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การวิจัยครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ บริหาร

ภาครัฐ ผู้บริหารสถาบนัการศึกษาผู้บริหารท้องถ่ินและผู้บริหารสถานประกอบการกีฬาทางน า้  คือ กีฬาด าน า้ กีฬาแคนู- ซีคายคั
และกีฬาเรือพายล่องแก่งในกลุ่มจงัหวดัฝ่ังอันดามัน จ านวน 8 คน ด้วยการสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างและสอบถามความต้องการ
จ าเป็นผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง 7 กลุ่ม คือ ผู้ บริหารภาครัฐ ผู้ บริหารสถาบันการศึกษา ผู้ น าชุมชน ผู้ บริหารสถานประกอบการ นิสิต
สาขาวิชาการท่องเท่ียว หรือกีฬา มัคคุเทศก์/ผู้น าเท่ียวกีฬาทางน า้ นักท่องเท่ียวกีฬาทางน า้ จ านวน 381 คน วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และดัชนีความต้องการจ าเป็น (Modified Priority Need Index) 2) สร้าง
และพฒันารูปแบบ การสร้างรูปแบบด้วยการจดัประชมุกลุ่ม (Focus group) กลุ่มตวัอย่าง ผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง จ านวน 50 คน การ
พฒันาและการยืนยนัรูปแบบด้านความถกูต้องและความเหมาะสม โดยผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 18 คน วิเคราะห์ค่า IOC ค่ามธัยฐาน 
(Median)และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (Inter Quartile Range) 3) ตรวจสอบคณุภาพด้านความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้ด้วย
ผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง จ านวน 50 คน วิเคราะห์ค่ามธัยฐาน (Median)และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (Inter Quartile Range) ผลการวิจยั
พบว่า การบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียว  ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการจัดองค์กร มี 3 
องค์ประกอบ 9 ตวัชีว้ดั ด้านการวางแผน มี 3 องค์ประกอบ 9 ตวัชีว้ดั ด้านการจดัการเรียนรู้ มี 3 องค์ประกอบ 10 ตวัชีว้ดั ด้านการ
รับรองมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานมี 3 องค์ประกอบ 10 ตวัชีว้ดั ผลพัฒนาความถูกต้อง พบว่า ค่ามัธยฐาน(MD) เท่ากับ 5.00 
จ านวน 37 ข้อและเท่ากับ 4.00 จ านวน 1 ข้อและค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (IQR) เท่ากับ 0.00 จ านวน 19 ข้อ  0.25 จ านวน 5 ข้อ 
และ 1.00  จ านวน 14 ข้อและผลการยืนยนัความเหมาะสมของผู้ เช่ียวชาญ พบว่า มีค่ามธัยฐาน(MD) เท่ากบั 5.00 จ านวน 23 ข้อ
และ 4.00 จ านวน 15 ข้อ ตามล าดบัและมีค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (IQR) เท่ากับ 0.00  จ านวน 8 ข้อและ 1.00  จ านวน 30 ข้อ 
สรุปผลผ่านเกณฑ์ทกุข้อและเม่ือตรวจสอบคณุภาพของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องด้านความเป็นประโยชน์ /ความเป็นไปได้ พบว่า รูปแบบท่ี
พฒันาขึน้นัน้สามารถท่ีจะน าไปใช้ได้จริง 
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The purposes of this research as f0llows 1) To study the problems and needs of developing a 

multilateral management model of marine sports for sustainable tourism development in the southern Andaman coast 
provinces The sample in the research included (1) Government administrators; (2) educational institution 
administrators; (3) Local administrators And; (4) the management of marine sports establishments, including diving 
sports, canoeing - sea kayaking and rowing, and rafting, sports in the Andaman provinces. The researcher 
determined the initial number of experts, with two people in each group.  The total number of the experts included 
eight people. The data were collected by using the snowball sampling method to expand the framework of experts 
until the data were saturated. The data were collected using semi-structured interviews. Data were analyzed with 
content analysis an inductive summary and the IOC values of the questionnaire for the need of information to question 
the stakeholders. The sample group consisted of 381 people of 7 groups. Data were analyzed of by arithmetic mean 
(Mean), Standard Deviation and the Modified Priority Need Index. 2) To create and develop a multilateral 
management model of marine sports for sustainable tourism development in the southern Andaman provinces by 
organizing 50 people of stakeholders (Focus groups). The model was developed with an assessment of accuracy and 
suitability by 18 experts, classified into 4 sub-groups. Data were analyzed by IOC values, Median and Inter Quartile 
Range. 3) To examine the quality of the multilateral management model of marine sports for sustainable tourism 
development in the southern Andaman provinces. The sample groups consisted of 50 people Data were analyzed by 
Median and Inter Quartile Range. The results of the research revealed that that the multilateral administration of 
marine sports for tourism development consists of 4 aspects: the organization management has 3 components, 9 
indicators for planning, there are 3 components, 9 indicators for learning management are 3 elements, 10 indicators 
for professional standards certification, 3 standards, 10 indicators, development accuracy, found that the value 
Median (MD) equal to 5.00, 37 items and equal to 4.00, 1 items and interquartile range (IQR) equal to 0.00 19 items, 
0.25 5 items and 1.00 14 items and the result confirm the contractor the expert’s results showed that the median (MD) 
was equal to 5.00,23 items and 4.00, 15 items, and the interquartile range (IQR) equal 0.00, 8 items and 1.00, 30 
items summarizes the results through all criteria, and the quality of those involved in the usefulness, feasibility, found 
that the developed model can be used to be practical. 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภมิูหลัง 
สถานการณ์การท่องเท่ียวของโลกในปัจจุบนัการท่องเท่ียวเชิงกีฬาเป็นแนวทางหนึ่งในการพฒันา   

การท่องเท่ียวท่ีมีความสอดคล้องกบัแนวโน้มพฤติกรรมนกัการท่องเท่ียวและเป็นสว่นหนึ่งในการสง่เสริม
ขีดความสามารถการแข่งขนัด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทยให้มีศกัยภาพ เน้นกลุ่มนักท่องเท่ียว
คณุภาพทัง้เก่าและใหม่ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ได้รายงานข้อมลูการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
(Sports Tourism) ในปี 2559 สามารถสร้างให้เกิดรายได้ จากการท่องเท่ียวเชิงกีฬารวม 21,003 ล้านบาท 
ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากนักท่องเท่ียวท่ีเล่นกีฬาต่างๆ จ านวน 18,395 ล้านบาท รองลงมาเป็นรายได้ 
จากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาเข้าชมกิจกรรมกีฬา จ านวน 2,080 ล้านบาท และรายได้จากการจัด  
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ จ านวน 527 ล้านบาท (กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา.2559) 
สนองตอบตอ่นโยบายคณะรัฐมนตรีพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีท่ีสง่เสริมให้นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย ไปพร้อมกับการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทัง้แหล่ง
ท่องเท่ียวเดิมและแหลง่ท่องเท่ียวใหม่ โดยการวาง รากฐานประเทศไทยให้เป็น Tourism Capital of Asia 
สร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเกือ้กูลต่อบรรยากาศการท่องเท่ียวและการกีฬา (ส านกังาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี.  2557) การส่งเสริมกีฬาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและมีส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา
บุคคลและประเทศชาติ ดงัท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานพระราช
ด ารัสเก่ียวกับการกีฬา ไว้ว่า“การกีฬามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งส าหรับชีวิตของแต่ละคนและชีวิต
บ้านเมือง” (ผู้จดัการ.  2559: ออนไลน์) 

ประเทศไทยได้มีการวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ  ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560-2564)          
ด้วยการน ากิจกรรมการกีฬามาผสมผสานกบัท่องเท่ียวและประยกุต์ใช้ได้อย่างลงตวัเพื่อให้เป็นปัจจยั
เกือ้หนนุในการพฒันาประเทศ (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา.  2560) โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการ
แข่งขนักีฬาในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ให้เป็นเจ้าเหรียญทองในกีฬาซีเกมส์ กีฬาเอเช่ียน เกมส์ และ
กีฬาระดบัโลกอย่างโอลิมปิกเกมส์ (ปรียวรรณ  สวุรรณสนูย์. 2558) ตลอดจนในการแข่งขนักีฬาเอเช่ียน
บีชเกมส์ ครัง้ท่ี 4 ปี 2557 ท่ีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนัท่ีจงัหวดัภเูก็ต มีประเทศเข้าร่วมการ
แข่งขัน จ านวน 43 ประเทศ จัดการแข่งขัน 26 ชนิดกีฬา ประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 26 
ประเภทกีฬา (การกีฬาแห่งประเทศไทย.  2559) สร้างรายได้ทางด้านเศรษฐกิจและด้านอุตสาหกรรมภาค
บริการการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั ประกอบด้วย จงัหวดัภเูก็ต จงัหวดัตรัง จงัหวดั
กระบี่ จงัหวดัพงังา และจงัหวดัระนอง ซึง่เป็นพืน้ท่ีการท่องเท่ียวทางทะเลระดบัโลก ท่ีโดดเด่นด้านกีฬา
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ทางน า้ เช่น กีฬาด าน า้ กีฬาแคนคูยคัและกีฬา เรือพายลอ่งแก่ง อีกทัง้ยงัมีจดุขายด้านการท่องเท่ียวท่ีส าคญั
หรือท่ีเรียกว่า มรกตเมืองใต้ Andaman Paradise (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา.  2555) รองรับ
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันท่ีก าหนดไว้ว่า “ศูนย์กลางการท่องเท่ียวทางทะเลระดับ
นานาชาติ” ให้เป็นจุดขายทางการท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศไทยในด้านการท่องเท่ียวและบริการท่ี
เช่ือมโยงและเกือ้หนุนซึง่กนัและกนัในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั และระดบันานาชาติอย่างยัง่ยืน 
เพื่อดึงดดูนักท่องเท่ียวกลุ่มต่างๆ ทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเน้นพฒันาคุณภาพสินค้าและ
บริการ การส่งเสริมกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีเช่ือมโยงกับภาคบริการพร้อมสนับสนุน การสร้าง
กิจกรรมใหม่ๆ รวมถึงการบรูณาการระหว่างหน่วยงาน ให้เป็นหนึ่งในปัจจยัหลกัน าไปสูก่ารยกระดบัขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั ให้เติบโตเป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียว
ทางทะเลระดับโลกได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินและ
เช่ือมโยงไปสู่เป้าหมาย “การท่องเท่ียวท่ีมีคณุภาพระดบัโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและ
ชุมชนอย่างยั่งยืน” กิจกรรมหลกัทางการท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพส าหรับการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั ซึง่ได้รับปัจจยัทางด้านธรรมชาติท่ีสร้างสรรค์มาอย่างลงตวัรวมทัง้ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเลอนัโดดเด่นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรใต้ทะเลท่ีมีแหล่งปะการังสวยงามติดอนัดบัโลก น า้
ทะเลสวยใส เกาะน้อยใหญ่ท่ีวางตวัเรียงรายในทะเลกว่า 400 เกาะ มีชายฝ่ังทะเลติดกบัทะเลอนัดามนั
ยาวประมาณ 878 กิโลเมตร มีพืน้ท่ีแนวปะการัง รวมทัง้หมด 62.82ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 
49 และ 41 ของพืน้ท่ีแนวปะการังของภาคใต้ของประเทศไทยตามล าดบั มีชายหาดทรายขาวท่ีสวยงาม 
ป่าชายเลนริมฝ่ังทะเลท่ีเป็นแหล่งอาศยัของสตัว์นานาชนิด ตลอดจนป่าไม้เขียวขจีก่อก าเนิดเป็นน า้ตก
ท่ียงัคงความเป็นธรรมชาติ โถงถ า้งดงามด้วยหินงอกหินย้อยโอบล้อมด้วยเขาหินปูนสงูตระหง่านและ
แหล่งน า้แร่ธรรมชาติจากใต้พืน้พิภพท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ กิจกรรมหลากหลายรูปแบบรังสรรค์ 
ส าหรับนกัท่องเท่ียวทุกเพศทุกวยัท่ีไม่ควรพลาดกิจกรรมท่องเท่ียวทางทะเลต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรม
กีฬาทางน า้ เช่น  การด าน า้ชมโลกใต้ทะเลท่ีมีให้เลือกทัง้แบบน า้ตืน้ (Snorkeling)  น า้ลึก (Scuba 
Diving) การพายเรือแคนูคายัค การปีนหน้าผาและการพายเรือล่องแก่ง เป็นต้น  (ส านักบริหาร
ยทุธศาสตร์กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั. 2559)  

การส่งเสริมกิจกรรมกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวให้มีมาตรฐานสากล จะต้องได้รับ
การสนบัสนุนอย่างเต็มท่ีจากภาครัฐ แต่ท่ีผ่านมาการบริหารด้านกีฬาทางน า้ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ัง
อนัดามนัของประเทศไทยยงัประสบปัญหาหลายด้าน เช่น ปัญหาเก่ียวกับโครงสร้างองค์กรท่ีเกิดจาก
การรวมด้านการท่องเท่ียวและกีฬาเข้าด้วยกนั ปัญหาด้านการจดัการเรียนการสอนในสถาบนัการศึกษา  
ปัญหาด้านการบริการนกัท่องเท่ียว โดยเฉพาะด้านความปลอดภยัของกิจกรรมกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว 
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ท่ีมีจ านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มมากขึน้ทกุปี จึงท าให้เกิดปัญหาด้านอบุตัิเหตทุางน า้กบันกัท่องเท่ียวในกลุม่
จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัมากขึน้ เช่น อุบตัิเหตุเรือสปีดโบ๊ท บรรทุกนักท่องเท่ียวสญัชาติจีนชนกัน
กลางทะเลมีนกัท่องเท่ียวเสียชีวิต 2 คนและการเกิดเหตเุรือนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติถกูพายคุลื่นลมแรง
ซดัชนโขดหินจนเรืออบัปางกลางทะเล มีทัง้นกัท่องเท่ียวชาวไทย และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 13 คน 
อีกรายเรือยอร์ชของนกัท่องเท่ียวพุ่งชนเรือสปีดโบ๊ทนกัท่องเท่ียวชาวรัสเซียขณะฝึกด าน า้ถกูใบพดัเรือ
ฟันขาขาด 1 คน และบาดเจ็บสาหสัอีก 1 คน ตลอดจนนกัท่องเท่ียวชาวฝร่ังเศส 9 คน หลงัจากเรือเสีย
เกิดชนกันจากคลื่นลมแรง (ไทยรัฐ. 2559:  ออนไลน์) รวมทัง้ปัญหาการเกิดเหตุธรรมชาติ เช่น สึนามิ 
ปัญหาการขาดแคลนบคุลากรหรือขาดทกัษะความรู้ของบุคลากรด้านการท่องเท่ียว ปัญหาการเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส านกับริหารยทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั.  2557) 
ซึง่แสดงให้เห็นว่าการบริหารการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวกบักิจกรรมกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวยงัไม่มีรูปแบบ
การบริหารจดัการท่ีชดัเจน ขาดการมีสว่นร่วมของภาคีเครือข่ายตา่งๆ  โดยเฉพาะในสว่นของสถาบนัการศกึษา       
ท่ีมีหน้าท่ีในการป้อนปัจจัยการผลิตเข้าระบบ ส่งผลให้ไม่สามารถดึงศกัยภาพของพืน้ท่ีออกมาใช้ได้
อย่างเต็มท่ีและไม่สามารถด าเนินงานเพื่อตอบสนองตอ่ยทุธศาสตร์ในระดบัชาติและระดบัพืน้ท่ีการท่องเท่ียว
ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัได้ 

จากปัญหาด้านการท่องเท่ียวดงักลา่วข้างต้น หากวิเคราะห์ถึงปัญหาด้านการบริหารกีฬาทางน า้
เพื่อพฒันาการท่องเท่ียว พบว่า ปัญหาส าคญัท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อการได้มาซึง่นกัท่องเท่ียวคณุภาพ 
คือ การจดัการฐานทรัพยากรและผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว (Supply) ปัจจบุนั พบว่ายงัขาดประสทิธิภาพ 
เน่ืองจากอ านาจในการบริหารและการพฒันา Supply ยงักระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆ มากมาย อาทิ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ สง่ผลให้การบริหารด้านการท่องเท่ียว
และด้านกีฬาทางน า้ไม่มีเอกภาพและทิศทางมากนกั รวมทัง้ เกิดการกระจายตวัของอ านาจในการบริหาร 
ซึง่สวนทางกบันโยบายการพฒันาและการตลาดของหน่วยงานทางการท่องเท่ียวหลกั สะท้อนถึงภาพลกัษณ์
ของการบริหารและการพฒันาท่ี ‘ขาดองค์รวม‘ (Holistic) และ ‘ขาดการบูรณาการ‘ (Integration) หากเรา
วิเคราะห์อย่างลกึซึง้ถึงปัญหากีฬาทางน า้เพื่อการพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศไทยตัง้แตอ่ดีตจนถึง
ปัจจบุนั ให้มีความยัง่ยืนในมิติการพฒันาท่ีต้องบริหารจดัการให้เกิด“ความสมดลุ”ท่ีส าคญัมีอยู่ 4 มิติ 
คือ มิติเจ้าบ้าน/อุปทาน (Host) มิติผู้มาเยือน(Guest) กลไกการบริหารจัดการการท่องเท่ียว(Tourism 
Mechanism) และมิติด้านคณุภาพการบริการ(Service Quality) (แนวทางการปฏิรูปการท่องเท่ียวไทย. 
2017: ออนไลน์) ซึง่สามารถสรุปสาเหตขุองปัญหาได้ ดงันี ้

1. ขาดการส ารวจวิเคราะห์เพื่อประเมินความต้องการด้านกีฬาทางน า้เพื่อการ
ท่องเที่ยวท่ีเป็นรูปธรรม 
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2. การขาดแคลนบุคลากรหรือขาดทักษะความรู้ของบุคลากรบริการด้านกีฬาทางน า้เพื่อการ
ท่องเท่ียวท่ีมีความเป็นมาตรฐานสากล จึงท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการ
ท่องเที่ยวเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว 

3. ขาดการสร้างความมัน่ใจให้แก่นกัท่องเท่ียวและประชาชนด้านความปลอดภยัใน
กิจกรรมกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว  

4. ขาดระบบการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกระดับ ทัง้ในระดับ
กระทรวง กรม จงัหวดั องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเพื่อผลกัดนัสนบัสนนุการพฒันาการท่องเท่ียวให้
เหมาะสม 

ในการแก้ปัญหาดงักล่าว องค์กรภาครัฐ สถาบนัการศึกษา ชุมชนและผู้ประกอบการ จะต้อง
ร่วมกนัพฒันาประชาชนให้มีความรู้ความสามารถและศกัยภาพอย่างใดอย่างหนึ่งในการประกอบวิชาชีพ
ให้มีความเช่ียวชาญตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ (รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย. 2560) สามารถปรับตวัส าหรับงานท่ีเกิดขึน้ในยุคโลกา
ภิวตัน์รองรับการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ียัง่ยืนของท้องถ่ินไทย (ส านักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษา.  
2550) หน่วยงานของรัฐ กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ อาจจัดการศึกษาเฉพาะทางตามความ
ต้องการและความช านาญของหน่วยงานนัน้ได้ โดยค านึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาต ิ
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  2542) เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในการ
แข่งขนัระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ทัง้ด้านการท่องเท่ียวและการกีฬาท่ีประเทศไทย มีการ
จัดท า Road Map ในด้านสาขาธุรกิจการท่องเท่ียว (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. 2550) เพื่อ
พฒันาด้านบริการและการท่องเท่ียวให้มีศกัยภาพสูอ่ตุสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และ เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมบนพืน้ฐานของการพึ่งพาซึง่กนัและกนั เพื่อพฒันาประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนา
ภายในประเทศ ตัง้แต่ระดบัชมุชนท้องถ่ินให้ก้าวทนัการเปลี่ยนแปลง (ส านกังานพฒันาคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ.  2559) จึงต้องใช้หลกัการบริหารมาประยกุต์ใช้กบัการกีฬาและท่องเท่ียว
ในการพฒันาประชาชนของประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากล พร้อมทัง้น าองค์ความรู้ด้านการบริหารแบบ
พหภุาคี มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาวิชาการและการบริหารกีฬาทางน า้เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคม ส่งเสริมสนบัสนุนและการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษทางการกีฬา 
(สถาบนัการพลศึกษา. 2559) โดยการผสมผสานกนัอย่างมีระบบในการท างานร่วมกนัด้วยการน าองค์
ความรู้ไปใช้ให้บรรลจุดุมุง่หมายหรือเปา้หมายขององค์กร ผู้วิจยัจึงสนใจศกึษา เร่ือง “รูปแบบการบริหาร
แบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน” 
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ด้วยการสงัเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีการบริหารองค์กรตามหลกัการของ Structural – Functional Model, 
POLC Model, PDSA Model และDRKAR Model แล้วสรุปประมวลกระบวนการบริหารแบบพหุภาคี 
ของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียว ประกอบด้วย  4 องค์ประกอบ คือ การจัดองค์กร (Organizing)  
การวางแผนองค์กร (Planning) การจดัการเรียนรู้ (Studying) และการรับรองมาตาฐาน (Accrediting) 

