกฎ กติกาที่เห็นร่วมกันจากชุมชน และสามารถก ากับดูแลให้เป็นไปตามกติกา 
๑.๖ ชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว สมาชิกในชุมชน ชาวบ้านทั่วไปและนักท่องเที่ยว ควรมีการ 
      เรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง  
๑.๗ การท่องเที่ยวโดยชุมชน จะต้องมีข้อตกลงร่วมกันในชุมชน เช่น ความสะอาด ความ 

 ปลอดภัย การกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรม  
๑.๘ รายได้ที่ได้รับมีการน าไปสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อม  
๑.๙ การท่องเที่ยวจะไม่ใช่อาชีพหลักของชุมชน และชุมชนต้องด ารงอาชีพหลักของตนเองไว้ 
๑.๑๐ องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งที่จะจัดการกับผลกระทบและพร้อมจะหยุดเมื่อเกิน 

   ความสามารถในการจัดการ  
๒. การพัฒนาการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

๒.๑ การส ารวจตรวจหา ต้องส ารวจตรวจหาสิ่งที่ต้องการน ามาใช้ประโยชน์ 
๒.๒ การป้องกันรักษา เพ่ือไม่ให้ทรพัยากรเกิดความเสื่อมโทรมเสียหาย 
๒.๓ การใช้ทรัพยากรให้ถูกประเภทและเกิดประโยชน์สูงสุด 
๒.๔ การใช้ทรัพยากรที่มีคุณภาพรองลงมา  
๒.๕ การปรับปรุงคุณภาพทรัพยากร 

รายวิชาที่ ๓.๖ การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
         อย่างย่ังยืน  
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๒.๖ ใช้ทรัพยากรทดแทนกัน  
๒.๗ การน าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์อีก  
๒.๘ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

๓. การศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม  
จากการบริหารพ้ืนที่เพ่ือการรองรับนักท่องเที่ยวที่ไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางการท่องเที่ยวภายหลังจากการใช้พ้ืนที่ทางการท่องเที่ยว ได้แก่ ภัยทาง
ธรรมชาติที่มักจะท าความเสียหายให้ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ผลกระทบต่อที่ดินและอาหาร ผลกระทบ
ต่อทรัพยากรป่าไม้ ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบต่อระบบนิเวศน้ าจืด ผลกระทบ
ต่อพ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่ง ผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบจากการเติบโตของเมือง     

 

๔. การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
แนวคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ การที่มนุษย์อยู่กับธรรมชาติอย่าง
สอดคล้องกลมกลืน มีดุลยภาพ (Living in Harmony with Nature) โดยมีกรอบแนวคิด ดังนี้  

๔.๑ ความสัมพันธ์มนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน (Sustainable Human-  

Natural Ecosystems) เป็นแนวคิดท่ีให้ความส าคัญกับคน ชุมชน สังคม และธรรมชาติไป
พร้อมกัน ตามหลักการส าคัญ 5 ประการ ได้แก่  

1) พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participatory Development) 
2) มีความยั่งยืนของผลิตภาพ (Sustainable Productivity) 
3) มีความเป็นธรรมทางสังคม (Social Equity) 
4) มีเสถียรภาพทางนิเวศและวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ (Environment) 
5) มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ (Social – Culture 
Adaptability) (Davis, Johnson, Bettinger และ Howard, 2544) 

๔.๓ หลักธรรมมาภิบาล ประกอบด้วย 6 ประการ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักความมีส่วนรวม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุกคาม  

๔.๔ การกระจายอ านาจรัฐ  
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หมวดวิชาที่ ๔ องค์ความรู้ด้านการจัดการบริหารโครงการและงบประมาณ 
 
 

๑. แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
จังหวัด  ได้แก่ รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ชาติ  แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนา การท่องเที่ยวจังหวัด หรือแผนฯ ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว เป็นต้น 

๒. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด ฯลฯ ศึกษาวิธีการเขียน
แผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา  

๓. การค้นคว้า และการเข้าถึงข้อมูลของแผนฯ ต่าง  โดยศึกษา และวิธีการสืบค้นข้อมูลเพื่อ 
ใช้ประกอบการเขียนแผนฯ 