ค าถามการวิจัย 
1. ปัจจุบันกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวทางน า้มากน้อย

เพียงใด 

2. ความต้องการจ าเป็นของการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อ
พฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืนเป็นอยา่งไร 

3. รูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืนควรมีองค์ประกอบและกระบวนการในการบริหารอยา่งไร 

4. รูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน ท่ีพฒันาขึน้มีคณุภาพเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ในบริบทท่ีเป็นจริง
ได้มากน้อยเพียงใด 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
ผู้วิจยัก าหนดจดุมุง่หมายของการวิจยัไว้ใน 2 ระดบั คือ 

1. จุดมุ่งหมายทั่วไปของการวิจัย 
เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการ

ท่องเที่ยวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 
2. จุดมุ่งหมายเฉพาะของการวิจัย 

2.1 เพื่อการศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของการพฒันารูปแบบ
การบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั
อยา่งยัง่ยืน 

2.2 เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อ
พฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 

2.3 เพื่อตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้
เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาวิจยัเร่ือง รูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียว

ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน ครัง้นี ้ผู้ วิจยัก าหนดขอบเขตการวิจยัตามระยะของการ
วิจยั ซึง่มีรายละเอียดสอดคล้องกบัจดุมุง่หมายเฉพาะของการวิจยัเป็น 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของการพฒันารูปแบบการบริหาร
แบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 

ในระยะนี ้เป็นการวิจยัเพื่อตอบจดุมุ่งหมายเฉพาะข้อท่ี 1 และข้อท่ี 2 โดยก าหนดขอบเขตการ
วิจยั ออกเป็น 4 ด้าน คือ ขอบเขตด้านเนือ้หา ขอบเขตด้านพืน้ท่ี ขอบเขตด้านแหล่งข้อมลูและขอบเขต
ด้านตวัแปร ดงันี ้

ขอบเขตด้านเนือ้หา 
กระบวนการวิจยัในระยะนี ้ผู้วิจยัก าหนดเนือ้หาท่ีศกึษา คือ การจดัโครงสร้างองค์กร

กีฬาทางน า้ การก าหนดบทบาทหน้าท่ีในการด าเนินงาน การประสานงาน กระบวนการและขัน้ตอนในการ
บริหาร การวดัการประเมินความส าเร็จของกระบวนการบริหารเพื่อสะท้อนถึงสภาพการบริหารท่ี
ด าเนินการในปัจจบุนั ความต้องการจ าเป็นในกระบวนการด าเนินงานแบบพหภุาคี บทบาทการมีส่วนร่วม 
การกระจายอ านาจเพ่ือให้เกิดความร่วมมือตอ่การท างานด้านการบริหารงานแบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิและ
ความคาดหวงัต่อรูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่ม
จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 

ขอบเขตด้านพืน้ที่  
พืน้ท่ีการศึกษาในการวิจยัครัง้นี ้คือ พืน้ท่ีในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั จ านวน 

5 จงัหวดั ประกอบด้วย จงัหวดัภเูก็ต จงัหวดักระบี่ จงัหวดัตรัง จงัหวดัพงังาและจงัหวดัระนอง 
ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 

ผู้วิจยัก าหนดแหลง่ข้อมลูในการวิจยัระยะนี ้เป็น  3 แหลง่ ประกอบด้วย 

1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการจัดโครงสร้างองค์กรกีฬาทางน า้ การ
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีในการด าเนินงาน การประสานงาน กระบวนการและขัน้ตอนในการบริหาร 
การวดัและประเมินความส าเร็จของกระบวนการบริหารเพื่อสะท้อนถึงสภาพการบริหารท่ีด าเนินงานใน
ปัจจุบนั ความต้องการจ าเป็นในกระบวนการด าเนินงานแบบพหุภาคีบทบาทการมีส่วนร่วม การ
กระจายอ านาจเพื่อให้เกิดความร่วมมือตอ่การท างานด้านการบริหารงานแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ด้วยเทคนิค
การสงัเคราะห์เอกสาร (Document synthesis) 

2. ผู้ เช่ียวชาญ ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารภาครัฐ 2) ผู้บริหารสถาบนัการศึกษา 3) 
ผู้บริหารท้องถ่ิน และ 4) ผู้บริหารสถานประกอบการกีฬาทางน า้ คือ กีฬาด าน า้ กีฬาแคนู-ซีคายัค 
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และกีฬาเรือพายล่องแก่งในกลุ่มจังหวัดฝ่ังอันดามัน ซึ่งผู้ วิจัยก าหนดจ านวนเร่ิมต้นของ
ผู้ เช่ียวชาญแต่ละกลุ่ม คือ กลุ่มละ 2 คน รวมทัง้สิน้ 8 คน จากนัน้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
ก้อนหิมะ (Snowball sampling) เพื่อขยายกรอบของผู้ เช่ียวชาญเพิ่มขึน้ไปจนกวา่ข้อมลูจะอิ่มตวั 

3. ผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง ประกอบด้วย 7 กลุ่ม ดังนี  ้ผู้บริหารภาครัฐ จ านวน 15 คน 
ผู้บริหารสถาบนัการศึกษา จ านวน 24 คน   ผู้น าชุมชน จ านวน 15 คน ผู้บริหารสถานประกอบการ 
จ านวน 30 คน นิสติสาขาวิชาการท่องเท่ียวและกีฬา จ านวน 72 คน มคัคเุทศก์/ผู้น าเท่ียวกีฬาทาง
น า้ จ านวน 105 คน นกัท่องเท่ียวกีฬาทางน า้ จ านวน 120 คน รวมทัง้หมด จ านวน 381 คน 

ขอบเขตด้านตวัแปร 
ตวัแปรท่ีศกึษาในระยะนี ้ประกอบด้วย 

1. สภาพปัญหาของรูปแบบการบริหารของกีฬาทางน า้ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ัง
อนัดามนัท่ีด าเนินงานในปัจจบุนั 

2. ความส าเร็จ/ความล้มเหลวของการใช้รูปแบบการบริหารของกีฬาทางน า้ท่ี
ด าเนินงานในปัจจบุนัท่ีมีตอ่การพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั  

3. ความต้องการจ าเป็นของการพฒันารูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬา
ทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั  

4. แนวทางในการสร้างรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการ
ท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั  

ระยะท่ี 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนา          
การท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 

ในระยะนี ้เป็นการวิจยัด้วยเทคนิคเดลฟายประยกุต์( Modified Delphi Technique) เพื่อตอบ
จดุมุ่งหมายเฉพาะข้อท่ี 2 โดยก าหนดขอบเขตการวิจยัออกเป็น 3 ด้าน คือ ขอบเขตด้านเนือ้หา ขอบเขต
ด้านแหลง่ข้อมลูและขอบเขตด้านตวัแปร ดงันี ้

ขอบเขตด้านเนือ้หา 
รูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวในกลุ่ม

จงัหวดัฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืนเป็นการศกึษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี หลกัการ เก่ียวกบัวิธีการด้าน
การบริหารองค์กรและการสร้างรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการ
ท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัฝ่ังอนัดามนัด้วยการสงัเคราะห์แนวคิดทฤษฎีตามหลกัการของ Structural 
– Functional Model, POLC Model, PDSA Model และ  ADKAR Model โดยส รุปป ระมวล
กระบวนการบริหารองค์กร ประกอบด้วย4 องค์ประกอบ คือ การจัดโครงสร้างองค์กร (Structural 
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Organizing) การวางแผน (Planning) การจัดการเรียนรู้ (Studying) และการรับรองมาตรฐาน 
(Accrediting) 

ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
ผู้วิจยัก าหนดแหลง่ข้อมลู ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 18 คน โดยจ าแนกเป็น 4 กลุม่

ย่อย คือ 1) ผู้บริหารภาครัฐ จ านวน 4 คน 2) ผู้บริหารสถาบนัการศกึษา จ านวน 4 คน 3) ผู้บริหาร
ท้องถ่ินจ านวน 4 คน และ 4) ผู้บริหารสถานประกอบการกีฬาทางน า้ จ านวน 6 คน ดงันี ้กีฬาด าน า้ 
จ านวน 2 คน กีฬาแคนู-ซีคายัค จ านวน 2 คน และกีฬาเรือพายล่องแก่ง จ านวน 2 คน ซึง่อาจจะ
เป็นผู้ เช่ียวชาญกลุม่เดียวกบัผู้ เช่ียวชาญในระยะท่ี 1 

ขอบเขตด้านตวัแปร 
ตัวแปรต้น (Independent variable) คือ สารสนเทศท่ีได้จากกระบวนการวิจัยใน

ระยะท่ี 1 คือ สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของการพฒันารูปแบบการบริหารแบบพหภุาคี
ของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 

ตวัแปรคัน่กลาง(Mediator variable) คือ การบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อ
พฒันา การท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั 

ตวัแปรตาม (Dependent variable) คือ คณุภาพของรูปแบบการบริหารแบบพหภุาคี
ของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน ตามความ
คิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญในด้านมาตรฐานความถูกต้อง (Accuracy Standard) และด้านมาตรฐานความ
เหมาะสม (Propriety Standard) 

ระยะท่ี3 การตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนา 
การท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 

ในระยะนี ้เป็นการวิจยัแบบเชิงปริมาณเพื่อตอบจดุมุง่หมายเฉพาะข้อท่ี 3 โดยก าหนดขอบเขต
การวิจยัออกเป็น 3 ด้าน คือขอบเขตด้านเนือ้หา ขอบเขตด้านแหลง่ข้อมลูและขอบเขตด้านตวัแปร ดงันี ้ 

 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 
ในกรอบของเนือ้หาในกระบวนการวิจยัระยะนีผู้้ วิจยัก าหนดเนือ้หาในส่วนของการ

ตรวจสอบคณุภาพรูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่
จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน โดยประยกุต์ใช้แนวคิดในการประเมินมาตรฐานด้านความ
เป็นประโยชน์(Utility standard) และมาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (Feasibility standard) ของ
นกัประเมินสมาคมการประเมินแห่งอเมริกนั (American Evaluation Association; AEA)  
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ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
ผู้ วิจัยก าหนดแหล่งข้อมูล คือ ผู้ เก่ียวข้อง จ านวน 50 คน ประกอบด้วย ผู้ บริหาร

ภาครัฐจ านวน 5 คน ผู้บริหารสถาบนัการศกึษา จ านวน 5 คน ผู้บริหารชมุชน 5 คน ผู้บริหารสถาน
ประกอบการ จ านวน 5 คน มัคคุเทศก์น าเท่ียวกีฬาทางน า้ จ านวน 10 คน นิสิตสาขาวิชาการ
ท่องเท่ียวหรือกีฬา จ านวน 10 คน นกัท่องเท่ียวกีฬาทางน า้ จ านวน 10 คน โดยมีคณุสมบตัิตาม
เกณฑ์การคดัเข้าท่ีผู้วิจยัก าหนดแบบเดียวกนักบัในระยะท่ี 1ขัน้ตอนท่ี 3 ซึง่กลุม่ผู้ให้ข้อมลูในครัง้นี ้
อาจจะเป็นบคุคลเดียวกนั  กบัในระยะท่ี 1ขัน้ตอนท่ี 3 หรือไม่ก็ได้ 

โดยน าข้อมลูท่ีได้จากการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของ

กีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยัง่ยืน ซึ่งได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เพื่อสอบถามการ
ตรวจสอบคณุภาพรูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดั
ภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 

ขอบเขตด้านตวัแปร 
ตัวแปรต้น (Independent variable) คือ รูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬา

ทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 

ตวัแปรตาม (Dependent variable) คือ คณุภาพของรูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬา    
ทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน ด้านมาตรฐานความ
เป็นประโยชน์  (Utility standard) และด้านมาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility standard) ตามความ
คิดเห็น ของผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 

นิยามศัพท์เฉพาะการวิจยั 
1. การท่องเท่ียว หมายถึง ความพร้อมของทรัพยากรด้านกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาท่องเท่ียวท่ีมี

การบริหารท่ีดี มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั 

2. กีฬาทางน า้ หมายถึง กิจกรรมหรือการเล่นท่ีจัดขึน้เพื่อความสนุกเพลิดเพลินและความ
แข็งแรงของร่างกายซึ่งจดัขึน้ในน า้ หรือมีน า้เป็นองค์ประกอบหลกัของการจดักิจกรรมดงักล่าว โดยใน
งานวิจยันี ้ประกอบด้วยกีฬา 3 ชนิด คือ กีฬาด าน า้ กีฬาแคนู-ซีคายัค และกีฬาเรือพายล่องแก่ง  

3. กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั หมายถึง จงัหวดัท่ีมีพืน้ท่ีตัง้อยู่ในกลุม่ภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั
ประกอบด้วย จงัหวดัตรัง จงัหวดักระบี่ จงัหวดัพงังา จงัหวดัภเูก็ตและจงัหวดัระนอง 
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3. สภาพปัญหาของรูปแบบการบริหารของกีฬาทางน า้ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 
หมายถึง องค์ประกอบ กระบวนการ และลกัษณะของการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการกีฬา
ทางน า้ของกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัท่ีด าเนินการอยูใ่นปัจจบุนั ซึง่วิธีการ ขัน้ตอนการด าเนินธุรกิจ
ของผู้ประกอบการหรือเจ้าของร้านกีฬาทางน า้ดงักล่าวนัน้ไม่ประสบความส าเร็จในด้านตา่งๆ ตลอดจน
สง่ผลให้ไมส่ามารถด าเนินธุรกิจได้ 

4. ความส าเร็จของการใช้รูปแบบการบริหารของกีฬาทางน า้ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั
หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจของผู้ ประกอบการหรือเจ้าของร้านกีฬาทางน า้ในปัจจุบันท่ี
เก่ียวกบัด้านพฒันาการท่องเท่ียวท่ีก่อให้การได้ประโยชน์ของการด าเนินงานดงักลา่ว ทัง้ในรูปแบบของ
ผลก าไร ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานทัง้ในส่วนของผู้ ให้บริการ นักท่องเท่ียว ภาคีเครือข่ายท่ี
เก่ียวข้อง ตลอดจนความครอบคลมุของพืน้ท่ีการด าเนินงาน 

5.ความต้องการจ าเป็นของการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้ 
หมายถึง กระบวนการท่ีก่อให้เกิดข้อมลูสารสนเทศเพื่อก าหนดความแตกตา่งของสภาพท่ีเกิดขึน้จริงกบั
สภาพท่ีควรจะเป็นขององค์ประกอบ ตลอดจนวิธีการต่างๆ เพื่อหาแนวทางการบริหารธุรกิจร่วมกนัของ
ผู้บริหารภาครัฐ ผู้จัดการศึกษาและผู้ประกอบการอันจะส่งผลต่อการพฒันาการท่องเท่ียวของ
กีฬาทางน า้ ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั โดยเรียงตามล าดบัความส าคญัก่อนและหลงัตามล าดบั 

6.สารสนเทศท่ีได้จากกระบวนการวิจัยในระยะท่ี 1 หมายถึง สภาพปัญหาและความต้องการ
จ าเป็นของการพฒันารูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่ม
จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั  

7.รูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน (MS – OPLA  MODEL) หมายถึง ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของ
องค์ประกอบต่างๆ ในกระบวนการท างาน รวมถึงการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของภาคีเครือข่ายในบริหาร
ทรัพยากรของกีฬาทางน า้ 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาด าน า้ กีฬาแคนู-ซีคายัคและกีฬาเรือพายล่องแก่งใน
กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั  ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานท่ีเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่าง
คุ้มค่า ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือท าลายทรัพยากรดังกล่าว ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดผลสมัฤทธ์ิ และ
ผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย   4  ภาคีเครือข่ายท่ี
เก่ียวข้อง คือ ภาครัฐ (Government : G ) สถาบนัการศึกษา (Universities : U) ชุมชน (Communities : C) และ
สถานประกอบการ   (Entrepreneur : E) รวมถึงกระบวนการด าเนินงานใน 4 องค์ประกอบ คือ  การจัดการ
องค์กร (Structural Organizing) การวางแผน (Planning) การจัดการเรียนรู้ (Studying) การรับรอง
มาตรฐาน (Accrediting) 
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7.1 ภาครัฐ หมายถึง หน่วยงานราชการท่ีมีหน้าท่ีก ากบั ดแูลรับผิดชอบเก่ียวกบักีฬา
ทางน า้และการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั 

7.2 สถาบันการศึกษา หมายถึง หน่วยงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีตัง้อยู ่         
ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั 

7.3 ชุมชน หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีแหล่งกิจกรรมกีฬาทางน า้เพื่อ        
การท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั 

7.4 สถานประกอบการ หมายถึง ผู้ประกอบการกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวในกลุม่
จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั 

7.5 การจัดองค์กร หมายถึง โครงสร้างการบริหารองค์กรตามภารกิจตามบทบาท
หน้าท่ีโดยมีการก าหนดต าแหน่งไว้อยา่งชดัเจน 

7.6 การวางแผน หมายถึง การก าหนดนโยบายด้วยการจดัท าแผนกลยทุธ์เพื่อน าไป
ปฏิบตัิงานท่ีชดัเจน 

7.7 การจดัการเรียนรู้ หมายถึง การจดัการเรียนกีฬาทางน า้ด้วยการจดัท าหลกัสตูร 
วิธีการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผล 

7.8 การรับรองมาตรฐาน หมายถึง การประเมินกีฬาทางน า้เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานการบริการและมาตรฐานความปลอดภยั 

8. คุณภาพของรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวใน
กลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน หมายถึง การท่ีรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อ
พฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั ซึง่พฒันาขึน้ มีมาตรฐานตามความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญได้แก่ มาตรฐานความถูกต้อง (Accuracy Standard) มาตรฐานความเหมาะสม (Propriety 
Standard) มาตรฐานความเป็นประโยชน์  (Utility Standard) มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility 
Standard) 

8.1 มาตรฐานความถูกต้อง หมายถึง การปฏิบัติงานกีฬาทางน า้เพื่อท่องเท่ียว              
ท่ีสามารถท างานได้เหมือนกนัทกุครัง้ 

8.2 มาตรฐานความเหมาะสม หมายถึง การปฏิบัติงานกีฬาทางน า้เพื่อท่องเท่ียว              
ท่ีมีความละเอียดรอบคอบเกิดประสิทธิภาพ 

8.3 มาตรฐานความเป็นประโยชน์ หมายถึง การปฏิบตัิงานกีฬาทางน า้เพื่อท่องเท่ียว
เป็นมีผลดีสามารถไปใช้ได้ตามท่ีมุง่หมาย 
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8.4 มาตรฐานความเป็นไปได้ หมายถึง การปฏิบตัิงานกีฬาทางน า้เพื่อท่องเท่ียวต้อง
ใช้การมีสว่นร่วมหลายภาคสว่นในการด าเนินงาน 

9. ผู้ เช่ียวชาญ หมายถึง บุคคลท่ีมีประสบการณ์ ความรอบรู้ในประเด็นต่างๆท่ีก าหนด 
สามารถท่ีจะสะท้อนข้อมลูตลอดจนประเมินคณุภาพของข้อมลูต่างๆ ได้อย่างถกูต้องตรงความเป็นจริง 
ในบริบทต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งในงานวิจยันี ้ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารการท่องเท่ียวและ
กีฬา ผู้ เช่ียวชาญด้าน จัดการศึกษา ผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และ
ผู้เช่ียวชาญด้านประกอบการกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั  

10. ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับรูปแบบบริหารแบบพหุภาคี หมายถึง ผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์ในเชิง
ผลประโยชน์หรือกระบวนการด าเนินงาน ตลอดจนผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานตา่งๆ ของการ
บริหารจดัการกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั ประกอบด้วย1) 
ผู้บริหารภาครัฐ 2) ผู้บริหารสถาบันการศึกษา 3) ผู้ บริหารชุมชน 4) ผู้ บริหารสถานประกอบการ 5) นิสิต
สาขาวิชาการท่องเท่ียวและกีฬา 6) มคัคเุทศก์น าเท่ียวกีฬาทางน า้และ 7) นกัท่องเท่ียวกีฬาทางน า้ 

10.1 ผู้บริหารภาครัฐ หมายถึง บคุคลหรือกลุม่บคุคลท่ีมีบทบาท หน้าท่ีในการบริหาร 
องค์กรการท่องเที่ยวและกีฬาในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั 

10.2 ผู้บริหารสถาบนัการศึกษา หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีบทบาท หน้าท่ี
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร ห รือ เป็นอาจารย์ผู้ สอนการท่องเท่ียวห รือผู้ สอนกีฬาทางน า้ใน
สถาบนัอดุมศกึษาท่ีจดัการเรียนการสอนด้านการท่องเท่ียว 