๔. การวิเคราะห์แผนฯ และการด าเนินการตามแผนฯ ให้บรรลุเป้าหมาย  
การวิเคราะห์แผนหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายและสามารถวัดได้ มีเทคนิคการวิเคราะห์

โครงการ (พสุ เดชะรินทร์, 2547) มี 8 วิธี ได้แก่  
1) การวิเคราะห์ขอบเขต กระบวนการในการด าเนินโครงการ (Project Flow)  
2) การวิเคราะห์ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดของโครงการ  
3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ  
4) การวิเคราะห์ผู้ที่เก่ียวข้องกับโครงการ (Stakeholder Analysis) 
5) การประมาณการกระแสเงินสดของโรงการ (Cashflow Projection) 
6) การวิเคราะห์ประโยชน์ที่จะได้รับ (Cost/Benefit Analysis) 
7) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับโครงการอ่ืน 
8) การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ส าคัญ (Risk Analysis)  
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รายวิชาที่ ๔.๑ การจัดท าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ 
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๑. ศึกษาเรียนรู้แหล่งการให้ทุน และข้ันตอนการเขียนโครงการ  

แนวทางการให้ทุนและแหล่งเงินทุนต่างๆ มีข้ันตอนการเขียนและองค์ประกอบการเขียน 
โครงการ ดังนี้ 

 ชื่อแผนงาน 
 ชื่อโครงการ 
 หลักการและเหตุผล 
 วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย 
 วิธีด าเนินการ 
 ระยะเวลาด าเนินการ 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 
 การประเมินผล 
 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ    

ประเภทของแผน ประกอบด้วย แผนพัฒนาระยะยาว (10 – 20 ปี) แผนพัฒนาระยะกลาง (4 – 
6 ปี) แผนพัฒนาประจ าปี (1 ปี) และแผนปฏิบัตกิารประจ าปี (1 ปี) 

๒. การวางแผนก าหนดงบประมาณ และการวิเคราะห์ความคุ้มค่า ซ่ึงรูปแบบของงบประมาณ  
สามารถจ าแนกได้เป็น 6 รูปแบบ ได้แก่  

1) งบประมาณคงที่และงบประมาณยืดหยุ่น  
2) งบประมาณฐานศูนย์  
3) งบประมาณส่วนเพิ่ม  
4) งบประมาณตามงวดระยะเวลาและงบประมาณต่อเนื่อง  
5) งบประมาณตามกิจกรรม  
6) งบประมาณตามช่วงระยะเวลา (งบประมาณระยะสั้น งบประมาณระยะยาว) 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติงานของส่วนราชการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ โดยสามารถวัด
ความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติ ตามหลักความคุ้มค่าท่ีมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ประกอบด้วย ๓ มาตรา คือ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ การ

รายวิชาที่ ๔.๒ การเขียนโครงการ งบประมาณ การปฏิบัติด้านระเบียบการเบิกจ่าย และ                  
การตรวจสอบโครงการ และการเสนอขอโครงการ 
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ประเมินความคุ้มค่าจึงให้ความส าคัญกับประเด็นการท างานใน 3 มิติ ได้แก่ 1) มิติประสิทธิผล 2) มิติ
ประสิทธิภาพ 3) มิติด้านผลกระทบ โดยการประเมินความคุ้มค่า คือ การประเมินผลที่ได้รับมีมูลค่าสูงกว่า
ต้นทุนของทรัพยากรที่ใช้ในโครงการรวมกับผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้น ตลอดจนการยอมรับของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง โดยอาศัยกระบวนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านอุปสงค์ 
ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเงิน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและการเมือง  

๓. รายละเอียดและวิธีการเขียนโครงการให้ได้ทุน และเทคนิคการน าเสนอ 
ลักษณะโครงการที่ดีและจะได้ทุนควรมีลักษณะ ดังนี้  

๑) เป็นโครงการที่สามารถแก้ปัญหาของท้องถิ่นได้ 
๒) มีรายละเอียด เนื้อหาสาระครบถ้วน ชัดเจน และจ าเพาะเจาะจง  
๓) รายละเอียดของโครงการต้องมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันตามวัตถุประสงค์ หลักการและ