10.3 ผู้ บริหารชุมชน  หมายถึ ง บุคคลท่ีปฏิบัติหน้าท่ีผู้ บริหารท้องถ่ินมีความ รู้
ความสามารถและมีประสบการณ์ในบริหารการท่องเท่ียวหรือกีฬาทางน า้ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ัง
อนัดามนั 

10.4 ผู้บริหารสถานประกอบการ หมายถึง บคุคลหรือกลุม่บคุคลท่ีมีบทบาทหน้าท่ีใน 

การเป็นเจ้าของ หรือตัวแทนในการประกอบการธุรกิจท่ีให้บริการกีฬาทางน า้เพื่อการ
ท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั โดยอาจจะอยู่ในรูปของบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรืออย่าง
หนึง่อยา่งใดก็ได้ 

10.5 นิ สิ ตสาขาวิ ชาการท่ องเท่ี ยวและกีฬา หมายถึ ง บุ คคลท่ี ก าลั งศึ กษาใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเรียนหรือฝึกอบรมเก่ียวกับวิชากีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั ได้แก่ กีฬาด าน า้ กีฬาแคนคูยคั กีฬาเรือพายลอ่งแก่ง ไม่น้อยกวา่ 1 วิชา 
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10.6 มคัคเุทศก์น าเท่ียวกีฬาทางน า้ หมายถึง บุคคลท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีมคัคเุทศก์น าเท่ียว
ในกลุ่มจงัหวดัภายใต้ฝ่ังอนัดามนั มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์มคัคเุทศก์น าเท่ียว
เก่ียวกบักีฬาทางน า้ 

10.7 นกัท่องเท่ียวกีฬาทางน า้ หมายถึง บคุคลท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวและเข้าร่วมกิจกรรม
การท่องเท่ียวด้านกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
การวิจยัในครัง้นี ้จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การพฒันาการบริหารกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว

ซึ่งกระบวนการวิจัยจะส่งผลให้เกิดผลผลิตและผลลพัธ์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืนดงันี ้

1. ได้สารสนเทศท่ีบ่งชีถ้ึงศกัยภาพด้านการท่องเท่ียวทางน า้และความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวของกระบวนการบริหารรวมถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการบริหารจัดการใน
ปัจจบุนั 

2. ได้ทราบถึงความต้องการจ าเป็นของการพฒันารูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬา
ทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืนท่ีสามารถน าไปการ
ก าหนดรูปแบบของการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเป็นจริง 

3. ได้รูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่
จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน ท่ีมีคณุภาพเหมาะสมกบับริบทของพืน้ท่ีตลอดจนสามารถ
น าไปใช้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืนได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

4. เกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อน าไปสู่การปฏิรูประบบการบริหารกีฬาทางน า้ในกลุ่ม
จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั โดยใช้รูปแบบการบริหารแบบพหุภาคี ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง อนัจะน าไปสูก่ารบริหารจดัการท่ีมีความยัง่ยืนในอนาคต 

กรอบแนวคดิการวิจัย 
จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจยัน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดเก่ียวกบั

รูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดา
มนัอยา่งยัง่ยืนได้ ดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจยัรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน 
ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงัตอ่ไปนี ้

1.การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 
1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการพฒันาการท่องเท่ียวอนัดามนั 2559 – 2563 

1.2 ศกัยภาพด้านการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั 

1.3 ปัญหาและความต้องการของประชาชน 

1.4 ยทุธศาสตร์แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวของเขตพฒันาการท่องเท่ียว 
อนัดามนั 

2.กีฬาทางน า้ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 
2.1 กีฬาเรือแคนน ู/ เรือคายคั  
2.2 กีฬาด าน า้ 
2.3 กีฬาเรือพายลอ่งแก่ง 

3.แนวคดิเกี่ยวกับการบริหาร 
3.1 ความหมายของการบริหาร 
3.2 แนวคิดการบริหารของ Frederick W. Taylor 
3.3 แนวคิดการบริหารของ Henri Fayol (Principle of Organization) 
3.4 แนวคิดการบริหารของ William Edwards Deming 

3.5 แนวคิดการบริหารของ Prosci 
4.แนวคดิการบริหารแบบพหุภาคขีองกีฬาทางน า้ 

4.1 การจดัโครงสร้างองค์กร 
4.2 การวางแผนองค์กร 
4.3 การจดัการเรียนรู้ 
4.4 การรับรองมาตรฐาน 

5.แนวคดิการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
5.1 ความหมายของการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งยัง่ยืน 

5.2 หลกัการของการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งยัง่ยืน 

5.3 แนวทางในการพฒันาการท่องเท่ียวท่ียัง่ยืน 
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5.4 องค์ประกอบของการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งยัง่ยืน 

5.5 การรักษาสิง่แวดล้อมเพื่อการท่องเท่ียงอยา่งยัง่ยืน 
6.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

6.1 งานวิจยัตา่งประเทศ 

6.2 งานวิจยัในประเทศ 

1. การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน  
1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน 2559 – 2563 

ข้อมลูการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ด้านการท่องเท่ียวของเขต
พัฒนาการท่องเท่ียวอันดามัน ประกอบด้วยจังหวดัภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรังและระนอง เพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันาแผนยทุธศาสตร์ แผนปฏิบตัิการ โดยการสงัเคราะห์ข้อมลูจากการวิเคราะห์
เดิมของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ี และวิเคราะห์เพิ่มเติมตามประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการ
ท่องเที่ยว ดงัตอ่ไปนี ้

1) จดุแข็ง 
– ท าเลท่ีตัง้ทางยทุธศาสตร์ (Strategic Location) สามารถเช่ือมโยงได้ทัง้ฝ่ัง

อ่าวไทย อนัดามนั และประเทศเพื่อนบ้าน ทัง้ทางบก ทางทะเลและทางอากาศ ทัง้ยงัสามารถเป็น
จดุจอดเรือส าราญขนาดใหญ่และเรือยอร์ชท่ีมาจากในและตา่งประเทศได้ 

– มีความโดดเด่นด้านทรัพยากรร่วมกันของเขตพัฒนาการท่องเท่ียว คือ 
ทะเลและชายหาดท่ีสวยงามและสมบูรณ์ในทุกจงัหวดั มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัระดบัโลกตลอดจนมีความ
สมบรูณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาต ิสามารถพฒันาเป็นแหลง่ท่องเท่ียวเชิงนิเวศระดบัโลกได้ 

- มีวิถีวฒันธรรมท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของกลุม่คนแต่ละจงัหวดัท่ีแตกต่างกนั ตลอดจนมี
การผสมผสานวฒันธรรมท่ีหลากหลายทัง้ไทย จีน มสุลมิ ท าให้สามารถพฒันาตอ่ยอดสูก่ารเป็นทรัพยากร
การท่องเท่ียวทัง้ในรูปแบบของการท่องเท่ียวโดยชมุชนและการท่องเท่ียวกลุม่สนใจเฉพาะ ประกอบ
กบัการเป็นพืน้ท่ีท่ีมีประวตัิศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบ้านมายาวนานคือ มาเลเซียและ
สงิคโปร์ สามารถพฒันาเป็นเส้นทางท่องเท่ียวได้ 

– มีความพร้อมในการเป็นศนูย์กลางการคมนาคมเช่ือมตอ่ทางภาคใต้ ทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ โดยในเขตพฒันาการท่องเท่ียวอนัดามนัมีสนามบินนานาชาติ 2 แห่ง คือ 
จังหวัดภูเก็ตและกระบี่และสนามบินภายในประเทศ 2 แห่ง คือ จังหวัดตรังและระนอง พร้อม
รองรับนกัท่องเท่ียวทัง้ไทยและตา่งชาติได้จ านวนมาก 
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– เป็นพืน้ท่ีประวตัิศาสตร์และแหล่งผลิตสินค้าเกษตรเชิงพาณิชย์ท่ีส าคัญ
ของประเทศ เช่นยางพาราและปาล์มน า้มัน และประมง สามารถต่อยอดเป็นสินค้าทางการ
ท่องเที่ยวได้ 

– มีการประสานความร่วมมือผ่านแผนความร่วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
ระหว่างไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย AEC IMG-GT และมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่าง
ตอ่เน่ือง 

2) โอกาส 

– มีการด าเนินงานตามข้อตกลงร่วมกันของประชาคมอาเซียนส่งผลให้เกิดประโยชน์                                          
ต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวเขตพัฒนาการท่องเท่ียวอันดามัน  - ข้อตกลง FTA กับประเทศต่าง ๆ                      
สร้างโอกาสในการพฒันาไม้ผลและกุ้ งเพื่อการส่งออกการท่องเท่ียวและการบริการ Home Stay
และ Spa 

– กระแสการท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์และสขุภาพเป็นโอกาสในการพฒันาสินค้า
และบริการบนฐานภมูิปัญญาท้องถ่ินและเผยแพร่สูส่ากล 

 - ตลาดท่องเท่ียว MICE เติบโตขึน้อย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มท่ีจะมีการจดั
งานประชมุนานาชาตใินภมูิภาคเอเชียมากยิ่งขึน้ 

- ทิศทางแผนพัฒนาภูมิภาค (ภาคใต้) ของ สศช. เน้นการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสขุภาพ ควบคูไ่ปกบัการท่องเท่ียวทางทะเลท่ีเป็นการท่องเท่ียวหลกั 

– แนวโน้มการให้ความส าคญักบัเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ี
สงูขึน้ สง่ผลให้เกิดกระแสการท่องเท่ียวเชิงนิเวศขยายตวัเพิ่มขึน้ 

– มีแนวโน้มของการเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวกลุม่นกัท่องเท่ียวใหม ่
เช่น อินเดีย จีนตะวนัออกกลางสง่ผลให้เขตพฒันาการท่องเท่ียวอนัดามนัเป็นจดุหมายปลายทาง
หลกัของการท่องเท่ียว 

– ภูมิอากาศแบบร้อนชืน้ ฝนตกชุกท าให้กิจกรรมการท่องเท่ียวทางทะเลไม่
สามารถท าได้ตลอดทัง้ปีจงึสง่ผลกระทบตอ่ภาวะการแข่งขนัในช่วงฤดกูารท่องเท่ียวและภาวการณ์
จ้างงานในช่วงนอกฤดกูาลท่องเท่ียว 

3) จดุอ่อน 

– เน่ืองจากจ านวนนักท่องเท่ียวมากและกระจุกตัวในช่วงเวลาและพืน้ท่ี 
สง่ผลกระทบตอ่ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ทัง้ทางบกและทางน า้ประสบภาวะเสื่อมโทรมและถกูบกุรุก
ท าลาย ทัง้นีเ้น่ืองจากแหล่งท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเกาะและท่องทะเลท าให้มีขีดความสามารถใน
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การรองรับการท่องเท่ียวอย่างจ ากดั - โครงสร้างพืน้ฐาน โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมทางบก ทาง
ราง ทางน า้ รวมไปถึงการบริหารจดัการแหล่งน า้ในพืน้ท่ียงัขาดประสิทธิภาพและไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ–บุคลากรภาคบริการขาดความรู้ภาษาองักฤษ และภาษาท่ีสาม โดยเฉพาะภาษา
ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย ประกอบกบัในช่วงท่ีผ่านมามีนกัท่องเท่ียวจากกลุม่ตลาดใหม่มาเท่ียว
จ านวนมาก คือรัสเซีย จึงท าให้เกิดปัญหาการภาษาในการสื่อสารและท าให้มีแรงงานแฝงท่ีไม่
ถกูต้องมาประกอบอาชีพทางการท่องเท่ียว 

– ขาดอตัลกัษณ์ของอนัดามัน ท่ีสะท้อนถึงวิถีชีวิตและวฒันธรรม ทัง้ในแง่
ภูมิสถาปัตย์โรงแรมและสินค้าท่ีระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว ฯลฯ ตลอดจนยังไม่สามารถ
เช่ือมโยงการท่องเท่ียวทางทะเลกบัวิถีชีวิตและประวตัิศาสตร์เข้าด้วยกนัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

– ขาดการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปและ
สร้างสรรค์ให้เป็นสนิค้าท่ีระลกึท่ีจะสามารถสร้างรายได้ 

- ผลกระทบจากสึนามิและการป้องกันภัยพิบัติมีผลต่อภาพลักษณ์การ
ท่องเท่ียวของกลุม่ 

- การท่องเท่ียวยงักระจกุอยู่บางพืน้ท่ี โดยเฉพาะในเมืองท่องเท่ียวหลกัอย่าง
ภูเก็ตและกระบี่ดงันัน้จึงควรมีการเช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียวและโปรแกรมการท่องเท่ียวไปยัง
จงัหวดัหรือเมืองท่องเท่ียวรองคือ ตรังและสตลู 

1.2 ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 
1) เง่ือนไขปัจจยัการผลิต (Factor Conditions) ด้านเง่ือนไขปัจจยัการผลิตของเขต

พฒันาการท่องเท่ียวอตุสาหกรรมท่องเท่ียวอนัดามนัประกอบด้วยจงัหวดัภเูก็ต กระบี่ พงังา ตรัง
และสตูลมีศักยภาพส าคัญ  คือ  มีแหล่งท่องเท่ียวในภูมิภาคมีความโดดเด่น เ ร่ืองของ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลท่ีมีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามติดอนัดบัโลก ซึ่งประกอบไปด้วย 11 
อทุยานแห่งชาติทางทะเล ได้แก่ 

1) อทุยานแห่งชาตสิริินาถ (ภเูก็ต) 
2) อทุยานแห่งชาตเิขาพนมเบญจา (กระบี่) 
3) อทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะลนัตา (กระบี่) 
4) อทุยานแห่งชาตนิพรัตน์ธารา-หมูเ่กาะพีพี (กระบี่) 
5) อทุยานแห่งชาตธิารโบกขรณี (กระบี่) 
6) อทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะเภตรา (ตรัง)  
7) อทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะสริุนทร์ (พงังา) 
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8) อทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะสมิิลนั (พงังา) 
9) อทุยานแห่งชาตอิา่วพงังา (พงังา) 
10) อทุยานแห่งชาตเิจ้าไหม (ตรัง) 
11) อทุยานแห่งชาตติะรุเตา (สตลู)  

นอกจากนีย้งัมีวนอทุยานอีกจ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 1) น า้ตกพ่าน (ตรัง) 2) วนอทุยาน
บ่อน า้ร้อนกนัตงั (ตรัง)3) วนอทุยานน า้ตกรามญั (พงังา) 4) วนอทุยานสระนางมโนราห์ (พงังา) 5) วน
อทุยานน า้ตกธารสวรรค์ (สตลู) 

อย่างไรก็ตามบางพืน้ท่ีมีการใช้ทรัพยากรเกินขีดความสามารถในการรองรับได้ ขาดการ
ดูแลรักษาและประเมินความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรอย่างจริงจังโดยเฉพาะทรัพยากรท่ีเป็นเกาะ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัภเูก็ตและกระบี่ ซึง่ในแตล่ะปีมีนกัท่องเท่ียวมาเยือนเป็นจ านวนมาก นอกจากนีแ้หลง่
ท่องเท่ียวบางแห่งมีศกัยภาพและความสวยงามท่ีจะดงึดดูความสนใจของนกัท่องเท่ียวได้ แต่ยงัขาดการ
เพิ่มคุณค่าและการสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ให้กับแหล่งท่องเท่ียว ท าให้จุดเด่นของแหล่งท่องเท่ียว
ลดลงตลอดจนขาดการพฒันาองค์ประกอบการเพื่อสง่เสริมการท่องเท่ียวและขาดระบบการจดัการ
ท่องเที่ยวท่ีสร้างคณุคา่และมลูคา่ให้กบัแหลง่ท่องเท่ียว ท าให้นกัท่องเท่ียวมีวนัพกัเฉลี่ยไมส่งูมากนกัด้าน
บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ในบางสาขาของธุรกิจท่องเท่ียวยังขาดคุณภาพและ
จ ริยธรรมในการด า เนิ นธุ ร กิจ  แรงงาน จ านวนมากมาจากจังหวัดอ่ืนๆ โดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและแรงงานต่างด้าว ประกอบกับบุคลากรหรือแรงงานใน
อตุสาหกรรมท่องเท่ียวในบางจงัหวดั เช่น จงัหวดัตรังสตลูและพงังายงัขาดความรู้ความสามารถและ
ทกัษะในการปฏิบตัิงานท่ีเป็นมืออาชีพด้านการท่องเท่ียวและขาดแผนการพฒันาบคุลากรด้านการ
ท่องเท่ียวท่ีตรงกับความต้องการท่ีแท้จริงอย่างชดัเจนด้านความปลอดภยัเม่ือพิจารณาแล้วพบว่า ยงั
ขาดมาตรฐานท่ีเข้มงวดเร่ืองของการดแูลความปลอดภยัให้กบันกัท่องเท่ียว ซึ่งความปลอดภยันี ้
เป็นเร่ืองท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัมากเม่ือเดินทางมาเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นทะเลและการ
เดินทางไปท่องเท่ียวหรือประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียวทางทะเล เช่น เรือท่องเท่ียว กิจกรรมการด าน า้ 
ปีนผา เป็นต้น ถึงแม้จะมีหน่วยงานต ารวจท่องเท่ียวคอยให้การดูแล แต่มีก าลงัไม่เพียงพอท่ีจะ
รองรับจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากขึน้เร่ืองเก่ียวกับระบบสาธารณูปโภคด้านการคมนาคมขนส่งให้
เลือกหลากหลาย มีความสะดวกในการเดินทางทางอากาศของเท่ียวบินตรงจากต่างประเทศมายัง
สนามบินนานาชาติภูเก็ตและกระบี่ แต่ส าหรับจังหวดัอ่ืนๆ คือ พังงา ตรัง และสตูล ยังมีความ
สะดวกในระดบัน้อย และสิ่งท่ีเป็นปัญหาเหมือนกันของเมืองท่องเท่ียวทัง้ 5 จงัหวดั คือ ระบบการคม
นามคมขนสง่สาธารณะ การเดินทางไปยงัแหลง่ท่องเท่ียว การเดินทางระหว่างจงัหวดั ยงัขาดการจดัการ
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ท่ีเป็นระบบ ท าให้เกิดช่องว่างของการประกอบอาชีพท่ีควบคมุได้ยากเร่ืองการรวมกลุ่มกันของต้นน า้ 
กลางน า้ และปลายน า้ จากข้อมลูพบว่า ใน 5 จงัหวดั คือ ภเูก็ตกระบี่ พงังา ตรัง และสตลู สามารถแบ่ง
ระดบัของการกระจุกตวัและการเช่ือมโยงการพฒันาในลกัษณะของคลสัเตอร์หรือเครือข่ายได้ 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มท่ีมีความกระจุกตวัและการเช่ือมโยงในระดบัสงูแต่ยงัไม่เข้มแข็งและยัง่ยืน คือ จงัหวดัภูเก็ต
และกระบี่ สว่นอีกกลุม่ คือ จงัหวดัพงังา ตรัง และสตลู มีจ านวนของต้นน า้กลางน า้และปลายน า้ใน
บางธุรกิจหรือบางหน่วยงานไม่มากนกั ท าให้เกิดปัญหาของการแข่งขนักนัในคลสัเตอร์อย่างไรก็ตาม
เม่ือพิจารณาภาพรวมพบว่า การเช่ือมโยงกันของเครือข่ายจัดอยู่ในระดบักลาง ดงันัน้แผนการ
พัฒนาเขตการท่องเท่ียวนี  ้จึงควรมุ่งและเร่งสร้างกลไกการเช่ือมโยงระบบห่วงโซ่อุปทานของการ
ท่องเท่ียวให้มีความสมดลุ ไม่มุ่งพฒันาหรือส่งเสริมเฉพาะเครือข่ายต้นน า้ กลางน า้ หรือปลายน า้แบบ
แยกส่วนควรค านึงถึงการพัฒนาเชิงบูรณาการและการพัฒนาองค์ประกอบของระบบการจัดการ
ท่องเท่ียวไปพร้อม  ๆกนั 