เหตุผล 
๔) โครงการที่ริเริ่มขึ้นมาต้องมีผลในเรื่องใดบ้างต่อไปนี้  

๔.๑) สนองตอบ สนับสนุนต่อนโยบายระดับจังหวัดหรือนโยบายส่วนรวมของประเทศ 
๔.๒) ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งเฉพาะส่วนและการพัฒนาโดยส่วนรวมของประเทศ 
๔.๓) แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ตรงจุดและตรงประเด็น 

๕) มีรายละเอียดในโครงการเพียงพอและสามารถด าเนินการตามโครงการได้ 
๖) เป็นโครงการที่ปฏิบัติได้และสามารถติดตามและประเมินผลได้ 
  

๔. การศึกษาระเบียบ วิธีการและขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประเภทรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จ าแนกออกเป็น 7 หมวด ได้แก่  

๑) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
๒) หมวดค่าจ้างชั่วคราว 
๓) หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
๔) หมวดค่าสาธารณูปโภค 
๕) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
๖) หมวดเงินอุดหนุน 
๗) หมวดรายจ่ายอื่น 

 
๕. การศึกษากระบวนการและวิธีการตรวจสอบโครงการขององค์กรภายนอก 
ขอบเขตของงานตรวจสอบโครงการ ควรจะครอบคลุมในประเด็นต่อไปนี้  

ประเดน็ที่ 1 การบริหารงานโครงการ  
ประเด็นที่ 2 การจัดองค์กรและทีมงานในโครงการ  
ประเด็นที่ 3 กระบวนการด าเนินงานโครงการ  
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ประเด็นที่ 4 การวางแผนและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  
ประเด็นที่ 5 การเลือกใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือเครื่องใช้ในการด าเนินงานโครงการ  
ประเด็นที ่6 การออกแบบสถาปัตย์ระบบงานในโครงการ  
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๑. แนวคิด และออกแบบระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ Plan Do Check Act  
(PDCA)  

วงจรควบคุมคุณภาพ PDCA หรือวงจรเดมมิ่ง ย่อมาจาก Plan-Do-Check-Act แปลว่า  
วางแผน – ปฏิบัติ – ตรวจสอบ – ปรับปรุง เป็นวงจรที่มีความเก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการแบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ซึ่งแนวคิดดังกลว่าวเกิดจาก ดร.วอล์ทเตอร์ ชิวฮาร์ท เป็น
ผู้พัฒนาขึ้นเป็นคนแรกในปี ค.ศ. 1939 และ ดร.เอดวาร์ด เดมิ่ง เป็นผู้น ามาเผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อ
ปี ค.ศ. 1950 จนเป็นที่เผยแพร่หลายในชื่อ วัฎจักรเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือวงจรคุณภาพ หรือวัฎ
จักรแห่งการบริหารคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังภาพที่ ๔ 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔ ฎจักรเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือวงจรคุณภาพ หรือวัฎจักรแห่งการบริหารคุณภาพ 
 
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan) การวางแผนงานจะช่วยพัฒนาความคิดต่างๆ เพื่อน าไปสู่ 

รูปแบบที่เป็นจริงขึ้นมาโดยละเอียดให้พร้อมในการเริ่มต้นลงมือปฏิบัติ 

        วางแผน 

        อะไร    ก าหนดปัญหา 

    วิเคราะห์

ปัญหา

      หาสาเหต ุ        ท าไม 

     วางแผน

ร่วมกนั

        อยา่งไร 

      น าไปปฏิบตั ิ

     ยืนยนัผลลพัธ์ 

    ท ามาตรฐาน         แก้ไข 

        ปฏิบตัิ 

      ตรวจสอบ 

กระบวนการ 
PDCA 

 

รายวิชาที่ ๔.๓ การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์  
                  (วิชาบังคับ)             
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ขั้นตอนที่ 2  การปฏิบัติ (DO) ประกอบด้วยการท างาน 3 ระยะ คือ 
 2.1. การวางแผนการก าหนดการ 
      - การแยกแยะกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องการกระท า 
      - ก าหนดเวลาที่ต้องใช้ในกิจกรรมแต่ละอย่าง 
       - การจัดสรรทรัพยากรต่างๆ 
 2.2. การจัดแบบเมทริกซ์ (Matrix Management) การจัดแบบนี้ สามารถช่วยดึงเอา
ผู้เชี่ยวชาญหลายแขนงจากแหล่งต่างๆ มาได้และเป็นวิธีช่วยประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ 
 2.3. การพัฒนาขีดความสามารถในการท างานของผู้ร่วมงาน 
      - ให้ผู้ร่วมงานเข้าใจถึงงานทั้งหมดและทราบเหตุผลที่ต้องกระท า 
      - ให้ผู้ร่วมงานพร้อมในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสม 
      - พัฒนาจิตใจให้รักการร่วมมือกัน 
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Check) ท าให้รู้สภาพการของงานที่เป็นอยู่เปรียบเทียบกับสิ่งที่ 

วางแผนซึ่งประกอบด้วยกระบวนการดังนี้ 
 3.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 3.2 รวบรวมข้อมูล 
 3.3 พิจารณากระบวนการท างานเป็นตอนๆ เพ่ือแสดงจ านวนและคุณภาพของผลงานที่
ได้รับแต่ละขั้นตอนเปรียบเทียบกับที่ได้วางแผนไว้ 
 3.4 การรายงาน จัดแสดงผลการประเมินรวมทั้งมาตรการป้องกันความผิดพลาดหรือ
ความล้มเหลว โดยรายงานเป็นทางการอย่างสมบรูณ์ และรายงานแบบย่ออย่างไม่เป็นทางการ 
ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงแก้ไข (Act) ผลของการตรวจสอบหากพบว่าเกิดความบกพร่องขึ้นท า

ให้งานที่ได้ไม่ตรงเป้าหมายหรือผลงานไม่ได้มาตรฐาน ไห้ปฏิบัติตามแก้ไขปัญหาตามลักษณะที่ค้นพบ ดังนี้ 
 4.1ถ้าผลงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมาย ต้องแก้ไขท่ีต้นเหตุ 
 4.2ถ้าพบความผิดปกติใดๆ ให้สอบสวนค้นหาสาเหตุแล้วท าการป้องกัน เพื่อมิให้ความ
ผิดปกตินัน้เกิดขึ้นซ้ าอีกในการแก้ปัญหาเพ่ือให้ผลงานได้มาตรฐานอาจใช้มาตรการดังนี้ การย้ า
นโยบาย การปรับปรุงระบบหรือวิธีการท างาน และการประชุมเก่ียวกับกระบวนการท างาน 
  

๒. การก าหนดตัวชี้วัดและวิธีการวัดให้มีประสิทธิภาพในการประเมินโครงการ  
ตัวชี้วัดเป็นสิ่งที่ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือใช้วัดว่าผลการด าเนินงานของแต่ละโครงการบรรลุ 

เป้าหมายหรือไม่  ตัวชี้วัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  และตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ 

2.1 ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณเป็นรูปธรรม คือ ตัวชี้วัดที่ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือใช้วัดสิ่งที่นับได้ หรือสิ่งที่มี
ลักษณะเชิง กายภาพ โดยมีหน่วยการวัด เช่น จ านวน ร้อยละ ระยะเวลา เป็นต้น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจะ
เหมาะส าหรับการวัดในสิ่งที่จับต้องได้เป็นรูปธรรม และมีความชัดเจน ตัวอย่าง 
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 - จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างเสรอมประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยว 
 - ร้อยละของโครงการที่สามารถด าเนินการส าเร็จและบรรลุประสงค์ตามเป้าหมาย 
 - ร้อยละของกิจกรรมนักเรียนในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 - ระยะเวลาเฉลี่ยของการให้บริการให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล 
2.2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ใช้วัดสิ่งที่เป็นนามธรรม  การวัดในหลายกรณีจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็น

นามธรรม เช่น ความพึงพอใจ ระดับความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม เป็นต้น แม้จะไม่มีลักษณะเชิง
กายภาพที่สามารถนับเป็นจ านวนได้อย่างชัดเจน แต่สามารถวัดเป็นเชิงปริมาณได้โดยการสร้างเครื่องมือ
วัดสิ่งที่เป็นนามธรรมเหล่านี้ขึ้น เช่น การวัดความพึงพอใจ โดยเครื่องมือวัด ได้แก่ แบบสอบถามความพึง
พอใจ เพ่ือให้ผู้รับบริการเป็นผู้ประเมิน ทั้งนี้คะแนนที่ได้รับมาจากผู้รับบริการแต่ละราย เมื่อน ามา
ประมวลผลร่วมกันจะได้คะแนนเฉลี่ยที่แสดงถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยรวม 

การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวัด ส่วนมากเครื่องมือต้องมีคุณลักษณะอย่างน้อย 2 ประการ ได้แก่  
1) มีความตรง (Validity) หมายถึง เครื่องมือนั้นต้องสามารถวัดสิ่งที่ต้องการวัดได้จริง  
2) ความเที่ยง (Reliability) หมายถึง เครื่องมือนั้นมีความคงเส้นคงวา สามารถน าไปใช้วัดซ้ าได้

โดยไม่ท าให้ผลการวัดคลาดเคลื่อน 
๓. การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ด ี

การพัฒนาตัวชี้วัดเพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่ดี สามารถพัฒนาได้จากเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการ
ประเมินโครงการ การพัฒนาตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผล (2550) ของโครงการจะมีตัวชี้วัด
หลักๆ ที่จะน าไปพิจารณา 8 มาตรฐาน ประกอบด้วย 27 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

มาตรฐานที ่1 ความกาวหนา มีกรอบอยู ตัวชี้วัด คือ 
ตัวชี้วัดที่ 1  ดูผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย ในชวงเวลา ดูสัดสวนของโครงการ 

ว่าบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด 
   ตัวชี้วัดที่ 2  จ านวนกิจกรรมที่แลวเสร็จ พิจารณาจากจ านวนกิจกรรม ประเภทของ 
    กิจกรรมที่ด าเนินการในชวงเวลาตางๆ อาจจะดูเปนรายป 
   ตัวชี้วัดที่ 3  ตัวทรัพยากรที่ใชดูจากจ านวนเงินที่ใชไปเปนจ านวนเทาใด อัตรา 

การใชวาสัมพันธกับบุคลากรหรือไม 
   ตัวชี้วัดที่ 4  ดูระยะเวลาที่ใชเปนเกณฑประเมินควบคุมกิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย 

ตามเวลา 
  มาตรฐานที่ 2 ประสิทธิภาพ มีกรอบอยู ตัวชี้วัด คือ 
   ตัวชี้วัดที่ 1  สัดสวนของผลผลิตตอคาใชจาย แสดงประสิทธิภาพของโครงการเพ่ือ 

ใหไดผลผลิตที่เหมาะสม คุมคา 
ตัวชี้วัดที่ 2  ผลิตภาพ ตอก าลังคน แสดงถึงประสิทธิภาพการผลิต 
ตัวชี้วัดที่ 3  ผลิตภาพตอหนวยเวลา แสดงถึงประสิทธิภาพการผลิตในชวงเวลา 

   ตัวชี้วัดที่ 4  การประหยัดทรพยากรการจัดการ 
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  มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิผล มีกรอบอยู 4 ตัวชี้วัด คือ 
   ตัวชี้วัดที่ 1  ระดับการบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมายโครงการ บรรลุเปาหมาย 

ดานใดบาง การบรรลุเปาหมายสงผลตอกลุมประชากรเปาหมาย 
อยางไร สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพเชิง
ประชากรในกลมุเปาหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 2  ระดับการมีสวนรวม แสดงความส าเร็จการมีสวนรวมของประชาชน
ส่งผลมากนอยแคไหน อาจจะดูจ านวนประชากร ความถี่ ระดับ
กิจกรรมซึ่งจะชวยในการตัดสินใจวางแผนและติดตามประเมินผล 

   ตัวชี้วัดที่ 3  ระดับความพึงพอใจ เปนการวัดระดับการยอมรับ 
   ตัวชี้วัดที่ 4  ความเสี่ยงของโครงการ ดูความเสี่ยงของโครงการในดานใดดานหนึ่ง 