2) ปัจจัยอุปสงค์ (Demand Conditions) จากข้อมูลจ านวนนักท่องเท่ียวปัจจุบันของเขต
พัฒนาการท่องเท่ียวอันดามัน 5 จังหวดันี ้สามารถแบ่งกลุ่มนักท่องเท่ียว ดงันีอุ้ปสงค์ของเมือง
ท่องเท่ียว จงัหวดัภเูก็ต คือ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเดินทางท่องเท่ียวในภมูิภาคเป็นนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างประเทศท่ีมีความพิถีพิถนัด้านการท่องเท่ียว เป็นนกัท่องเท่ียวจากประเทศในอาเซียน คือ 
มาเลเซียและสิงคโปร์และนกัท่องเท่ียวจากกลุม่ประเทศทางยโุรป และมีนกัท่องเท่ียวรัสเซียและจีน
เพิ่มมากขึน้ในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมา แตส่ว่นใหญ่จะมีการกระจกุตวัในเร่ืองของสถานท่ีและเวลา เช่น
ในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดและส าหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยังเขต
พัฒนาการท่องเท่ียวอันดามัน โดยมากจะเป็นนักท่องเท่ียวท่ีมีพฤติกรรมท่ีชอบท่องเท่ียวท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัทะเลกิจกรรมการท่องเท่ียว  ทางทะเล การพกัผ่อน การประกอบกิจกรรมตามความ
สนใจเฉพาะ เช่น ปีนผา พายเรือลอ่งเรือส าราญ การท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ เป็นต้น และโดยมากจะ
เดินทางมากบับริษัทน าเท่ียวท่ีมีมคัคเุทศก์น ามาและสว่นหนึ่งเป็นนกัท่องเท่ียวกลุม่ครอบครัวและ
สงูอายุท่ีจองการเดินทางด้วยตนเองโดยจองกับโรงแรมท่ีพักท่ีเป็นรีสอร์ท ระดบั 4-5 ดาวท่ีมีอยู่
จ านวนมากในจงัหวดัภเูก็ตและกระบี่และนกัท่องเท่ียวกลุม่นีจ้ะมาซือ้บริการการเดนิทางท่องเท่ียว
ทางทะเลและการด าน า้เพิ่มเติมส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัภเูก็ต
และกระบี่ ส่วนใหญ่มากับบริษัททัวร์หรือซือ้แพคเกจจากเทศกาลส่งเสริมการขายท่ีจัดขึน้ใน
กรุงเทพฯ และกลุ่มท่ีเดินทางมาศึกษาดงูานและการประชุมสมัมนาของหน่วยงานต่างๆ (MICE) 
และท่ีส าคัญนักท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและต่างประเทศส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในเขต
พัฒนาการท่องเท่ียวอันดามัน โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตและกระบี่  ซึ่งยั งมีความต้องการ
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มาตรฐานการบริการท่ีเป็นสากลและความมัน่ใจในการบริการท่ีดีขึน้และเพียงพอตลอดจนความ
มั่นใจด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึน้หลังเกิดเหตุการณ์คลื่นสินามิท่ีผ่านมา            
อุปสงค์ของเมืองท่องเท่ียว จังหวัดกระบี่ พังงา ตรังและสตูล พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ี
เดินทางท่องเท่ียวในเขตพฒันาการท่องเท่ียวอนัดามนัเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีภูมิล าเนาใน
ภาคใต้รองลงมาคือ กรุงเทพฯ ภาคกลาง และภูมิภาคอ่ืนๆ ซึ่งหากพิจารณาแล้วพบว่า 
นกัท่องเท่ียวจ านวนมากมาเท่ียวแบบนกัทศันาจร (Excursionist) ในจงัหวดัพงังา และเดินทางมา
เท่ียวต่อหรือมาพกัค้างคืนท่ีจงัหวดักระบี่ หรือภเูก็ต และมาแบบนกัท่องเท่ียว (Tourist) ในจงัหวดั
ตรังและสตลู คือ ตัง้ใจเลือกจงัหวดัตรังหรือสตลูเป็นจดุหมายปลายทางของการเดินทาง มีการพกั
ค้างคืนอย่างน้อย2 คืนกวา่ๆ ในทัง้สองจงัหวดันี ้แตก็่จะพบปัญหาคล้ายกบันกัท่องเท่ียวท่ีเดินทาง
มาจากต่างประเทศ คือ ส่วนใหญ่จะมีการกระจุกตัวในเร่ืองของสถานท่ีและเวลา เช่น ในช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดและโดยมากจะเดินทางมากับบริษัทน าเท่ียวท่ีมีมัคคุเทศก์น ามาหรือซือ้
แพคเกจทวัร์มาจากงานเทศกาลท่องเท่ียวตา่งๆท่ีจดัขึน้ในกรุงเทพฯ โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัคือมา
ด าน า้หรือท่องเท่ียวในทะเลอนัดามนัท่ีสวยงาม นอกจากนีย้งัมีนกัท่องเท่ียวคนไทยจ านวนมากท่ี
เดินทางไปยังเขตพัฒนาการท่องเท่ียวอันดามันเพราะมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปร่วม
ประชุมสัมมนาในรูปแบบต่างๆ (MICE) และท่ีส าคัญนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมาก
ท่องเท่ียวในภูมิภาค ยงัต้องการมาตรฐานการบริการและความมัน่ใจในความปลอดภยัและการ
บริการท่ีดีมีคณุภาพส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

3) ปัจจัยบริบทกลยุทธ์การแข่งขัน (Strategy, structure, and rivalry) พบว่า มีการควบคุม
คุณภาพและมีการก าหนดมาตรฐานการบริการในธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเท่ียว แต่มีการบงัคบัใช้ท่ีไม่
เข้มงวดและไม่ครอบคลมุในทกุพืน้ท่ีและทกุกิจกรรมด้านการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดในการสง่เสริม
การท่องเท่ียวส าหรับนักท่องเท่ียวต่างประเทศยังขาดประสิทธิภาพ นอกจากนีคุ้ณภาพของธุรกิจใน
อตุสาหกรรมท่องเท่ียวในเขตพฒันาการท่องเท่ียวอนัดามนั คือ ธุรกิจท่ีพกั ธุรกิจบริษัทน าเท่ียว ร้านอาหาร
แหล่งท่องเท่ียวและร้านขายของท่ีระลกึมีความแตกต่างกนัสงูในแต่ละพืน้ท่ีในภมูิภาค นอกจากนี ้
ธุรกิจในอตุสาหกรรมท่องเท่ียวในภูมิภาคส่วนใหญ่ยงัไม่ค านึงถึงเร่ืองคณุภาพมาตรฐานการให้บริการ 
บริษัทน าเท่ียวส่วนใหญ่ในภูมิภาคมีจ านวนมากท าให้เกิดการแข่งขนัอย่างรุนแรงในจงัหวดัภูเก็ต
และกระบี่ ประกอบกบัมีบริษัททวัร์ตา่งชาติเข้ามาด าเนินธุรกิจของตนเองแบบครบวงจร คือ บริษัท
น าเท่ียว ท่ีพกัและร้านอาหารท าให้เกิดปัญหาเงินร่ัวไหลไปตา่งประเทศและบริษัทน าเท่ียวในพืน้ท่ี
เองก็ยังขาดความสามารถด้านการตลาดส าหรับนักท่องเท่ียวในประเทศ นอกจากนี ขี้ด
ความสามารถทางการแข่งขนัด้านการตลาด ด้านราคาด้านความสามารถในการสื่อสารและการใช้
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ภาษา ก็เป็นอปุสรรคท่ีส าคญัต่อการแข่งขนั ส่วนในจงัหวดัพงังาตรังและสตลูมีจ านวนบริษัทน า
เท่ียวไมม่าก ท าให้ไม่เพียงพอตอ่การให้บริการ ตลอดจนยงัขาดความเป็นมืออาชีพด้านบริการและ
ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีการวางแผนบริหารงานของบริษัทในระยะยาวส าหรับเร่ืองของกฎระเบียบและ
นโยบายภาครัฐ พบว่า ทกุภาคสว่นในพืน้ท่ีให้ความส าคญักบัการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างจริงจงั ทัง้ใน
จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรังและสตูลต่างมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ ในการให้การท่องเท่ียวเป็น
ยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาท่องท่ีหรือจังหวัดเม่ือเปรียบเทียบในด้านกลยุทธ์ การแข่งขัน  
มีรายละเอียดดงันี ้

4) ปัจจยัสนบัสนุนท่ีเก่ียวเน่ือง (Related and Supporting Industries) พบว่า หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชนในเขตพฒันาการท่องเท่ียวอนัดามนัให้การสนบัสนนุการรวมกลุม่เครือข่ายอตุสาหกรรมท่องเท่ียว ทัง้ใน
ลกัษณะของนโยบายและการปฏิบตัิ ท าให้มีคณะกรรมการ กลุ่ม สมาคม ชมรม หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน
อตุสาหกรรมท่องเท่ียวทัง้ในระดบัจงัหวดั อ าเภอและท้องถ่ินเพื่อการพฒันาการท่องเท่ียวจ านวน
มากแตข่าดการประสานความร่วมมือกนัระหว่างกลุ่มหรือเครือข่าย แตล่ะเครือข่ายยงัท างานตาม
หน้าท่ี(Function) ของตนเอง ขาดการบูรณาการการพัฒนาการท่องเท่ียวให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมาย
เดียวกนั  การท างานจะเป็นลกัษณะต่างคนต่างท า ท่ีผ่านมายงัพบว่า นโยบายในการพฒันาการท่องเท่ียว
โดยมากจะมาจากระดบับนหรือส่วนกลางมากกว่ามาจากความต้องการของคนท้องถ่ินอย่างแท้จริง ท าให้ขาด
กระบวนการมีสว่นร่วม และเม่ือพิจารณาระดบัของการประสานความร่วมมือกนัทางธุรกิจในเครือข่ายวิสาหกิจ
ท่องเท่ียว ในเขตพฒันาการท่องเท่ียวอนัดามนัแล้วนัน้ ยงัมีการด าเนินงานในระดบัน้อยมาก ท าให้ขาด
ความเช่ือมโยงในห่วงโซอ่ปุทานและการประสานประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ท าให้การพฒันาการ
ท่องเท่ียวอนัดามนั ในแต่ละจงัหวดัเป็นแบบแยกจงัหวดั และมีลกัษณะของการแข่งขนัและแย่ง 
ชิงทรัพยากร อย่างไรก็ตามจากการศึกษาก็พบว่า ในเขตพฒันาการท่องเท่ียวอนัดามนัมีจ านวนองค์กร 
สมาคมชมรม กลุม่ท่ีจดัตัง้ขึน้เพื่อสร้างความร่วมมือในเครือข่ายวิสาหกิจทางการท่องเท่ียวขึน้มาจ านวนมาก
โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ส าหรับสถาบันการศึกษาในพืน้ท่ีอันดามัน ทัง้ในระดับ
อาชีวศกึษาและระดบัมหาวิทยาลยัท่ีเปิดสอนหลกัสตูรด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรมมีอยู่หลายแห่ง 
ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณการผลิตบุคลากรแต่หลกัสูตรการเรียนการสอนยงัขาดความสามารถในการ
สนองตอบต่อความต้องการอย่างแท้จริงของท้องถ่ิน เช่น หลกัสูตรด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การ
ท่องเท่ียวทางทะล เรือส าราญ ธุรกิจอาหารนานาชาติและอาหารฮาลาล เป็นต้น 

1.3 ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
จากการประเมินสถานะของประเทศด้านเศรษฐกิจของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ พบว่า ปรากฏว่าประเทศไทยยงัคงติดอยู่ในกบัดกัประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางจาก
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ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมท่ีชะลอตวัลง เน่ืองมาจากความล่าช้าในการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย การลงทุนลดลงรวมถึงการขาดแคลนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาขณะท่ีหนี ้
สาธารณะเพิ่มสงูขึน้แต่รายได้เข้าประเทศลดลงกระทบต่อเสถียรภาพทางด้านการเงินการคลงั นกัลงทุนขาด
ความเช่ือมั่น ราคาสินค้าเกษตรตกต ่าและขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศลดลงจาก
อันดับ 29ในปี 2557 มาอยู่อันดับ 30 จาก 61 ประเทศทั่วโลกในปี 2558 ด้านสังคมในห้วงนี ้
ประเทศไทยก าลงัเข้าสู่สงัคมผู้สงูวยัอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสขุภาพและเป็นภาระ
ของประชาชนท่ีจะต้องมีค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขเพิ่มขึน้ แม้ว่าสถานการณ์ความยากจนมี
แนวโน้มลดลง แต่ความเหลื่อมล า้ด้านรายได้ระหว่างคนรวยและคนจนมีมากถึง 34.9 เท่า ในปี 
2556 โดยกลุม่คนรวยท่ีสดุร้อยละ 10 ถือครองรายได้สงูถึงร้อยละ 36.8 ของรายได้ทัง้หมด ขณะท่ี
กลุ่มคนจนท่ีสุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 1.1 เน่ืองจากโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีไม่
สมดลุ การกระจายประโยชน์ของการพฒันาไปยงักลุ่มคนต่าง ๆ ในสงัคมยงัไม่ทัว่ถึง จ าเป็นต้องมี
แนวทางในการแก้ปัญหาทัง้ด้านการศกึษา การสาธารณสขุและ    สวสัดิการสงัคมรวมถึงปัญหาการค้ายา
เสพติด ความขัดแย้งทางการเมือง การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนความท้าทายจากภัย
ธรรมชาติท่ีมีมากขึน้ 

นอกจากนีจ้ากการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพืน้ท่ีกลุม่จงัหวดั
ภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพืน้ท่ี พบว่า ในพืน้ท่ีทุกจังหวดัมีปัญหาความ
ต้องการท่ีส าคญั ได้แก่ 

1. การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางการคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงระหว่างจงัหวดั
และเช่ือมโยงแหลง่ท่องเท่ียวในจงัหวดัยงัไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ เช่น ถนน ท่าเทียบเรือ สนามบิน 
ปัญหาเส้นทาง  การคมนาคมขนส่งค่อนข้างกระจกุตวัอยู่ในสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั  ๆในขณะท่ีเส้นทาง
การคมนาคมอ่ืนๆ ไม่สะดวกและปลอดภยั เส้นทางคมนาคมท่ีเช่ือมโยงจงัหวดับางจงัหวดัในกลุ่ม
จงัหวดัยงัมีสภาพเป็นถนน 2 ช่องจราจรโดยเฉพาะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ซึ่งเป็นเส้นทาง
คมนาคมขนส่งสายหลกัของภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั และยงัมีปัญหาการคมนาคมขนส่งระหว่างพืน้ท่ี
ในสว่นของแผ่นดินใหญ่กบัเกาะตา่ง ๆ ทัง้ท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัของประชาชนและแหลง่ท่องเท่ียว 

2. การพฒันาแหลง่ท่องเท่ียวและบคุลากรทางการท่องเท่ียว ยงัขาดการยกระดบั
มาตรฐาน เช่น ขาดแคลนแรงงานภาคการท่องเท่ียว (ด้านภาษาและทกัษะ) การเพิ่มศกัยภาพของ
บุคลากรในชุมชน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน สามารถติดต่อสื่อสารกับ
นกัท่องเท่ียวได้ จึงเป็นสิ่ง ท่ีมีความส าคญั และจะต้องเร่งรัดการด าเนินการเพื่อสร้างความยอมรับ
และความเช่ือมัน่ 
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3. การขาดการท าตลาดประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวท่ีชัดเจนและมีความ
ต้องการท่ีส าคญัท่ีจะขบัเคลื่อนเพื่อพฒันายกระดบัมาตรฐานการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน 

4. ปัญหาด้านมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวท่ีผ่านมาความปลอดภัยของ
นกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทัง้ประชาชนในพืน้ท่ียงัคงประสบปัญหาความไม่
มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ทัง้ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติภัยจากอาชญากรรม ซึ่งยังมีคดีอุกฉกรรจ์และ
สะเทือนขวญัอยู่บ่อยครัง้และภยัท่ีเกิดจากการสญัจรในท่ีต่าง ๆ  เน่ืองจากปัญหาปัจจยัความไม่พร้อมและ
ไม่ได้มาตรฐาน  ด้านความปลอดภยั จึงท าให้ความสญูเสียจากอบุตัิเหตนุ ามาซึง่ความสญูเสียในชีวิต
และทรัพย์สินจ านวนมากและอุบัติภัยท่ีเกิดขึน้ยังคงเป็นปัญหาท่ีจะต้องแก้ไข เพื่อยกระดับ
มาตรฐานด้านการความปลอดภยัให้สงูขึน้ 

5. ปัญหาราษฎรไม่ มี เอกสารสิ ทธิและครอบครองพื น้ท่ี ป่ าสงวน และท่ี ดิ น
สาธารณประโยชน์การประกาศเขตท่ีดินเป็นเขตอทุยานและป่าสงวนมีปัญหาทบัซ้อนท่ีท ากินของ ชาวบ้านจึง
เกิดการโต้แย้งสิทธ์ิกบัทางราชการและปัญหาประชาชนท่ีไม่มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเองได้เข้าบกุรุก
ยดึครองท่ีดินของรัฐในเขตป่าสงวนแห่งชาติและท่ีดินสาธารณประโยชน์เพื่อใช้ในการปลกูสร้างท่ีอยู่อาศยั
และใช้เพื่อการเกษตร 

6. ปัญหาการขาดแคลนน า้ส าหรับการอปุโภค /บริโภค ด้วยสภาพภมูิประเทศท่ี
เป็นพืน้ท่ีภเูขา พืน้ท่ีเกาะและพืน้ท่ีลาดชนัท าให้ล าน า้ธรรมชาติเป็นสายสัน้ ๆ น า้จึงไหลลงสู่ทะเล
อย่างรวดเร็วท าให้ขาดแคลนน า้จืดในฤดแูล้ง นอกจากนัน้ยงัมีปัญหาแหล่งน า้ธรรมชาติถกูบกุรุก
ด้วยน า้เค็มจึงไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้และปัญหาการขาดแคลนน า้นีอ้าจจะเป็นอปุสรรคตอ่การ
ขยายธุรกิจการท่องเท่ียวอยา่งมีเสถียรภาพในอนาคต 

7. ปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงต่าง ๆ ท่ีก าลงัลดน้อยลงอย่างต่อเน่ือง รวมถึงปัญหาเร่ืองขยะมลู
ฝอยและน า้เสียจากการประกอบกิจการต่าง ๆ และจากชมุชน ส่งผลกระทบต่อสขุอนามยัของคน
ในพืน้ท่ี รวมถึงความสมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาตทิางทะเลลดลง ซึ่งเกิดจากการท าประมงท่ีไม่
ถกูวิธีและการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาตสิง่ผลให้ชาวประมงสามารถจบัสตัว์น า้ได้น้อยลง 

8. ปัญหาเร่ืองการกดัเซาะชายฝ่ัง จดัได้วา่เป็นอีกหนึง่ประเด็นหลกัท่ีประชากรของจงัหวดั
ในกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามันได้รับผลกระทบมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรและทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึน้ สาเหตุส าคัญมาจากบางพืน้ท่ียังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบและภัย
ธรรมชาติตา่ง ๆ 
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9. ปัญหาเร่ืองการบริหารจดัการระหว่างกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในระดบัต่าง ๆ
และส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ท่ียงัมีความเข้าใจในแนวความคิดเร่ืองการท างานแบบบูรณาการอยู่
ในระดบัท่ีแตกต่างกันส่งผลให้การแก้ไขปัญหาและพฒันาพืน้ท่ีไม่สามารถเช่ือมโยงบูรณการให้
เกิดการขบัเคลื่อนในลกัษณะท่ีประสานและเกือ้กลูกนัได้อยา่งแท้จริง 

10. ปัญหาด้านสาธารณสขุท่ียงัคงมีปัญหากระทบตอ่ประชาชนในพืน้ท่ี ซึง่โรคท่ี
พบมากได้แก่ โรคหวัใจ โรคความดนัโลหิตสงูและโรคเบาหวาน ซึง่เกิดจากปัญหาพฤติกรรมการใช้
ชีวิตประจ าวันท่ีประชาชนส่วนใหญ่นิยมบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ซึ่งมีทิศทางท่ี
เพิ่มขึน้ ซึง่เป็นการสร้างภาระด้านการสาธารณสขุในระยะยาว อีกทัง้ภาครัฐยงัต้องแบกรับปัญหา
สาธารณสขุของกลุ่มนกัท่องเท่ียวและแรงงานต่างด้าวท่ีมีปัญหาสขุภาพท่ีสงูเช่นกนัปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในพืน้ท่ีกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั พบว่าเป็นปัญหาท่ีสัง่สมมาเป็น
ระยะเวลาท่ียาวนานพอสมควร   จึงไม่สามารถจัดการได้ด้วยภาครัฐเพียงล าพัง จะต้องมีการ
ประสานบูรณาการกบัทุกภาคส่วนเป็นก าลงัประชารัฐในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และ
ร่วมจดัการแก้ไขปัญหาจึงจะสามารถด าเนินการได้ส าเร็จลลุ่วงไปด้วยดีทัง้นี ้หากสามารถแก้ไข
ปัญหาตา่ง ๆ เหลา่นี ้ได้ตามความต้องการก็จะสามารถตอ่ยอดการพฒันาไปสูค่วามเป็นเมืองและ
สงัคมท่ีน่าอยู่(ส านกับริหารยทุธศาสตร์กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั. 2559) 

1.4 ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
อันดามัน 

ในการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเท่ียวของเขตพัฒนาการท่องเท่ียวอันดามัน 
ประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรังและสตูล ได้วิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิท่ีเก่ียวข้อง การ
วิเคราะห์ปัจจยัแวดล้อมทางการตลาดและการวิเคราะห์ปัจจยัขีดความสามารถทางการแข่งขนั สามารถสรุป
ความโดดเด่นและศกัยภาพของแต่ละจงัหวดัท่ีคดัเลือกมาอยู่ในเขตพฒันาการท่องเท่ียว ก าหนด
ยทุธศาสตร์การพฒันาการท่องเท่ียวเขตพฒันาการท่องเท่ียวอนัดามนัได้แก่ จงัหวดัภูเก็ต กระบี่ 
พงังา ตรังและสตลูปี พ.ศ. 2559 – 2563 ดงันี ้

3.1 วิสยัทัศน์ “การท่องเท่ียวทางทะเลระดบัโลก บนฐานวฒันธรรมอันดามัน” 
ค าอธิบายวิสยัทศัน์“พฒันาและส่งเสริมให้เขตพฒันาการท่องเท่ียวอนัดามนัเป็นเมืองท่องเท่ียว
ทางทะเลเมืองท่าเทียบเรือส าราญเรือยอร์ชท่ีมีมาตรฐานสากลระดบัโลก และเมืองท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรมท่ีสะท้อนวิถีอนัดามนัซึ่งหมายถึงวฒันธรรมและวิถีชีวิตของคนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ได้แก่ 
คน ประเพณีวิถีชีวิต สถาปัตยกรรมธรรมชาติ ภาษาการแต่งกาย เป็นต้น ท่ีถูกส่งมอบจากรุ่นสู่รุ่น
หรือถูกปรับปรุง ให้สอดคล้องกับการด ารงชีวิตในปัจจุบันซึ่งอาจจะมีในลักษณะท่ีเป็นแบบดัง้เดิม
(Traditional) และแบบร่วมสมัย(Contemporary) สอดคล้องกับการท่องเท่ียววิถีไทยบนฐานอัตลักษณ์
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เฉพาะของแตล่ะจงัหวดัในเขตอนัได้แก่ ภเูก็ต กระบี่ พงังา ตรัง และสตลูบนฐานความใสใ่จต่อทรัพยากร
และแหลง่ท่องเท่ียว”  

3.2 วตัถปุระสงค์ 

1. พฒันาให้เขตพฒันาการท่องเท่ียวอนัดามนัเป็นเมืองท่องเท่ียวทางทะเล เรือส าราญ
เรือยอร์ชท่ีมีมาตรฐานระดบัโลก โดยเน้นให้จังหวดัภูเก็ตและจังหวดักระบี่เป็นศูนย์กลางในการ
เช่ือมโยงและกระจายนกัท่องเท่ียว พร้อมทัง้พฒันาเมืองท่องเท่ียวรอง จงัหวดัพงังา ตรังและสตลู 
เป็นเมืองท่องเที่ยวท่ีมีศกัยภาพทางการแข่งขนัได้ในระดบัสากล 

2. ต่อยอดฐานและสร้างคณุค่าให้กบัต้นทนุทางวิถีชีวิต วฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของอนัดามนัสูกิ่จกรรมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงร่วมกบัทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเพื่อการเพิ่มวนัพ านกัและ
ขยายตลาดนกัท่องเท่ียวให้ครอบคลมุทกุจงัหวดัในเขตพฒันาการท่องเท่ียวอนัดามนั 

3. ส่งเสริมและจัดการการท่องเท่ียวของเขตพัฒนาการท่องเท่ียวอันดามัน
โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของนกัท่องเท่ียวคณุภาพครอบคลมุทุกกลุ่ม โดยเน้นการพฒันา
คณุภาพการบริการในทนุมนษุย์ให้มีศกัยภาพในการรองรับนกัท่องเท่ียวได้ 

4. ส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นการวิเคราะห์กลุ่มตลาดท่ี
เหมาะสมตลอดจนนกัท่องเท่ียวท่ีมีคณุภาพของคลสัเตอร์อนัดามนั 

5. ผลักดันให้เขตพัฒนาการท่องเท่ียวอันดามันเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงการ
ท่องเท่ียวกับจังหวัดภายในเขตและภายนอกเขตตลอดจนการเช่ือมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย 
สงิคโปร์และอินโดนีเซีย 

3.3 เปา้หมาย 

1. เพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวให้กบัเมืองท่องเท่ียวหลกัและเมืองรองในเขต
พฒันาการท่องเท่ียวอนัดามนั 

2. กระจายรายได้จากการท่องเท่ียวให้ทั่วถึงและเป็นธรรมภายในเขตพัฒนาการ
ท่องเท่ียวอนัดามนั 

3. กระจายรายได้การท่องเท่ียวออกไปยงัจงัหวดัใกล้เคียงและพืน้ท่ีเช่ือมโยง
การท่องเท่ียวภายนอกเขตพฒันาการท่องเท่ียวอนัดามนั 

4. พฒันาคณุภาพชีวิตของคนในเขตพฒันาการท่องเท่ียวอันดามนั ทัง้ด้าน
มิติของสงัคมและวฒันธรรมและสิง่แวดล้อม 
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5. รักษาและสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลายของอันดามันให้เขต
พฒันาการท่องเท่ียวอนัดามนัได้รับรางวลัท่ีเก่ียวกบัการเป็นแหล่งท่องเท่ียวการประกอบธุรกิจด้าน
การท่องเท่ียวในระดบัชาติและนานาชาติ 

3.4 ประเด็นยทุธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาฐานทรัพยากรการท่องเท่ียวทางทะเล และวิถีอนัดามัน 

โดยเน้นการยกระดบัปัจจยัพืน้ฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนกัท่องเท่ียว และคณุภาพการ
ให้บริการ ตลอดจนการลงทนุในทกุระดบัเพื่อมุ่งสูก่ารเป็นเมืองท่องเท่ียวทางทะเล และท่าเทียบเรือส าราญท่ี
มีมาตรฐานระดบัโลก 

เปา้ประสงค์ยทุธศาสตร์ 
1. เพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวในเขตพฒันาการท่องเท่ียวอนัดามนั 

2. กระจายรายได้จากการท่องเท่ียวให้ทัว่ถึงและเป็นธรรมภายในเขตพฒันาการท่องเท่ียว
อนัดามนั 

3. กระจายรายได้การท่องเท่ียวออกไปยงัจงัหวดัใกล้เคียงและพืน้ท่ีเช่ือมโยงการท่องเท่ียว
ภายนอกเขตพฒันาการท่องเท่ียวอนัดามนั 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเขตพัฒนาการท่องเท่ียวอันดามันทัง้ด้านมิติ
ของสงัคมและวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม 

5. รักษาและสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีหลากหลายของอนัดามนั 

6. ให้เขตพฒันาการท่องเท่ียวอนัดามนัได้รับรางวลัท่ีเก่ียวกบัการเป็นแหล่งท่องเท่ียว/การ
ประกอบธุรกิจด้านการท่องเท่ียวในระดบัชาต ิและนานาชาติ 

กลยทุธ์ 
กลยุทธ์ท่ี 1.1 การพฒันาระบบการบริหารจดัการทรัพยากรและการเพิ่มคณุค่า 

(Value added) ให้กบัแหล่งท่องเท่ียวทางทะเล ธรรมชาติ และวิถีวฒันธรรมของคลสัเตอร์อนัดา
มนั โดยให้ความส าคญักบัการอนรัุกษ์และรักษาทรัพยากรทางการท่องเท่ียว 

กลยุทธ์ท่ี 1.2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขนัของการเป็นเมืองท่องเท่ียว
ทางทะเลและท่าเทียบเรือส าราญระดบัโลก ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ระบบโลจิสติกส์และระบบการคมนาคม
ภายในจงัหวดัและระหว่างจงัหวดั ตลอดจนมาตรฐานด้านความปลอดภยั และการพฒันาคณุภาพการให้บริการ
ในบคุลากรทกุระดบั 

กลยุทธ์ท่ี 1.3 การพฒันาระบบการจดัการท่องเท่ียวเรือส าราญและเรือยอร์ชของจงัหวดั
ภายในคลสัเตอร์อนัดามนั 
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กลยุทธ์ท่ี 1.4 การพัฒนาระบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 
(Medical Tourism) ของกลุม่จงัหวดัภเูก็ต 

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2เร่งส่งเสริมกลยทุธ์การตลาดท่ีเน้นคณุคา่ และการสร้างประสบการณ์
ท่ีดีให้กบันกัท่องเท่ียวและการเจาะกลุม่ตลาดนกัท่องเท่ียวคณุภาพทัง้ตลาดตา่งประเทศและตลาด
ในประเทศ 

เปา้ประสงค์ยทุธศาสตร์ 
1. ร้อยละของความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียว 
2. การเพิ่มขึน้ของรายได้รวมจากการท่องเท่ียวของเขตพัฒนาการท่องเท่ียว 

อนัดามนั 

3. การกระจายรายได้จากการท่องเท่ียวไปยงัจงัหวดัพงังา ตรัง และสตลู 

4.เพิ่มจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวซ า้ในเขตพฒันาการท่องเท่ียวอนัดามนั 

5. รักษาและสืบทอดภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและวิถีอนัดามนั 

กลยทุธ์ 
กลยุทธ์ท่ี 2.1 การส่งเสริมการตลาดภายใต้แนวคิด “Discover Andaman and Explore 

Happiness”โดยเน้นการตลาดท่ีสร้างคณุคา่ให้กบัประสบการณ์ในการท่องเที่ยว และเพิ่มระยะเวลา
การพ านกันาน 

กลยทุธ์ท่ี 2.2 การสง่เสริมการตลาดในกลุม่สนใจเฉพาะ (Niche Market)  
กลยทุธ์ท่ี 2.3 การเจาะกลุม่ตลาดคณุภาพให้กบัเมืองท่องเท่ียว จงัหวดักระบี่ พงังา ตรัง

และสตูล โดยเน้นกลุ่มตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ยุโรป จีน และตลาดนักท่องเท่ียวในประเทศท่ีมี
คณุภาพ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 เร่งสนบัสนนุและขบัเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภยัแหลง่ท่องเท่ียว
ทางทะเลความสะดวกในการคมนาคม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว และการจดัการน า้
อยา่งเป็นระบบ 

เปา้ประสงค์ยทุธศาสตร์ 
1. ร้อยละของความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียว 
2. ให้เขตพฒันาการท่องเท่ียวอนัดามนัได้รับรางวลัท่ีเก่ียวกบัการเป็นแหลง่ท่องเท่ียว/การ

ประกอบธุรกิจด้านการท่องเท่ียวในระดบัชาติและนานาชาต ิ
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กลยทุธ์ 
กลยุทธ์ท่ี 3.1 การพัฒนาระบบและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในเมือง

ท่องเที่ยวทางทะเลระดบัสากลทัง้ภยัท่ีเกิดขึน้จากธรรมชาติ และมนษุย์ 

กลยทุธ์ท่ี 3.2 การวางแผนการจดัการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทัง้ในเขตเมือง เกาะ และ
ทะเล 

กลยทุธ์ท่ี 3.3 การจดัท าระบบการจดัการน า้ในเมืองท่องเท่ียวอยา่งมีประสทิธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงภายในคลสัเตอร์อนัดามัน 
ระหวา่งคลสัเตอร์ ประเทศเพื่อนบ้านและคลสัเตอร์ระดบัสากล 

เปา้ประสงค์ยทุธศาสตร์ 
1. เพิ่มระยะเวลาพ านกัในเขตพฒันาการท่องเท่ียวอนัดามนั 

2.เช่ือมโยงการท่องเท่ียวภายในคลัสเตอร์ระหว่างคลัสเตอร์และเช่ือมโยงสู่
ประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซีย สงิคโปร์และอินโอนีเซีย 

3. ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในเขตพฒันาการท่องเท่ียวอนั
ดามนั 

4. เกิดเส้นทางการท่องเท่ียวเช่ือมโยง 
กลยทุธ์ 

กลยทุธ์ท่ี 4.1 เช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวในจงัหวดัท่ีอยู่กลุ่มคลสัเตอร์อนัดา
มนั ทัง้เส้นทางท่องเท่ียวทางทะเล ทางธรรมชาติและวฒันธรรม 

กลยุทธ์ท่ี 4.2 การเช่ือมโยงการท างานของเครือข่ายการท่องเท่ียวทางทะเลกับคลสัเตอร์
นอกกลุม่อนัดามนั ได้แก่ กลุม่ฝ่ังทะเลตะวนัตก กลุม่ฝ่ังทะเลตะวนัออกและอา่วไทย 

กลยุทธ์ท่ี 4.3 การเช่ือมโยงเครือข่ายการท่องเท่ียวทางทะเล เรือส าราญและเรือยอร์ชกับเมือง
ท่องเท่ียวหลกัในเอเชีย ยโุรป และอเมริกา 

กลยุทธ์ท่ี 4.4 เช่ือมโยงธุรกิจสินค้าเกษตร ประมงและสินค้าหัตถกรรมจากจังหวัด
สตลู ตรังพงังาและภเูก็ต 

กลยุทธ์ท่ี 4.5 การเช่ือมโยงเครือข่ายการท่องเท่ียวฮาลาลในกลุ่ม IMT-GT อาเซียนและ
ระดบันานาชาต ิ

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 5 เร่งยกระดบัและสร้างความเข้มแข็งให้กบัเครือข่ายการท่องเท่ียวอนัดา
มันและบุคลากรด้านการท่องเท่ียว โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายและบุคลากร
ครอบคลมุทัง้ระบบของการจดัการท่องเท่ียวอนัดามนั 
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เปา้ประสงค์ยทุธศาสตร์ 
1. เกิดคลสัเตอร์การท่องเท่ียวของเขตพัฒนาการท่องเท่ียวอันดามัน และการ

ขบัเคลื่อน คลสัเตอร์ 
2. ร้อยละของความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในเขตพัฒนาการ

ท่องเท่ียวอนัดามนั 
3. ร้อยละของความพงึพอใจของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียวท่ีได้รับการพฒันา 
4. จ านวนบคุลากรด้านการท่องเท่ียวทกุภาคสว่นได้รับการพฒันา 
 5. จ านวนหลกัสตูรการอบรมและพฒันาทนุมนษุย์ในอตุสาหกรรมท่องเท่ียว 

กลยทุธ์ 
กลยุทธ์ท่ี 5.1 เร่งยกระดับและสร้างความเข้มแข็งในกลไกการขับเคลื่อนคลัส

เตอร์การท่องเท่ียวกลุม่อนัดามนั 

กลยุทธ์ท่ี 5.2 การสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย์ในคลสัเตอร์อนัดามนัทุกระดบั
และทุกกลุ่มให้มีทักษะและความสามารถ มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและจิตใจในการให้บริการ 
ตลอดจนศกัยภาพในการสื่อสารระหว่างวฒันธรรม (Cross Cultural Communication) เพื่อสร้างความประทบัใจ
ให้กบันกัท่องเท่ียว(ส านกับริหารยทุธศาสตร์กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั. 2559) 

2. กีฬาทางน า้ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 
กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั มีลกัษณะพืน้ท่ีเป็นแนวทอดยาวตามชายฝ่ังทะเลอนัดามนั

ทางทิศตะวนัตกของประเทศ ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีลุ่มน า้ภาคใต้ฝ่ังตะวนัตก ลกัษณะภมูิประเทศด้านตะวนัตก
มีแนวเทือกเขาพาดผ่านจากจงัหวดัระนองลงมาถึงจงัหวดัพงังาซึง่เป็นต้นก าเนิดแม่น า้สายตา่งๆ แม่น า้
และล าน า้มีความยาวไม่มากนกัและไหลลงสู่ทะเลอนัดามนัไปทางทิศตะวนัตกและตะวนัตกเฉียงใต้เป็น
ส่วนใหญ่ ลกัษณะภมูิประเทศเกิดจากแผ่นดินยบุตวัลงไป ท าให้ชายฝ่ังทะเลเว้าแหว่งมีอ่าวและเกาะเล็ก  ๆ
มากมาย จากลกัษณะภูมิประเทศท่ีมีความหลากหลายและสวยงามดงักล่าวท าให้พืน้ท่ีกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน เหมาะแก่การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติในระดับนานาชาติ โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

4.1 จังหวัดระนอง มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทิวเขา หุบเขาสลับซับซ้อน 
ประมาณ ร้อยละ 86 ของพืน้ท่ีจังหวัดมีพืน้ท่ีราบเพียงร้อยละ14ของพืน้ท่ีเท่านัน้โดยทางทิศ
ตะวนัออกของพืน้ท่ีจะมีแนวเทือกเขาตะนาวศรีทอดตวัเป็นแนวยาวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ ประกอบด้วยเขา
ห้วยเสียดเขานมสาว ลกัษณะของพืน้ท่ีมีความลาดเอียงจากทิศตะวนัออกลงสู่ทะเลอนัดามัน ทางทิศ
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ตะวนัตก  โดยมีพืน้ท่ีติดแนวชายฝ่ังทะเลอนัดามนัประมาณ 69 กิโลเมตร ประกอบด้วย เกาะน้อยใหญ่ 
ทัง้สิน้  62 เกาะ ได้แก่ เกาะพยามเกาะสนิไห เกาะช้าง และเกาะเหลา เป็นต้น 

4.2 จงัหวดัพงังา มีลกัษณะภมูิประเทศสว่นใหญ่เป็นเทือกเขาสงูสลบัซบัซ้อน และท่ีราบสงู
ทางด้านตะวันตกของพืน้ท่ี โดยจะทอดตัวเป็นแนวยาวตามแนวเหนือใต้ มีเทือกเขาท่ีส าคัญ ได้แก่ 
เทือกเขาภูเก็ตซึ่งเป็นเทือกเขาท่ีต่อเน่ืองมาจากเทือกเขาตะนาวศรี บริเวณตอนกลางของพืน้ท่ีจะมีลกัษณะ
เป็นท่ีราบเชิงเขามีความสูงจากระดบัน า้ทะเลปานกลางประมาณ 20-120 เมตร ส่วนใหญ่จะอยู่ในพืน้ท่ี
อ าเภอเมืองพงังา อ าเภอตะกัว่ทุ่ง อ าเภอตะกัว่ป่า และอ าเภอท้ายเหมือง ลกัษณะของพืน้ท่ีจะลาดเอียง
จากทิศตะวนัออกไปยังทิศตะวนัตกลงสู่ทะเลอนัดามัน และมีท่ีราบแคบๆ ตามชายฝ่ังทะเลยาว
ประมาณ 239.25 กิโลเมตร โดยตามแนวชายฝ่ังทะเลจะมีป่าชายเลนเกือบตลอดพืน้ท่ีประกอบด้วย
เกาะประมาณ 105 เกาะ ได้แก่ เกาะยาว หมูเ่กาะสริุนทร์ และหมูเ่กาะสมิิลนั เป็นต้น 

4.3 จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะเป็นเกาะท่ีตัง้อยู่ตามชายฝ่ังทะเล มีลักษณะทางธรณีวิทยา
คล้ายคลงึกบัแผน่ดินใหญ่ พืน้ท่ีร้อยละ 70 ของจงัหวดัเป็นภเูขาทอดยาวตามแนวเหนือใต้และอีกร้อยละ 
30 เป็นท่ีราบฝ่ังตะวนัตกของเกาะเป็นภูเขา ทางทิศเหนือและด้านตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นท่ีราบสูง 
ขณะท่ีด้านตะวนัออกเป็นพืน้ท่ีราบจงัหวดัภเูก็ตมีล าน า้ล าห้วย และคลองขนาดเล็ก รวม 9 สาย และมี
แหลง่น า้ผิวดินท่ีเป็นพรุธรรมชาติขมุเหมืองเก่าและอา่งเก็บน า้ของกรมชลประทานด้านตะวนัออกพืน้ท่ีชายฝ่ัง
ทะเลประกอบด้วยหาดโคลน ป่าชายเลน และพืน้ท่ีทรายงอก ขณะท่ีด้านตะวนัตกเป็นหาดทรายสวยงาม 
นอกจากนัน้ยงัมีเกาะบริวารทัง้สิน้ 32 เกาะได้แก่ เกาะนก เกาะนาคาน้อย เกาะนาคาใหญ่ เกาะมะพร้าวและ
เกาะชี เป็นต้น 

4.4 จงัหวดักระบี่ มีลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูน ท่ีมีลกัษณะเป็นภูเขา
โดดๆเตีย้ๆมีถ า้หินปนู บ่อน า้ร้อน และแอ่งน า้ท่ีเกิดจากการยบุตวัของพืน้ดิน สลบักบัพืน้ท่ีแบบลกูคลื่น
ลอนลาดและท่ีราบเชิงเขาบริเวณทางตอนบนของพืน้ท่ี ทางตอนกลางของพืน้ท่ีมีแนวภูเขาท่ีส าคัญ
ทอดตวัในแนวเหนือใต้ ได้แก่ ภเูขาพนมเบญจานอกจากนัน้บริเวณด้านตะวนัตกของพืน้ท่ีมีลกัษณะเป็น
ท่ีราบแคบๆตามชายฝ่ังทะเล มีความยาวประมาณ 160 กิโลเมตร มีลกัษณะเป็นชายฝ่ังทะเลจมตวั จึง
ท าให้ชายฝ่ังทะเลมีลกัษณะเว้าแหว่ง สงูชนัต่างกันบางบริเวณมีภูเขาติดกับชายฝ่ังทะเล เช่น เขากาโรส
และประกอบด้วย หมู่เกาะน้อยใหญ่ ประมาณ 154 เกาะโดยเป็นเกาะท่ีมีประชากรอาศยัอยู่เพียง 13 เกาะ 
เกาะท่ีส าคญัได้แก่ เกาะลนัตา และเกาะพีพี ซึง่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามติดอนัดบัของโลก 

4.5 จงัหวดัตรัง มีลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูนเนินสงูๆ ต ่าๆ สลบัด้วย
ภเูขาใหญ่เล็กถ า้และแอ่งน า้ท่ีเกิดจากการยบุตวัของพืน้ดิน กระจดักระจายอยู่ทัว่ไปภายในพืน้ท่ี ได้แก่ 
ถ า้เขาช้างหาย ถ า้เลถ า้พระวิเศษ เป็นต้น ในขณะท่ีพืน้ท่ีราบมีสดัส่วนค่อนข้างน้อย ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ใน
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การปลกูข้าวทางทิศตะวนัออก มีเทือกเขาบรรทดัทอดตวัยาวจากเหนือจดใต้ โดยเป็นเส้นแบ่งเขตแดน
ระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวดัพัทลุง ซึ่งตามแนวทิวเขาปกคลุมด้วยป่าดงดิบท่ีสมบูรณ์นอกจากนัน้
ทางด้านทิศตะวนัตกของพืน้ท่ีมีลกัษณะเป็นท่ีราบตามชายฝ่ังทะเลมีความยาวประมาณ 119 กิโลเมตร 
สภาพพืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลนท่ียงัคงความอดุมสมบูรณ์ประกอบด้วยพืน้ท่ีท่ีเป็นเกาะทัง้สิน้ 46 เกาะ 
(ส านกับริหารยทุธศาสตร์กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั. 2559) 

จากความอดุมสมบรูณ์และความสวยงามของทะเลไทยและพืน้ท่ีบริเวณชายฝ่ังท าให้ประเทศไทย
กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะชายฝ่ังทะเลอันดามันใน
มหาสมุทรอินเดีย ได้ถูกน ามาพัฒนาทางการท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือ และสร้างรายได้เข้าประเทศ         
เป็นจ านวนมากกิจกรรมการท่องเท่ียวทางทะเลท่ีส าคญัได้แก่ กิจกรรมด าน า้ดปูะการัง กิจกรรมพกัผ่อน
และการชมทิวทศัน์ ชายหาด การชมหมูบ้่านชาวประมงและชาวเล กิจกรรมการแลน่เรือ การเลน่กีฬาทางน า้ 
การตกปลา เป็นต้น ในแต่ละปีประเทศไทยสามารถรองรับจ านวนนักท่องเท่ียวได้เป็นจ านวนมากทัง้
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ และนกัท่องเท่ียวชาวไทยเอง สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศอีกทัง้
ก่อให้เกิดการหมนุเวียนเงินตราภายในประเทศ และสร้างอาชีพแก่ประชาชนในพืน้ท่ีเป็นจ านวนมาก 

กิจกรรมการท่องเท่ียวด้านกีฬาทางน า้ท่ีให้บริการนกัท่องเท่ียวได้รับความเพลดิเพลนิความพงึ
พอใจและใกล้ชิดกบัธรรมชาติแล้ว ยงัส่งเสริมให้นกัท่องเท่ียวได้มีโอกาสเรียนรู้กบัธรรมชาติในรูปแบบ
ต่าง ๆ  อย่างไรก็ดีการจดักิจกรรมกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีธรรมชาติอาจจ าเป็นต้องพิจารณา
กิจกรรมการเรียนรู้ธรรมชาติ /สิ่งแวดล้อมประกอบกนัไป เพื่อดงึดดูนกัท่องเท่ียวและ ท าให้นกัท่องเท่ียว
ได้รับความเพลิดเพลินมากขึน้ ซึ่งอาจเรียกว่า กิจกรรมกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว กล่าวคือ เป็น
กิจกรรมท่ีกระท าในพืน้ท่ีธรรมชาติ  มีการจ ากัดจ านวนนักท่องเท่ียวต่อกลุ่มกิจกรรมเพื่อไม่สร้าง
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติ กิจกรรมเสริมดงักล่าวอาจจดักลุ่มได้เป็นกลุ่มกิจกรรมท่องเท่ียว
ท่ีเน้นการใกล้ชิดช่ืนชมธรรมชาติ(Appreciative Recreational Activities) และกลุ่มกิจกรรมท่องเท่ียวท่ี
เน้นการผจญภยัตื่นเต้นท้าทายกบัธรรมชาติ (Adventurous Recreational Activities) ส าหรับกีฬาทางน า้
เพื่อการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันครัง้นี ้คือ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 2561:  
ออนไลน์) ซึ่งในงานวิจยัครัง้นี ้ก าหนดชนิดของกีฬาทางน า้ท่ีได้รับความนิยม เพื่อการศึกษาใน 3 ชนิด
กีฬา คือ กีฬาเรือแคนน ู/ เรือคายคั   กีฬาด าน า้ และกีฬาเรือพายลอ่งแก่ง ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 



  33 

2.1 กีฬาเรือแคนนู (Canoeing) / เรือคายัค (Kayak) 
กีฬาเรือแคนนู (Canoeing) / เรือคายคั (Kayak) มีชาวพืน้เมืองในแถบทวีปอเมริกา 

แคนาดาและยโุรป ได้ใช้เรือแคนแูละคายคัสญัจรไปมาเพื่อการติดต่อคมนาคมและด ารงชีวิตตาม
ล าน า้และ ตามท้องทะเล ต่อมามีการน าเรือแคนูและคายัคมาใช้ในการกีฬาและการท่องเท่ียว 
ปัจจุบนัประเทศไทยมีการพายเรือคายคัหรือเรือแคนู เป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวประเภทเชิงนิเวศ
และผจญภัยท่ีได้รับความนิยมมากในกลุ่มนักท่องเท่ียว เพราะความตื่นเต้นท้าทายในการการ
น าไปใช้ส ารวจหรือชมทัศนียภาพตามชายฝ่ังทะเล หมู่เกาะ บริเวณป่าชายเลน บึง และแม่น า้  
ล าคลองท่ีไม่มีเกาะแก่ง รวมถึงในบริเวณน า้นิ่ง เช่น อ่างเก็บน า้ เข่ือนเก็บกักน า้ต่างๆ หรือใช้พาย
ส ารวจถ า้โดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษกบัสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สว่นใหญ่จดัอปุกรณ์ไว้ให้บริการ
ส าหรับแขกท่ีมาพกั มีทัง้ให้บริการฟรีและคิดเป็นค่าเช่ารายชัว่โมงหรือรายวนั เพื่อให้นกัท่องเท่ียว
พายเลน่ชมธรรมชาติ 

ประเภทของเรือแคนนู (Canoeing) / เรือคายคั (Kayak)ในประเทศไทยท่ีให้บริการ
กบันกัท่องเท่ียวสว่นใหญ่จะเป็นเรือคายคั มี 2 แบบ 

1. เรือคายคั (Kayak) มี 2 ลักษณะ  

1.1 เรือคายัคแบบ Sit-on-top เป็นคายัครูปแบบใหม่ท่ีได้พัฒนาให้พายได้
ง่ายและสะดวกยิ่งขึน้ ข้อดีคือจะไม่จมน า้เน่ืองจาก ตัวเรือจะถูกปิดหมด โดยผู้ พายจะนั่งอยู่
ด้านบนของเรือ ล าเรือจะมี รูระบายน า้เพื่อให้น า้ท่ีสาดกระเซ็นเข้ามาสามารถระบายออกไปได้ ใช้
พายเล่นท่องเท่ียวระยะใกล้ล่องแก่งในระดับเร่ิมต้น หรือเพื่อการพักผ่อน และนันทนาการ
ครอบครัว มีตัง้แตแ่บบ 1 ท่ีนัง่ถึง 3 ท่ีนัง่พร้อมช่องเก็บสมัภาระ มีน า้หนกัเบาสะดวกตอ่การใช้งาน
ในทะเล 

1.2. เรือคายัคแบบ Sit-inside เป็นคายคัรูปแบบดัง้เดิมท่ีผู้พายจะต้องสอด
ตัวเข้าไปในเรือ โดยมีผ้าคลุมปิดเพื่อป้องกันน า้ เข้าเรือ ซึ่งเหมาะกับใช้ท่องเท่ียวระยะไกล 
(Touring) หรือลอ่งแก่งท่ีมีระดบัความยาก 3-5 ขัน้ 

2. เรือแคนู (Canoe) เป็นพาหนะท่ีใช้ในการเดินทางของชาวอินเดียแดง ลกัษณะ 
โครงสร้างของเรือค่อนข้างโปร่ง ด้านบนของตวัเรือเปิดโล่ง ส่วนหวัและส่วนท้ายของเรือแคนูจะมี
ลักษณะงอนขึน้เพื่อท่ีจะสามารถแหวกคลื่นน า้ไปได้ดี และท าให้น า้เข้าเรือได้น้อยท่ีสุด จาก
ลกัษณะของโครงสร้างที่โปร่งท าให้สามารถบรรทกุของได้เป็นจ านวนมาก 

ข้อควรปฏิบตัิการพายเรือแคนน ู(Canoeing) / เรือคายคั (Kayak) ก่อนอนจะไปพาย
เรือคายคั-แคนูควรเตรียมตวัส าหรับการเดินทางให้เหมาะสมเพื่อให้ได้รับความสนุกสนาน ความ
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ปลอดภัย โดยไม่ส่งผลกระทบกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเน่ืองจากกิจกรรมประเภทนีจ้ะท าอยู่ใน
พืน้ท่ีน า้นิ่ง การกู้ภยัจะได้ค่อนข้างง่ายกว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภยัในกิจกรรมล่องแก่ง ซึง่จะอิง
มาตรฐานการกู้ภยัทางน า้เหมือนกนั โดยมีวิธีการช่วยผู้ประสบภยั คือ 

- การยื่นมือหรือพายให้เกาะเป็นวิธีท่ีเร็วท่ีสดุ 
- หากอยู่ไกลเกินเอือ้ม ควรใช้วิธีโยนเชือกให้ผู้ประสบภยัจากฝ่ังหรือจากเรือ ซึ่ง

ต้องยดึหลกัการท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 
1) การสื่อสารกบัผู้รอรับการช่วยเหลือด้วยสายตาหรือภาษามือ 
2) ดตู าแหน่งของริมฝ่ังท่ีจะกู้ผู้ประสบภยัท่ีเหมาะสม 
3) การโยนเชือกท่ีแม่นย า 

- การนัง่เรือเข้าไปช่วยเหลือถึงตวั 
- ขอความช่วยเหลือโดยการเรียกเฮลคิอปเตอร์หยอ่นเชือกลงไปช่วย 

2.2 กีฬาด าน า้ 
กีฬาด าน า้เป็นกิจกรรมเพ่ือการท่องเท่ียว มีอยู ่2 แบบ คือ 

1. การด าน า้ชมปะการังน า้ตืน้ (Snorkel Skin Diving)  เป็นกิจกรรมท่ีให้ความเพลิดเพลิน                             
และใกล้ชิดกับธรรมชาติใต้ทะเลท่ีมีสีสนัสวยงาม นกัท่องเท่ียวทีโอกาสท่ีจะได้เรียนรู้เก่ียวกับพืช
และสัตว์ใต้น า้ โดยไม่ต้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจมีเพียงหน้ากาก (Snorkel) บริเวณท่ีควรจัดกิจกรรม
ประเภทนีจ้ะต้องเป็นน า้ตืน้ท่ีมีความลึกไม่เกิน 0.9 เมตร เป็นแหล่งของปะการังหลายชนิดท่ียังอุดม
สมบูรณ์และสวยงาม มีพืชและสัตว์ใต้น า้ประเภทอ่ืน ๆ ประกอบกระแสน า้ไม่รุนแรง และน า้ใส
สะอาด ควรจัดให้มีการท าเส้นทางด าน า้ใต้ทะเล (Undersea Self – Guided Trail) และมีคู่ มือศึกษา
ทรัพยากรใต้ทะเลให้แก่นักท่องเท่ียวสิ่งส าคัญท่ีควรค านึงถึงในการจัดกิจกรรมประเภทนี ้คือ เรือท่ีน า
นกัท่องเท่ียวไปด าน า้อาจท าลายปะการังใต้น า้เม่ือน า้ลดหรือเม่ือทอดสมอเรือลงไปจงึควรหมายแนวเขตท่ี
มีปะการังความลกึต ่าสดุและสงูสดุของน า้ พร้อมทัง้ควรจดัทุ่นจอดเรือให้เป็นระเบียบ นอกจากนัน้ควร
ควบคมุไม่ให้เรือปล่อยน า้มนัเรือ และทิง้ขยะลงน า้ นอกจากนัน้ปะการังอาจถกูท าลายจากการประมง 
เช่นการระเบิดปลาและอวนลากได้ จึงควรมีการห้ามการประมงหรือระเบิดปลาในบริเวณแนวปะการัง 
กิจกรรมด าน า้นี ้อาจเสนอแนะให้มีกิจกรรมในการอนุรักษ์ /ฟื้นฟูทรัพยากรใต้ทะเลไปด้วยกันได้ เช่น           
ให้นักท่องเท่ียวมีโอกาสช่วยด าน า้เก็บขยะและปลูกปะการังเป็นต้น ซึ่งจะท าให้นักท่องเท่ียวมีความรู้สึก                  
มีสว่นร่วมในการช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติใต้น า้และเกิดความรู้สกึภาคภมูิใจท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม
สว่นรวม 



  35 

2. การด าน า้ลึก (Scuba Diving) เป็นกิจกรรมท่ีให้ความเพลิดเพลินและใกล้ชิด
กบัธรรมชาติใต้ทะเลท่ีมีสีสนัสวย งามเช่นเดียวกบักิจกรรมด าน า้ตืน้ กิจกรรมด าน า้ลกึนี ้นกัด าน า้
ต้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจ บริเวณท่ีควรจดักิจกรรมด าน า้เพื่อนนัทนาการควรมีความลกึประมาณไม่
เกิน 30 เมตรเป็นแหลง่ของปะการังหลายชนิดท่ียงัอดุมสมบรูณ์และสวยงาม โดยมีพืชและสตัว์ใต้
ทะเลประเภทอ่ืนๆ เป็นส่วนประกอบ กระแสน า้ไม่รุนแรงและน า้ใสสะอาด ควรจัดให้มีการท า
เส้นทางด าน า้ใต้ทะเล (Undersea Self – Guided Trail) และมีคู่มือศกึษาทรัพยากรใต้ทะเลให้แก่
นกัท่องเท่ียวสิ่งส าคญัท่ีควรค านึงถึง คือ การจดักิจกรรมลกัษณะเดียวกนักบักิจกรรมด าน า้ตืน้แต่
ควรเอาใจใสเ่ก่ียวกบัความปลอดภยัมากกวา่ 

2.3 กีฬาเรือพายล่องแก่ง 
กีฬาเรือพายล่องแก่ง มีทัง้การล่องแพยาง / แพไม้ไผ่ (White WaterRafting) ท่ีมุ่งเน้นให้

นกัท่องเท่ียวได้สมัผสัธรรมชาติและได้รับความตื่นเต้นสนกุสนานเร้าใจจากความเร็วของกระแสน า้ 
ความต่างระดับของล าน า้และสภาพภูมิทัศน์ของสองฝ่ัง การล่องเรือยาง/แพ ควรมีไกด์ท่ีมี
ความสามารถในการล่องเรือ/แพและความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา จ านวนนกัท่องเท่ียวต่อเรือยาง/
แพ ประมาณ 4-6 คน ขึน้กบัขนาดของเรือ /แพ จ านวนแพตอ่พืน้ท่ีนัน้ ใช้เกณฑ์เดียวกบักิจกรรมพายเรือ
แคน ูก่อนการประกอบกิจกรรมควรมีการแนะน าเก่ียวกบัลกัษณะของกิจกรรม การปฏิบตัิตนและอ่ืน  ๆเพื่อ
นกัท่องเท่ียวจะได้รับ ความปลอดภยัและประสบการณ์ท่ีดีจากการประกอบกิจกรรมอาจจดัให้มีกิจกรรม
พกัแรมริมฝ่ัง เสริมจากกิจกรรมลอ่งเรือ/แพ กิจกรรมนีจ้ าเป็นจะต้องจดัให้มีจดุขึน้ – ลงเรือ/แพ 

การกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาท่องเท่ียวเหล่านีส้ามารถพฒันาศกัยภาพได้เป็นอย่างดี ในการ
รองรับการท่องเท่ียวและมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ี บรรลุเจตนารมณ์ของการ
ท่องเที่ยวและมีเหมาะสมกบัประเทศไทย จากแนวคิดเก่ียวกบักีฬาทางน า้ดงักลา่วข้างต้น ผู้วิจยัจงึสนใจ
การศกึษา “รูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนในกลุ่ม
จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั” โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมหลายฝ่าย เพื่อต้องการให้เกิดประโยชน์
กบัประชาชนในพืน้ท่ีเป็นส าคญั  

3. แนวคดิเกี่ยวกับการบริหาร 
3.1 ความหมายของการบริหาร 

ความหมายการบริหาร มีนกัวิชาการหลายท่านให้ไว้ ดงันี ้

หวน พินธุพันธ์ (2550: 3) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานกลุ่ม
บคุคลเพื่อให้บรรลจุดุประสงค์ท่ีวางไว้ 
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ราเชนทร์ พุ่มแจ้ (2552: 11) กลา่ววา่ การบริหาร หมายถึง การร่วมมือกนัท างาน
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีได้ร่วมกันตัง้เอาไว้โดยอาศยัทรัพยากรการบริหาร
ได้แก่ บุคลากร เงิน วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมท่ีจะท าให้การด าเนินงานของ
หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆมีความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์ประกอบต่าง ๆ 
ท่ีจะต้องน ามาใช้ โดยท่ีผู้บริหารขององค์การเป็นผู้แสดงความเป็นมืออาชีพ 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2553: 12) ได้ให้ความหมายไว้วา่ การบริหาร คือ กระบวนการ
ด าเนินงาน ให้บรรลจุดุหมายขององค์กรโดยการอาศยัหน้าท่ีทางการบริหารท่ีส าคญัต่าง ๆ  ได้แก่การวางแผน 
การจดัองค์กรการน าและการควบคมุ 

3.2 แนวคิดการบริหารของ Frederick W. Taylor 
Frederick W. Taylor ถื อ เป็ นบิ ด าของวิท ยาศาสต ร์การจัด การ  (Scientific 

Management) ท่ีน าหลกัการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการบริหารสมยัใหม่ทางวิทยาศาสตร์การจดัการ 
โดยเร่ิมต้น จากการศกึษาการท างานของคนงานในเหมืองและเห็นว่าการท างานแบบเดิมไม่ใช่วิธีการท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพราะปลอ่ยให้ผู้ปฏิบตัิงานท างานตามความเคยชิน ผู้ปฏิบตัิงานจะท าตามความถนดัของ
ตนเอง (Rule of thumb) Taylor  เห็นว่าการท างานตามแบบเดิมผู้ปฏิบตัิงานจะท างานไมเ่ต็มท่ี เน่ืองจากกลวัว่า               
หากท างานอย่างเต็มความสามารถแล้วจะสามารถผลิตของได้จ านวนมาก และนายจ้างอาจจะลด
คนงานเพื่อประหยัดต้นทุนจึงเกิดการอู้ งานขึน้ (Soldiering) ลักษณะการอู้ งานจะท ากันเป็นทีมหรือ           
ท าอย่างเป็นระบบ (Systematic soldiering) กล่าวคือ พนักงานทุกคนร่วมใจกันอู้ งาน และพยายามรักษา
มาตรฐานการท างานของทีมไว้ การจะพัฒนาและปรับปรุงการท างานนัน้Taylor เสนอให้ใช้การสังเกต                               
วิธีปฏิบตัิงาน และเวลาการท างานของพนกังานหลกัการบริหารท่ี Taylor เสนอ ประกอบด้วย 

1. การใช้หลกัวิทยาศาสตร์การจัดการในการหาวิธีการท างานแทนการท างาน
ตามความเคยชินของพนักงาน ซึ่งจะท าให้องค์กรสามารถสร้างวิธีการท างานท่ีดีท่ีสุดหรือ one 
best way ในการท างานขึน้ การหาวิธีการท างานท่ีดีท่ีสดุนีเ้ป็นหน้าท่ีของผู้บริหาร 

2. การคัดเลือกคนเป็นการคัดเลือกตามหลักเหตุผลและใช้หลักวิทยาศาสตร์ โดย
เลือกคนท่ีเหมาะสมกบังาน เน่ืองจากแตล่ะบคุคลมีความแตกตา่งกนั การคดัเลือกบคุคลท่ีเหมาะสมกบั
งานจงึเป็นสิง่ท่ีจะช่วยให้การท างานมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

3. การฝึกฝนพนกังานให้สามารถท างานตามหลกัวิทยาศาสตร์ได้ โดยไม่ปล่อย
ให้การท างานเป็นไปตามความเคยชินของพนกังาน 
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4. สร้างความร่วมมือระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงานเพื่อให้การท างานบรรลุ
เป้าหมายโดยเน้นการแบ่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ผู้บริหารมี
หน้าท่ีคิดและวางแผนในขณะท่ีพนกังานมีหน้าท่ีในการปฏิบตัิ 