หรือเปาหมายรวมที่วางไว 
  มาตรฐานที่ 4 ผลกระทบ มีกรอบอยู 3 ตัวชี้วัด คือ 

ตัวชี้วัดที่ 1  คุณภาพชีวิต ดูผลกระทบที่มีตอการประเมินคุณภาพชีวิตประชากร 
กลุ มเป าหมาย กรอบตัวแปรที่จะหาข อมูลรายได ความเป นอยู
การศึกษา การมีงานท าหรือสุขภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 2  ทัศนคติและความเขาใจโดยวัดระดับ (Scale) ทั้งในเชิงบวกและลบต่อ
โครงการ 

   ตัวชี้วัดที่ 3  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปนผลกระทบที่เราประเมินกันบอย 
และเปนสิ่งที่ผูบริหารจะตองการทราบอยางที่เราประเมินคุณธรรมน า
ความรูทานรัฐมนตรีฯระบุมาเลยวามีการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรม
หรือไม 

  มาตรฐานที่ 5 ความสอดคลอง มีกรอบอยู ตัวชี้วัด คือ 
   ตัวชี้วัดที่ 1  ประเด็นปญหาหลัก คือ ประเด็นเปนปญหาหลักท่ีประเมินหรือไม 
   ตัวชี้วัดที่ 2  มาตรการหรือกลยุทธในการแกปญหามีความสอดคลองกันหรือไม 

ตัวชี้วัดที่ 3  ความตองการหรือขอเรียกรองของประชากรกลุมเปาหมายวากลมุ 
เป้าหมายมีการเรียกรองหรือไม 

มาตรฐานที่ 6 ความยั่งยืน มีกรอบอยู ตัวชี้วัด คือ 
ตัวชี้วัดที่ 1  ความอยูรอดดานเศรษฐกิจ จะพิจารณาการจัดการทรัพยากรทาง 

การเงินของโครงการ ดูการจัดการทางการเงิน ทรัพยากรของโครงการ 
(ดูในเรื่องของจ านวนงบประมาณของโครงการ , แผนการใชจายงบ
ประมาณ, สัดสวนคาใชจาย, แหลงสนับสนุนงบประมาณ ที่เราจะตอง
ไปเก็บ หากจะใชตัวชี้วัดนี้) 

   ตัวชี้วัดที่ 2  สมรรถนะของสถาบัน ดูในดานหนวยงานที่บริหารโครงการ 
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มีความสามารถมากนอยเพียงใด 
ตัวชี้วัดที่ 3  ความเปนไปไดในการขยายผล โครงการสามารถท่ีจะพ่ึงตัวเองได 

หรือไม มีชองทางที่จะขยายผลโครงการหรือไม 
 มาตรฐานที่ 7 ความเปนธรรม มีกรอบอยู ตัวชี้วัด คือ 

ตัวชี้วัดที่ 1  ความเปนธรรมระหวางกลุมอาชีพ 
   ตัวชี้วัดที่ 2  ความเปนธรรมระหวางเพศ 
   ตัวชี้วัดที่ 3  ความเปนธรรมระหวางชนรุน (ท้ังนี้ทางสภาการศึกษาพยายามที่จะท า 

อยูแตจะมีปญหาในการแยกเพศชายหญิงขอมูลในบางเรื่องในเรื่องการ
แบงชนกลุมตางๆ ในปจจุบันและอนาคต) 

  มาตรฐานที่ 8 ความเสียหายของโครงการ มีกรอบอยู ตัวชี้วัด คือ 
   ตัวชี้วัดที่ 1  ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมวาโครงการที่ท าโดยเปรียบเทียบผล 

ที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจริงกอนท าโครงการ 
ตัวชี้วัดที่ 2  ผลกระทบดานเศรษฐกิจ ศึกษาผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับเศรษฐกิจ 

โครงการที่จะเกิดขึ้นไปสรางผลกระทบใหกับชุมชน หรือไม 
ตัวชี้วัดที่ 3  ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน 
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หมวดวิชาที่ ๕ องค์ความรู้ด้านแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
 
 

๑. ศึกษาชุมชนหรือองค์กรที่ประสบความส าเร็จด้านการจัดการทางการท่องเที่ยว 
การจัดการการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