การแสวงหาวิธีการท างานท่ีดีท่ีสุดแล้ว Taylor ยังได้เสนอให้ใช้ระบบการจ่าย
ค่าตอบแทน โดยน าระบบการให้รางวลัมาใช้กับผู้ปฏิบตัิงาน หากท างานได้เกินกว่ามาตรฐานท่ี
ก าหนดไว้จะได้รับค่าจ้างในอัตรา ท่ีเพิ่มขึน้ ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจในการท างาน และช่วยให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าของกิจการคือ ผู้ปฏิบัติงานท างานได้ผลผลิตมากขึน้หรือมีประสิทธิภาพในการ
ท างานมากขึน้ จะท าให้องค์กร มีรายได้มากกว่าเดิม ในขณะท่ีผู้ปฏิบตัิงานเองก็จะได้ค่าตอบแทนจาก
ท างานมากขึน้เช่นกนั สถานการณ์ในลกัษณะนีจ้ึงเป็นสถานการณ์ท่ีทัง้สองฝ่ายต่างได้ประโยชน์ โดย
Taylor มีความเห็นว่า การน าวิทยาศาสตร์การจดัการมาใช้นี ้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของผู้ ท่ี
เก่ียวข้องในองค์กรก่อน หากบคุคลท่ีเก่ียวข้องยงัคงคิดแบบเก่าการใช้วิทยาศาสตร์การจดัการจะเกิดขึน้
ได้ยาก ซึง่ลกัษณะของ การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดในการท างานนีเ้องท่ี Taylor กล่าวว่า วิทยาศาสตร์การจดัการ
เป็นการปฏิวตัิทางด้านจิตใจ (Mental revolution) (Stuart Crainer. 2000: 1) ซึง่การศกึษาของ Taylor ได้มี
การโต้แย้ง จากนักวิชาการว่าไม่ได้ให้ความส าคญักับคนและมองคนเป็นเคร่ืองมือ หรือปัจจัยทางการ
บริหารเท่านัน้ 

นอกจาก  Frederick Taylor แ ล้ วในกลุ่ ม วิ ท ยาศาสต ร์การจั ดการ (Scientific 
Management) ยงัมี Henry Gantt และ Frank & Lillian Gilbreths ซึ่งใช้ Time & Motion Study ในการศึกษา
การท างานของพนักงานในองค์กร ทัง้สองพัฒนาวิธีการท างาน โดยสังเกตการณ์การท างานของ
ผู้ปฏิบตัิงานบนัทกึการเคลื่อนไหวท่าทางในการท างานและจบัเวลาการท างานของพนกังานในแตล่ะท่าการ
เคลื่อนไหวเพื่อหาวิธีการท างานท่ีดีท่ีสุด Frank & Lillian เช่ือว่าวิธีการท างานท่ีดีท่ีสุดมีอยู่เพียงวิธีเดียว 
วิธีการของ Gilbreths มีการเรียกช่ือว่า THERBLIGS โดยน านามสกุลของทัง้สองมาเขียนกลบัเป็นช่ือเรียก
การศึกษาการเคลื่อนไหวร่างกาย ในการท างานของพนักงาน และนอกจากการศึกษาการเคลื่อนไหว
ท่วงท่าในการท างานแล้ว Gilbreths ยงัเสนอแผนผงักระบวนการในการท างานอีกด้วย สว่นแนวคิด
ของ Henry Gantt เสนอแนวคิดในการจดัท าผงัควบคมุ  การท างานท่ีเรียกว่า Gantt Chart ซึง่จะระบุ
กิจกรรมท่ีต้องด าเนินการและระยะเวลา ท่ีต้องด าเนินการ ตลอดจนทรัพยากรและผู้ ท่ีจะปฏิบตัิในกิจกรรม
ดงักลา่ว ผงัควบคมุการท างานของ Gantt เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการควบคมุและติดตามการท างานในองค์กร
ได้อย่างดี เทคนิคดงักล่าวนีต้่อมาได้พัฒนาเป็นเทคนิคในการติดตาม และวิเคราะห์เส้นทางการ
ท างานท่ี เรียกว่า PERT (Program Evaluation and Review Technique) และ  CPM (Critical 
Path Method)ซึง่ใช้ในการค านวณระยะเวลาในการท างานและช่วงเวลาวิกฤตใินการท างาน 
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3.3 แนวคดิการบริหารของ Henri Fayol (Principle of Organization) 
Henri Fayol เสนอแนวคิดในการพิจารณาวิธีการบริหารงาน ข้อเสนอ Henri Fayol 

ประกอบด้วยองค์ประกอบของการบริหาร (Element of management) 5 ประการ ได้แก่ (John 
Sheldrake.1996: 53-55) 

1. การวางแผน (Planning) ได้แก่ การก าหนดภาพในอนาคตท่ีองค์การต้องจะ
บรรลแุละวิธีการในการด าเนินการให้ประสบผล การวางแผนจะต้องมีลกัษณะท่ีส าคญั คือ มีความ
เป็นเอกภาพ (Unity) มีความต่อเน่ือง (Continuity) มีลกัษณะยืดหยุ่น (Flexible) และมีความกระชบัชดัเจน 
(Precision) การวางแผนจะมีความเก่ียวข้องกบัการคาดการณ์อนาคตขององค์กร 

2. การจดัรูปงานหรือการจดัองค์กร (Organizing) องค์ประกอบในเร่ืองการจดัองค์กรเป็น
การพิจารณาแบ่งงานภายในหน่วยงานว่าใครควรท าอะไรในองค์กรควรจะประกอบด้วยหน่วยงาน
ย่อยมากน้อยเพียงใด และแต่ละหน่วยงานย่อยควรจะท าหน้าท่ีใดจึงจะท าให้งานในองค์กร
บรรลผุล 

3. การน า (Leading) ได้แก่ การก าหนดหรือการมอบหมายให้ผู้ ปฏิบัติงาน
ด าเนินการตามท่ีต้องการได้ ผู้ ท่ีสัง่การจะต้องมีความรู้ในเร่ืองของคนสามารถจดัการหรือขจดัผู้ ท่ีไร้
ความสามารถออกไปจากองค์กรได้ สามารถยกตวัอยา่งที่เห็นชดั สามารถสรุปการท างานท่ีผา่นมา
ได้และไม่หมกมุ่นอยู่กับรายละเอียดมากนักมีความสามารถในการเช่ือมโยงงานและบุคคลเข้า
ด้วยกนั 

4. การประสานงาน (Co-ordination) เป็นการสร้างความกลมกลืนในการ
ปฏิบตัิงานองค์กรให้ทกุส่วนในองค์กรท างานเช่ือมโยงกันเพื่อให้เกิดเป้าหมายตามท่ีต้องการ โดย
การเช่ือมกิจกรรมตา่งๆในองค์กรเข้าด้วยกนัเป็นการสร้างความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัในองค์กร 

5. การควบคุม (Control) ได้แก่ การตรวจสอบการด าเนินการขององค์กรให้
เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ การควบคุมจะเป็นหน้าท่ีท่ีมีความเก่ียวข้องกับการวางแผนอย่างชัดเจน การ
ควบคมุจะมุง่พิจารณาถึงข้อผิดพลาดและจดุอ่อนท่ีเกิดขึน้เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง 

หน้าท่ีทางการบริหารทัง้ 5 ประการนีรู้้จกักนัในช่ือ POCCC ซึง่เป็นสิ่งท่ีผู้บริหารต้อง
ด าเนินการเพื่อให้เกิดผลตามท่ีวางไว้ 

หลักการบริหาร Henri Fayol เสนอหลักการบริหารท่ีใช้ในการบริหารงานองค์กรไว้ 14 
ประการ คือ 

1. การแบ่งงานกันท า (Division of work) ได้แก่ การแบ่งงานกันท าตามความ
ช านาญเฉพาะด้านเพื่อให้เกิดผลดีแก่องค์กรมากท่ีสดุ 
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2. อ านาจ (Authority) คือ สิทธิอ านาจหรืออ านาจท่ีชอบธรรมในการสัง่การให้
ผู้ ปฏิบัติงานกระท าอย่างใดตามท่ีผู้ บริหารต้องการ อ านาจจะมีทัง้อ านาจท่ีเป็นทางการ และ
อ านาจท่ีเป็นอ านาจบารมี (Personal authority) ซึง่ท าให้ผู้ อ่ืนเช่ือฟัง 

3. ความมีวินัย (Discipline) ได้แก่ การยอมปฏิบัติตามกติกาขององค์กรซึ่งจะ
ก าหนดในเร่ืองของความประพฤติของพนกังาน วิธีปฏิบตัิตา่งๆ ในองค์กร 

4. เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of command) คือ การท่ีองค์การ
ก าหนดให้ผู้ปฏิบตัิงาน มีผู้บงัคบับญัชาเพียงคนเดียว เพื่อปอ้งกนัความขดัแย้งหรือความสบัสนใน
การสัง่การ และให้เกิดความชดัเจนวา่ผู้ปฏิบตัิงานจะต้องรับฟังค าสัง่ของใคร 

5. เอกภาพของทิศทาง (Unity of direction) องค์การจะต้องมีทิศทางในการ
ท างานเพื่อให้บรรลเุปา้หมายเดียวกนัไม่วา่จะมีการแบง่หน่วยงานย่อยมากน้อยเพียงไร หน่วยงาน
ตา่งๆ จะต้องด าเนินการเพื่อให้เกิดเปา้หมายเดียวกนั 

6. การยึดประโยชน์ขององค์กรมากกว่าผลประโยชน์ส่วนบคุคล (Subordination 
of individual interest to general interest) องค์กรจะต้องยึดถือประโยชน์ขององค์กรส าคญักว่า
ผลประโยชน์สว่นตวัของบคุคลหรือของกลุม่ในองค์กร 

7. การใช้การตอบแทน (Remuneration of personnel) ผู้ปฏิบตัิงานในองค์กรจะต้องได้รับ
ผลตอบแทนจากการท างานท่ีเป็นธรรม การให้คา่ตอบแทนจากการท างานอาจกระท าได้หลายรูปแบบ เช่นจ่าย
ค่าตอบแทนตามจ านวนผลงานท่ีท าได้ (Piece rates) จ่ายตามระยะเวลา (Time rates) จ่าย
คา่ตอบแทนตามงาน (Job rates) เป็นต้น 

8. หลกัการรวมอ านาจ (Centralization) ได้แก่ การรวมอ านาจหรือการกระจายอ านาจ
ในองค์กร จะต้องเลือกรวมหรือกระจายอ านาจให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ 

9. หลกัสายการบงัคบับญัชา (Scalar chain) ได้แก่ ระดบัของการบงัคบับญัชา
จากระดบัสงูลงมาถึงระดบัล่างจะต้องมีความชดัเจนว่าใครอยู่ในความควบคมุดแูลของใคร สาย
การบงัคบับญัชาจะก าหนดช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรและเส้นทางของการใช้อ านาจใน
องค์กร 

10. ความมีระเบียบ (Order) คือ ความมีระเบียบในการท างานการจัดอุปกรณ์
และสิ่งของต่างๆ ให้อยู่ในท่ีท่ีควรจะเป็นการเก็บรักษาสิ่งของเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ต่างๆ อย่าง
เหมาะสม 

11. ความเป็นธรรม (Equity) การบริหารงานในองค์การจะต้องมีความยุติธรรม
และความเมตตาเพื่อให้เกิดการยอมรับและมีการปฏิบตัิตามระเบียบวินยัในองค์กร 
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12. ความมั่นคงในอาชีพ (Stability of tenure of personnel) ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรู้สึกมี
ความมั่นคงในอาชีพ มีช่องทางก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งองค์กรจะต้องมีการวางแผนด้านบุคคลใน
องค์กร 

13. ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์(Initiative) การสร้างสรรค์จะเป็นเคร่ืองมือท่ีจะท าให้
การท างานในองค์กรบรรลผุลส าเร็จ ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นและสร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในหมู่
พนกังานขององค์กร 

14. หลกัความสามคัคี (Esprit de corps) คือ การท่ีบุคคลในองค์การร่วมแรงร่วมใจ
กนัท างานเพื่อให้เกิดผลตามความต้องการของหน่วยงานเป็นการสร้างความเป็นทีมงานในการท างาน
ร่วมกนั ของผู้ปฏิบตัิงาน 

หลักการบริหารทัง้ 14 ประการนีเ้ป็นหลักการท่ีจะน าไปใช้ในการบริหารงานใน
องค์กรตา่งๆ มีลกัษณะเป็นหลกัสากล 

3.4 แนวคิดการบริหารของ William Edwards Deming 
วิลเลียม เอ็ดเวิดส์เดมมิ่ง (William Edwards Deming) ถือว่าเป็นผู้ เช่ียวชาญด้าน 

Quality Control จากประเทศสหรัฐอเมริกามาสอนและจดัสมันาในเร่ืองพืน้ฐานหลกัการของการ
ควบคมุคณุภาพ ตามแนวทางสถิติแก่ผู้บริหารระดบัสงูผู้จดัการและวิศวกรญ่ีปุ่ นในภาคอุตสาหกรรมซึ่ง
ปรากฏว่าความรู้และวิธีการท่ีน า เสนอโดย ดร.เดมมิ่งเป็นท่ีประทบัใจของผู้ เข้ารับการอบรมอย่างมาก 
และเป็นจุดเร่ิมต้น ท่ีท าให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาระบบคุณภาพ ในประเทศญ่ีปุ่ นอย่าง
กว้างขวางปัจจยัอีกประการหนึ่งท่ีท าให้คนญ่ีปุ่ นยอมรับและปฏิรูประบบอตุสาหกรรมทัง้ประเทศ
ตามค าสอนของ ดร.เดมมิ่ง ซึ่งมีผลท าให้วงการอุตสาหกรรมของญ่ีปุ่ นปรับปรุงระบบทัง้หมด
หลกัการปรับปรุงคณุภาพให้กบัภาคอตุสาหกรรมของญ่ีปุ่ น ท าให้ญ่ีปุ่ นสามารถปรับปรุงคณุภาพ
สินค้าและกระบวนการผลิตต่างๆ พัฒนาจนเป็นมหาอ านาจทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน 
แม้แต่ประเทศสหรัฐอเมริกา ยงัต้องกลบัมาทบทวนวิธีบริหารจดัการต่างๆ ท่ีใช้อยู่และเปลี่ยนมา
ยึดถือตามหลักการของวงจร เดมมิ่ง ย่อมาจาก Plan – Do – Check - Act แปลว่าวางแผน – 
ปฏิบัติ – ตรวจสอบ – ปรับปรุง และวงจรคุณภาพแห่งการบริหารคุณภาพซึ่งประกอบด้วย 4 
ขัน้ตอน ดงันี ้(สมศกัดิ ์สนิธุระเวชญ์. 2542: 180-190) 

ขัน้ตอนท่ี 1 การวางแผน (Plan) การวางแผนงานจะช่วยพฒันาความคิดต่างๆ 
เพื่อน าไปสูรู่ปแบบ ท่ีเป็นจริงขึน้มาโดยละเอียดให้พร้อมในการเร่ิมต้นลงมือปฏิบตัิ 
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ขัน้ตอนท่ี 2 การปฏิบตัิ (Do) ประกอบด้วยการท างาน 3 ระยะ คือ 
1. การก าหนดการวางแผน 

1.1 การแยกแยะกิจกรรมตา่งๆ ที่ต้องการกระท า 
1.2 ก าหนดเวลาที่ต้องใช้ในกิจกรรมแตล่ะอยา่ง 
1.3 การจดัสรรทรัพยากรตา่งๆ 

2. การจดัแบบเมทริกซ์ (Matrix Management) การจดัแบบนี ้สามารถช่วย
ดงึเอาผู้ เช่ียวชาญหลายแขนงจากแหลง่ตา่งๆ มาได้และเป็นวิธีช่วยประสานงานระหวา่งฝ่ายตา่งๆ 

3. การพฒันาขีดความสามารถในการท างานของผู้ ร่วมงาน 

3.1 ให้ผู้ ร่วมงานเข้าใจถึงงานทัง้หมดและทราบเหตผุลท่ีต้องกระท า 
3.2ให้ผู้ ร่วมงานพร้อมในการใช้ดลุพินิจท่ีเหมาะสม 

3.3 พฒันาจิตใจให้รักการร่วมมือกนั 

ขัน้ตอนท่ี  3 การตรวจสอบ (Check) ท าให้ รู้สภาพการของงานท่ี เป็นอยู่
เปรียบเทียบกบัสิ่งท่ีวางแผนซึง่ประกอบด้วยกระบวนการดงันี ้

1. ก าหนดวตัถปุระสงค์ของการตรวจสอบ 

2. รวบรวมข้อมลู 

3. พิจารณากระบวนการท างานเป็นตอนๆ เพื่อแสดงจ านวนและคณุภาพของ
ผลงานท่ีได้รับแตล่ะขัน้ตอนเปรียบเทียบกบัท่ีได้วางแผนไว้ 

4. การรายงาน จัดแสดงผลการประเมินรวมทัง้มาตรการป้องกันความ
ผิดพลาดหรือความล้มเหลว โดยรายงานเป็นทางการอย่างสมบรูณ์ และรายงานแบบย่ออย่างไม่
เป็นทางการ 

ต่อมาเม่ือปี 2529 ดร.เอดวาร์ดเดมมิ่ง ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนขัน้ตอน การตรวจสอบ 
(Check) เป็น Study เพื่อความชดัเจนของความหมายของขัน้ตอนดงักลา่วตอ่ชาวตะวนัตก เพราะ
ค าว่า (Check) อาจสื่อถึงการดงึกลบั (Hold Back) ซึง่อาจท าให้ความเข้าใจตามทฤษฎีนีมี้ความ
คลาดเคลื่อน ในปัจจุบันทฤษฎี PDCA จึงได้กลายมาเป็น  PDSA ซึ่งค าว่า Study หมายถึง การ
จัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงของบุคคลอันมีผลเน่ืองมาจากการได้รับประสบการณ์ ท่ีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

ขัน้ตอนท่ี 4 การปรับปรุงแก้ไข (Act) ผลของการตรวจสอบหากพบว่าเกิดความ
บกพร่องขึน้ท าให้งานท่ีได้ไม่ตรงเป้าหมายหรือผลงานไม่ได้มาตรฐาน ไห้ปฏิบัติตามแก้ไขปัญหาตาม
ลกัษณะท่ีค้นพบ ดงันี ้
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1. ถ้าผลงานเบี่ยงเบนไปจากเปา้หมาย ต้องแก้ไขท่ีต้นเหต ุ

2. ถ้าพบความผิดปกติใดๆ ให้สอบสวนค้นหาสาเหตแุล้วท าการป้องกนั เพื่อมิให้
ความผิดปกตินัน้เกิดขึน้ซ า้อีกในการแก้ปัญหาเพื่อให้ผลงานได้มาตรฐานอาจใช้มาตรการ
ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 การย า้นโยบาย 

2.2 การปรับปรุงระบบหรือวิธีการท างาน 

2.3 การประชมุเก่ียวกบักระบวนการท างาน 
3.5 แนวคิดการบริหารของ Prosci 

Prosci เป็นองค์กรท่ีศึกษาเร่ืองการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองยาวนาน เพื่อพฒันา 
กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงท่ีมีช่ือวา่ ADKAR MODEL จนได้รับการยอมรับจากองค์กรน้อยใหญ่ 
ท่ีมุ่งเน้นประเด็นไปท่ี “คน” ซึ่งเป็นโจทย์ท่ีผู้ น าทัง้หลายตะหนักว่าท้าทายและท าให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงมากมายมานกัตอ่นกั มีรายละเอียดดงันี ้(กรุงเทพธุรกิจ.  2560: ออนไลน์) 

1. Awareness หมายถึงการตระหนักถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องเปลี่ยนแปลงซึ่ง
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องคิดแล้วว่าจะท าอย่างไรให้พนักงานทุกคนทุกระดับเห็น
ความส าคญัของการน าระบบงานใหม่ ๆ มาใช้ในองค์การ เพราะหากพนกังานไม่เห็นด้วยกบัการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ ปัญหาท่ีจะตามมาก็คือ การตอ่ต้านการเปลี่ยนแปลง ดงันัน้นกัพฒันาทรัพยากร
มนุษย์จึงต้องท างานเชิงรุก (Proactive) โดยการพยายามชีแ้จงให้ผู้ บริหารเร่ิมตระหนักถึงความ
จ าเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลง 

2. Desire หมายถึง การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึน้ในองค์กร ในทุก ๆ เร่ือง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองงบประมาณ เร่ืองเวลา เร่ืองบุคลากร ทัง้นีค้วามส าเร็จ
ของการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึน้จากการสนบัสนนุของกลุม่บคุคลทัง้หมด 4 กลุม่หลกั คือ 

ผู้บริหารระดบัสงูสดุในองค์กร – Chief executive officer: CEO, Managing 
Director: MD หรือ President ขององค์กร 

ผู้ บริหารระดับสูงของแต่ละสายงาน  – เป็นหัวหน้างาน (Line Manager) ท่ี มี
ผู้ใต้บงัคบับญัชา 