ซึ่งโดยรวมแล้วการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นค าที่ใช้เรียกการท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นหลัก และบางครั้ง
เรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงศึกษาระบบนิเวศ การท่องเที่ยวเพ่ือศึ กษาสิ่งแวดล้อม
นิเวศสัญจรและอ่ืนๆ ซึ่งการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นคนก าหนดทิศทางการท่องเที่ยว หมายถึง 
การจัดการโดยชุมชนตอบสนองความต้องการของชุมชน เน้นที่ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการท างานมีการ
บริการจัดการที่ชัดเจนในรูปองค์กรชุมชน ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเน้นธรรมชาติเป็นศูนย์กลาง” (สินธ์่ 
สโรบล และคณะ, 2546) 
 

๒. การแลกเปลี่ยน การมีส่วนร่วมเพื่อการเรียนรู้ และการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
ที่แท้จริง 

ตัวอย่างสถานที่ศึกษาดูงาน 
- การท่องเที่ยวโดยชุมชนในตลาดร้อยปีสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 
- ชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
- บ้านเขาตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส 
- มละบริภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 
- บ้านห้วยฮ่อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 
- กลุ่มอาชีพนิรันพร อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 
- หมู่บ้านเศรษฐกิจบ้านนาดี อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 
- ชุมชนวัดศรีประดู่ อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
- ชุมชนต าบลสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 
- ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 
- เครอืข่ายองค์กรบ้านจ ารุง อ.แกลง จ.ระยอง 
- วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
- นิเวศพิพิธภัณฑ์ชอง บ้านช้างทูน จ.ตราด 
- ชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว จ.ตราด 

 
บรรณานุกรม 
สินธ์่ สโรบล. (2546). การท่องเที่ยวโดยชุมชนในแนวคิดและประสบการณ์พื้นที่ภาคเหนือ.  

กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 

รายวิชาที่ ๕.๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบูรณาการ (วิชาบังคับ) 
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๑. การเรียนรู้หลักการของศาสตร์พระราชา  
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือที่เราเรียกว่า

“ศาสตร์พระราชา” นั้นครอบคลุมทั้ง “พระราชด าริ” คือ แนวคิดและปรัชญา “พระราชด ารัส” คือ ค าสั่ง
สอน ตักเตือน ให้สติ “พระราชกรณียกิจ” คือ หลักการทรงงาน และ “พระราชจริยวัตร” ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งปวง
พสกนิกรชาวไทย ได้น้อมน ามาเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตน รวมทั้งรัฐบาลและข้าราชการได้น้อม
น าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือสร้างชาติและพัฒนาประเทศ อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ศาสตร์พระราชา คือ การน้อมน าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
ที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย มาก าหนดเป็นหลักในการปฏิบัติ เป็น“ศาสตร์ของแผ่นดิน” สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระราชด ารัส เมื่อปี 2554 ว่า “เป้าหมายในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 คือ ‘การพัฒนาที่ยั่งยืน’ เพ่ือปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคน โดยไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม ให้คนมีความสุข โดยต้องค านึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ และภูมิ 
หลังทางเศรษฐกิจ สังคม แม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลาย แต่ที่ส าคัญ คือ นักพัฒนาจะต้องมีความรัก 
ความห่วงใย ความรับผิดชอบ และการเคารพในเพ่ือนมนุษย์ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเกี่ยวข้องกับ
มนุษยชาติ และเป็นเรื่องของจิตใจ” (เดชา ปุญญบาล, 2560) 
 

๒. วิเคราะห์หลักธรรมของพระราชา และวิธีการบริหารจัดการทางการท่องเที่ยว 
การพัฒนาเศรษฐกิจสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งการพัฒนาประเทศเพ่ือก้าวเข้าสู่สังคมโลกทั้งใน 

ระดับภูมิภาค และ ในระดับโลก โดยน้อมน าพระราชด ารัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอ
ดุลยเดช ที่ให้“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ของการพัฒนา มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน โดยไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งในพื้นที่ ประชาชนมีส่วนร่วม และได้ประโยชน์จากการพัฒนาอย่างแท้จริง ให้มีความอยู่ดีกิน
ดี ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เชื่อมโยง “ศาสตร์พระราชา” ในเรื่องหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP - Sufficiency Economy Philosophy) กับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs-Sustainable Development Goal) ประสบความส าเร็จในการสร้างความตระหนักและ
การยอมรับในระดับหนึ่ง โดยสรุปของ “ศาสตร์แห่งพระราชา” ที่ส าคัญดังนี ้

1. โครงการฝนหลวง จากฟากฟ้าลงภูผา ผ่านทุ่งนา สู่มหานท 
2. ฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check Dam) หรือฝายแม้ว 
3. หญ้าแฝก 
4. ทฤษฎีใหม่ 
5. โครงการแก้มลิง 
6. การใช้น้ าดีไล่น้ าเสีย 

รายวิชาที่ ๕.๒ ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติการบริหารจัดการ 
         ทางการท่องเที่ยว 
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7. กังหันน้ าชัยพัฒนา หรือ เครื่องกลเติมอากาศท่ีผิวน้ า 
8. การบ าบัดน้ าเสียโดยใช้จุลินทรีย์ 

ฯลฯ 
 

๓. การศึกษาดูงานเพื่อประยุกต์ใช้ในการด าเนินการบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดท าหนังสือ 70 เส้นทาง ตามรอยพระบาท ซึ่งมีสถานที่
ศึกษาดูงานในแต่ละภูมิภาคดังนี้ 

๓.๑ ภาคเหนือ 
- โครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.เชียงราย 
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง จ.เชียงราย 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ ามัน และพืชน้ ามัน จ.เชียงราย 

       - พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่ 
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก จ.เชียงใหม่ 
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ จ.เชียงใหม ่
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จ.เชียงใหม่ 
- ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) จ.เชียงใหม่ 
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.เชียงใหม่ 
- สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จ.เชียงใหม่ 

        - ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิจ.น่าน 
- สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ บ้านสะจุก-สะเก้ียง จ.น่าน 
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า จ.พะเยา  
- โครงการพัฒนาป่าไม้ตามพระราชด าริ ภูหินร่องกล้า จ. พิษณุโลก  
- สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชด าริ จ. พิษณุโลก  
- ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชด าริ จ. แม่ฮ่องสอน 

  - ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปาย ตามพระราชด าริ (ท่าโป่งแดง) จ. แม่ฮ่องสอน 
๓.๒ ภาคอีสาน 

- พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ 
  - ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา บ้านโพน จ.กาฬสินธุ ์

- ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา 
- ศูนย์ส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ ตามโครงการพระราชด าริ จ.นครราชสีมา 
- โครงการชลประทาน อ่างเก็บน้ าบึงโขงหลง จ. บึงกาฬ 
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- ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย (ภูเรือ) จ.เลย 
- ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม จ.สกลนคร 

  - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.สกลนคร 
  - หมู่บ้านทอผ้าไหม บ้านท่าสว่าง จ.สุรินทร ์

  ๓.๓ ภาคกลาง 
- พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี 
- ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
- ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 
- โครงการช่างหัวมัน ตามพระราชด าริ จ.เพชรบุรี  
- โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี 
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี  
- โครงการประตูระบายน้ าคลองลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ  
- โครงการอัมพวา-ชัยพัฒนานุรักษ์ จ.สมุทรสงคราม 
- พิพิธภัณฑ์สองกษัตริย์ไทย-เดนมาร์ค จ.สระบุรี  
- ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย-นาเฮียใช้ จ.สุพรรณบุรี  

   ๓.๔ ภาคตะวันออก 
  - โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จ.จันทบุรี 

- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จ.จันทบุรี 
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.ฉะเชิงเทรา 

  - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จ. ชลบุร ี
- โครงการป่าสิริเจริญวรรษ จ. ชลบุร ี
- ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน จ. ชลบุร ี
- ศูนย์อนุรักษ์พันธ์่เต่าทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ จ. ชลบุรี 
- ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจ าชั่วคราวเขาระก า จ.ตราด 
- เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก 
- ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก 

  - โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.ปราจีนบุรี 
- โครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จ.ระยอง 
- ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง 
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๓.๕ ภาคใต้ 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ (ศูนย์ปลานีโม) จ.กระบี่ 
- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จ.กระบี่ 
- โครงการพัฒนาพ้ืนที่หนองใหญ่ ตามพระราชด าริ จ.ชุมพร  

  - โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จ.ชุมพร  
- โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 

  - ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร จ.นราธิวาส 
  - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส 
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