พนักงาน – เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการท่ีท างานตามท่ีผู้ บังคับบัญชา
มอบหมายทีมงาน Human Resource – ตวัแทนของหน่วยงานบคุลากรท่ีรับผิดชอบในการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงในองค์กร 
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3. Knowledge หมายถึง การให้ความรู้ถึงกระบวนการและขัน้ตอนในการเปลี่ยนแปลงซึ่ง
นกัพฒันาทรัพยากรมนุษย์จะต้องวางแผนก่อนว่า อะไรเป็นสิ่งท่ีพนกังานจ าเป็นจะต้องรู้บ้างและ
ปัจจบุนัพนกังานมีความรู้ในเร่ืองนัน้อยู่ในระดบัใดหลงัจากนัน้จึงหาวิธีการในการถ่ายทอดความรู้
ให้กบัพนกังานตา่งๆ ในองค์การ ซึง่ความรู้ไม่จ าเป็นจะต้องเกิดขึน้จากการจดัฝึกอบรมเท่านัน้ ทัง้นี ้
ความรู้สามารถเกิดขึน้จากหลากหลายช่องทาง ได้แก่ การติดบอร์ด การถ่ายทอดผา่นทาง Intranet
ขององค์กรและวารสารขององค์กร เป็นต้น 

4. Ability หมายถึง การประยุกต์ใช้ระบบต่างๆในการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งเน้นให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทกัษะใหม่ ๆ ของพนกังาน ซึ่งขัน้ตอนนีน้กัพฒันาทรัพยากรมนุษย์
จะต้องระบุให้ชดัเจนว่าพฤติกรรมอะไรเป็นสิ่งท่ีองค์กรปรารถนาหรือคาดหวงัจะให้พนกังานเกิด
การเปลี่ยนแปลงขึน้ในองค์กรและภายหลังจากน าระบบงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มา
เปลี่ยนแปลงในองค์กรแล้วนักพฒันาทรัพยากรมนุษย์จะต้องร่วมกับหัวหน้างานของหน่วยงาน
ตา่งๆ ตดิตาม ตรวจสอบว่าพนกังานมีพฤตกิรรมเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือไม่ 

5. Reinforcement หมายถึง การน าระบบงานในด้านพฒันาทรัพยากรมนุษย์ท่ี
เปลี่ยนแปลงขึน้ในองค์กรมาปรับใช้อย่างต่อเน่ือง พบว่าปัญหาท่ีเกิดขึน้ในองค์การทุกวนันี  ้ก็คือ 
ระบบงานพฒันาทรัพยากรมนษุย์ถกูน ามาใช้ขาดความตอ่เน่ือง องค์กรบางแห่งน าระบบงานด้าน
พฒันาทรัพยากรมนุษย์มาปรับใช้ เพราะท าตามแฟชัน่เห็นองค์การอ่ืนท า จึงน าระบบงานนัน้มา
ประยกุต์ใช้ในองค์กรบ้างหรือองค์กรบางแห่งน าระบบงานพฒันาทรัพยากรมนษุย์มาใช้ในปีแรก ๆ 
เท่านัน้ ในปีถดัไปไม่ได้ใช้เพราะทีมงานท่ีเคยท าลาออกไป 

จากแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงตาม A-D-K-A-R โมเดล จะช่วยท าให้การ
เปลี่ยนแปลงระบบงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์สามารถตอบสนองต่อภารกิจและเป้าหมายสงูสดุ
ขององค์กรซึง่ระบบงานด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์นัน้จึงไม่ใช่การท างานเชิงตัง้รับ ท่ีเน้นงาน
ประจ าโดยรับผิดชอบงานตามท่ีผู้บริหารองค์กรต้องการเท่านัน้ ซึ่งแนวโน้มและทิศทางของงาน
พฒันาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพนัน้จ าเป็นจะต้องเป็นงานท่ีสามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
องค์กร เป็นการท างานเชิงกลยทุธ์ท่ีเน้นไปท่ีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงทศันคตขิองพนกังาน
ทุกคน เพราะหากทัศนคติหรือมุมมองของพนักงานเปลี่ยน ผลท่ีตามมาก็คือ พฤติกรรมของ
พนกังานยอ่มเปลี่ยนแปลงไป ตามสิง่ท่ีองค์กรคาดหวงัไว้ เช่นกนั 

เม่ือพิจารณาถึงความเช่ือมโยงของแนวคิดการบริหารเท่ีกลา่วมาข้างต้น จงึสรุปได้ว่า 
แนวความคิดการบริหารเกิดขึน้จากสภาพการณ์ของสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปและปัญหา                   
ในการบริหารในขณะนัน้ จึงท าให้เกิดแนวคิดการบริหารเพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้หรือตอบสนอง                     
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ต่อสถานการณ์ได้ บางแนวความคิดก็มักจะพบข้อจ ากัดหรือปัญหาของตัวทฤษฏีเอง ท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลง มีการเสนอแนวความคิดใหม่ขึน้มาเป็นระยะๆ เพื่อน าไปใช้ในการบริหารงานของ
องค์กรให้มีความเหมาะสมในการน ามาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในแต่ละยุค เพื่อพยายามอุด
ช่องว่างหรือ ลดข้อจ ากดั แต่ก็มกัจะมีจดุวิเคราะห์ต่างจากทฤษฏีท่ีถกูโต้แย้ง ดงันัน้ แนวคิดในยคุ
ก่อนๆ ก็ยงัคงมีประโยชน์ทางการวิชาการและสามารถน ามาประยกุต์ใช้ได้ในปัจจบุนั  

4. แนวคดิการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้ 
พหุภาคี ความหมายว่า กระบวนการท่ีน าเอาผู้ มีส่วนได้-ส่วนเสียหลกั (Key-Stakeholders)  

มาร่วมกันเพื่อสื่อสารสนทนากันในลักษณะรูปแบบใหม่ (Position Statement.2545 และUNFCCC; 
UNDP.   2545)  

พหุภาคี หมายถึง สนธิสัญญาหลายๆฝ่าย (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  2554)           
ในลักษณะของกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มบุคคลหลายฝ่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
กระบวนการการบริหารให้มีคณุภาพและมีทางเลือกมากขึน้เพื่อให้การท างานบรรลเุป้าหมายท่ีก าหนด
ร่วมกัน ตามสญัญาข้อตกลงระหว่างกัน ในการพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งในทุกด้านท่ีก าหนด
ร่วมกนั ดงันี ้

4.1 การจัดองค์กร 
1. ความหมายขององค์กร 

องค์กร (Organization) มีนกัวิชาการได้กล่าวถึงความหมายโครงสร้างองค์กรไว้ 
ดงันี ้

สมคิด บางโม (2545: 140) ได้ให้ความหมายขององค์กรวา่ หมายถึง ภาพรวมของหน่วยงาน
ยอ่ยและความสมัพนัธ์ของหน่วยงานยอ่ยในองค์กร 

วรนารถ แสงมณี (2544: 4) ได้ให้ ความหมายขององค์กรว่า หมายถึง วิธีการท่ีเก่ียวข้อง
กบัการจดัแบ่งสรรทรัพยากรตา่ง ๆ และการก าหนดวิธีการรายงานตามสายบงัคบับญัชาในระหว่างกลุ่ม
คนรวมไปถึงกลไกของระบบการประสานงานท่ีเป็นทางการและวิธีท่ีต้องเก่ียวข้องกนัตามแบบแผนท่ีได้        
มีการก าหนดและวางเอาไว้ 

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2542:  378) ได้ให้ความหมายขององค์กรว่า หมายถึง รูปแบบ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบหรือสว่นยอ่ยขององค์กรท่ีบง่ชีใ้ห้เห็นวา่ใครรับผิดชอบอะไรบ้าง 

พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์และชลิดา ศรมณี (2526: 115) ได้ให้ความหมายขององค์กรว่า 
หมายถึง แผนภมูิขององค์กรซึง่ประกอบด้วยต าแหน่งตา่ง  ๆในองค์กรมีการแสดงรายละเอียดของการท างาน                       
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ในต าแหน่งตา่ง ๆ มีกฎ ระเบียบและข้อบงัคบัในการท างาน โครงสร้างขององค์กรยงัเก่ียวข้องกบัรูปแบบ
ของอ านาจหน้าท่ี การติดตอ่สื่อสาร และสายทางเดินของงาน ช่วยให้การท างานอยา่งเป็นทางการเกิดขึน้ 

วีรนาถ มานะกิจ(2523: 138) ได้ให้ความหมายวา่ งองค์กร หมายถึง รูปแบบของ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งต าแหน่งตา่ง  ๆและผู้ด ารงต าแหน่งนัน้ ๆ 

เรซและจีเวล (วราวธุ ภวภตูานนัท์.  2552 อ้างอิงจาก Reitz and Jewell.1985) กลา่วว่า 
องค์กร เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการจดัการองค์กร การควบคมุและการประสานงาน องค์กรจะช่วยท าให้
เกิดความแน่นอนในการประสานงานกัน แม้ว่าจะมีความซบัซ้อนในองค์กรแต่ผู้บริหารและสมาชิกใน
องค์กรสามารถท างานร่วมกนัได้ง่ายขึน้เพราะโครงสร้างองค์กรจะช่วยให้การด าเนินงานบรรลวุตัถปุระสงค์ของ
องค์กร ท าให้การปฏิบัติงานชัดเจนขึน้ช่วยในการติดต่อสื่อสารลดช่องว่าง ลดความซ า้ซ้อนการ
ปฏิบตัิงาน ช่วยให้บคุลากรแต่ละคนได้เห็นทางก้าวหน้าในสายงานของตนชดัเจนและสนบัสนุนให้เกิด
การพฒันา 

จากค าจ ากดัความดงักลา่วข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า องค์กร หมายถึง รูปแบบและระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร หรือเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งให้สอดคล้องกับ
บทบาทอ านาจหน้าท่ี เพื่อให้เกิดกลไกการประสานการขบัเคลื่อนภารกิจ หรือพนัธกิจขององค์กรให้
บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กรหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ ดงันี ้

1. โครงสร้างองค์กร 
โครงสร้างองค์กรแบ่งออกเป็น 2 มิติ (นิตยา เงินประเสริฐศรี อ้างถึงใน 

วราวธุภวภนูานนัท์. 2552:40) คือ  
1.1 มิติทางโครงสร้าง (Structural Dimensions) ประกอบด้วย 

1) การท าให้เป็นทางการ (Formalization) เป็นเร่ืองเก่ียวกับเอกสารท่ี
เขียนขึน้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ในองค์กร ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติ  (Procedures) ค าบรรยาย
ลักษณะงาน  (Job Descriptions) กฎข้อบังคับ (Regulation) และนโยบาย (Policy) เอกสาร
เหล่านีอ้ธิบายพฤติกรรมและกิจกรรมท่ีองค์กรต้องการในองค์กรขนาดใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะมี
เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรจ านวนมาก ส่วนองค์กรขนาดเล็กอาจจะมีกฎเกณฑ์ ท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจ านวนน้อย แตใ่ช้วิธีการอยา่งไมเ่ป็นทางการแทน 

2) ความช านาญเฉพาะด้าน (Specialization) หมายถึง ระดับท่ีงาน
ตา่งๆขององค์กร ถกูแบง่แยกย่อยลงไป ถ้าในองค์การเน้นในเร่ืองความช านาญเฉพาะด้านมากก็จะ
ท าให้ผู้ปฏิบตัิงานแตล่ะคนท างานเฉพาะอยา่ง แตถ้่าองค์กรไมเ่น้นในเร่ืองความช านาญเฉพาะด้านมากนกัก็
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จะท าให้ผู้ปฏิบตัิงานสามารถท างานในขอบเขตท่ีกว้างขึน้ ความช านาญเฉพาะด้านบางครัง้อาจจะเรียกวา่การ
แบง่งานกนัท า (Division of Labor) 

3) การท าให้เป็นมาตรฐาน (Standardization) หมายถึง กิจกรรมของงานท่ี
เหมือนกนัจะถกูน า มาปฏิบตัใินแนวทางเดียวกนั ในองค์การท่ีเน้นมาตรฐานไว้สงูนัน้ขอบเขตของงาน
จะระบไุว้อย่างละเอียด และงานท่ีเหมือนกนัจะต้องปฏิบตัิในแนวทางเดียวกนัในทกุท าเลท่ีตัง้ของ
องค์กร 

4) อ านาจหน้าท่ีตามสายการบงัคบับญัชา(Hierarchy of Authority) อ านาจ
หน้าท่ีตามสายการบงัคบับญัชา อธิบายให้รู้ว่าใครจะต้องรายงานตอ่ใครและขอบเขตการควบคมุของ
ผู้บริหารแตล่ะคนท่ีจะดแูลผู้ปฏิบตัิงานในแผนภมูิองค์กรนัน้ สายการบงัคบับญัชาแสดงให้เห็นเป็น
เส้นแนวตัง้สายการบังคับบัญชาจะสัมพันธ์กับขนาดของการควบคุม (Span of Control) หรือ
จ านวนผู้ปฏิบัติงานท่ีต้องรายงานต่อหัวหน้าเม่ือขนาดของการควบคุมมีลกัษณะแคบ สายการบงัคบั
บญัชามีแนวโน้มยาวเม่ือขนาดของการควบคมุมีลกัษณะกว้างสายการบงัคบับญัชาของอ านาจหน้าท่ี
จะสัน้กวา่ 

5) ความสลบัซบัซ้อน (Complexity) หมายถึง กิจกรรมตา่งๆ หรือ
ระบบยอ่ยท่ีมีอยูใ่นองค์กร ความสลบัซบัซ้อนขององค์การแบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ  

(1) ความสลบัซบัซ้อนในแนวตัง้ (จ านวนของระดบัตามสาย
การบงัคบับญัชา)  

(2) ความสลับซับซ้อนในแนวนอน (จ านวนต าแหน่งหรือ
จ านวนแผนกท่ีมีอยู)่  

(3) ความสลับซับซ้อนในแง่ระยะทาง (จ านวนสถานท่ีตัง้ของ
องค์การตามภมูิศาสตร์) 

6) การรวมอ านาจ (Centralization) หมายถึง ระดบัตามสายการ
บังคับบัญชาท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการตัดสินใจ องค์การท่ีมีการรวมอ านาจจะมีการตัดสินใจใน
ระดบัสงู เม่ือมีการตดัสินใจในระดบัลา่ง แสดงวา่มีการกระจายอ านาจ (Decentralization)  

7) ความเป็นวิชาชีพ (Professionalism) หมายถึง ระดบัของการศกึษาและ
ฝึกอบรม อย่างเป็นทางการของผู้ปฏิบตัิงาน เม่ือผู้ปฏิบตัิงานต้องการการฝึกอบรมระยะยาวส าหรับ
การท างานแสดงว่ามีความเป็นวิชาชีพสงู จ านวนปีท่ีผู้ปฏิบตัิงานต้องศึกษาเล่าเรียนมากเท่าไรก็
แสดงวา่การมีความเป็นวิชาชีพสงู 
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8) อตัราส่วนในเร่ืองคน (Personal ratios) เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการ
โยกย้ายบรรจุคนให้ไปปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ ทางด้านการบริหาร ธุรการ ท่ีปรึกษา เป็นต้น มีการ
แบง่แยกผู้ปฏิบตัิงานออกเป็นประเภทตา่งๆ 

1.2 มิตทิางบริบท (Contextual Dimensions) ประกอบด้วย 

1) ขนาดขององค์กร (Size) แสดงให้ เห็นในรูปของจ านวน
ผู้ปฏิบตัิงานทัง้องค์กรหรือเฉพาะหน่วยงานย่อย ขนาดขององค์กรอาจจะพิจารณาจากยอดขายทัง้หมดหรือ
ทรัพย์สินทัง้หมดก็ได้แต่การพิจารณาจากประเด็นยอดขายหรือทรัพย์สินจะไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
จ านวนคน ซึง่อยูใ่นระบบสงัคม (องค์กร) 

2) เทคโนโลยีขององค์กร (Organizational Technology) แสดงให้เห็น
ถึงระบบยอ่ยด้านการผลติวา่มีการใช้เทคนิคอยา่งไรในการเปลี่ยนแปลงสิง่น าเข้าให้เป็นสิง่น าออก  

3) สภาพแวดล้อม (Environment) สภาพแวดล้อมจากภายนอก
องค์การได้แก่ รัฐบาล ลกูค้า สถาบนัการเงิน เป็นต้น 

4) เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร (Goals and Strategy) 
หมายถึงความมุ่งหมาย (Purpose) และเทคนิคท่ีองค์กรใช้เพื่อแข่งขันกับองค์กรอื่น เป้าหมาย 
(Goals) จะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงถึงความตัง้ใจขององค์กร ส่วนกลยุทธ์  (Strategy) เป็น
แผนปฏิบตัิท่ีอธิบายถึงการด าเนินกิจกรรมต่างๆ การจดัสรรทรัพยากรเม่ือเผชิญกบัสภาพแวดล้อมเพื่อ
การบรรลเุปา้หมายขององค์กร 

5) วัฒ น ธรรม อ ง ค์ ก ร  (Organization’s Culture) หม ายถึ ง 
ค่านิยม ความเช่ือความเข้าใจ บรรทัดฐานของผู้ปฏิบตัิงาน ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ปฏิบตัิงาน 
ประสิทธิผลขององค์กรการให้บริการแก่ลกูค้าและการสร้างความสามคัคีในหมู่ผู้ปฏิบตัิงาน วฒันธรรม
องค์กรไม่ได้เขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรแตอ่าจสงัเกตได้จากค าขวญั การแตง่กาย การจดังานเลีย้ง และ
การจดัส านกังานเป็นต้น 

1.3 หลกัการจดัโครงสร้างองค์กร 
หลกัการส าคญัในการจดัโครงสร้างมี 4 ประการหลกั  

(ทองศรีกาภ ูณ อยธุยา.  2528:71-72) ดงันี ้

1.3.1 การแบ่งส่วนงาน คือ การแยกงานและรวมกลุ่มงานตามความ
ช านาญพิเศษหรือตามความถนดัในงานนัน้ๆ ออกให้เห็นและเข้าใจได้ว่ามีงานอะไรอยู่บ้างในองค์กร
นัน้ ๆ ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องมี 2 ประการ คือ 
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1) ความถนดัหรือความช านาญพิเศษ 

2) ปริมาณงานขององค์กรวา่มีกิจกรรมมากน้อยเพียงใด 

1.3.2 การจัดส่วนงาน ได้แก่ การแบ่งหน่วยงานออกเป็นกรม กอง 
แผนกต่างๆในลกัษณะเป็นการให้ความส าคญัของงานว่าควรจะเป็นงานระดบัใด ปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง 
คือตวังานท่ีมีอยูใ่นองค์กร 

1.3.3 ขอบเขตของการบังคับบัญชา คือ จ านวนผู้ ใต้บังคับบัญชาท่ี
ขึน้อยู่กับผู้ บังคับบัญชา หนึ่งคนจ านวนมีมากน้อยเพียงใดแล้วแต่ความต้องการและความจ าเป็นของ
องค์การนัน้ ปัจจัยท่ี เก่ียวข้อง คือ การตัดสินใจ กล่าวคือ ผู้ บังคับบัญชาหนึ่ งคนควรจะมี
ความสามารถหรือความเหมาะสมท่ีจะควบคมุผู้ใต้บงัคบับญัชาก่ีคน จึงจะเหมาะสมเพื่อให้มีการ
สัง่งานได้อยา่งเหมาะสม 

1.3.4 การมอบอ านาจพิจารณาถึง การรวมอ านาจ และการกระจาย
อ านาจควบคู่ไปเป็นการมอบอ านาจเพื่อท าการตัดสินใจหรือปฏิบัติงาน ซึ่งมีปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง คือ การ
กระจายอ านาจซึ่งถือว่าเป็นการมอบอ านาจในการตัดสินใจภายในขอบเขตงานเท่าท่ีท าได้ตาม
กฎหมายหรือกฎระเบียบภายในองค์กรท่ีมอบไว้ให้ 

วราวธุ ภวภตูานนัท์. ( 2552 อ้างอิงจาก วรเดช จนัทรศรและอทุยั 
เลาหวิเชียร. 2529) จากผลงานการวิจยั สรุปได้ว่าการจดัโครงสร้างกระท าได้หลายแบบ ทัง้นีแ้ล้วแต่
ความสะดวกของผู้จดั อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะจดัในแบบใดก็ตาม ทุก ๆ แบบจะมีแนวความคิดอย่าง
เดียวกนัและมีจดุเร่ิมต้น 2 วิธี คือการมองการจดัการข้างบนลงสูข้่างลา่งขององค์กร หรือจะจดัจาก
ข้างลา่งไปสูข้่างบนขององค์กรก็ได้ 

การจดัองค์กรตามแนวความคิดของ Newman เป็นผู้ ท่ีสนใจ
เก่ียวกบัเทคนิคขององค์กรและ   การจดัการมาเป็นเวลานาน Newman เห็นว่า การจดัองค์กรควร
เร่ิมจากข้างบนลงสูข้่างลา่งขององค์กร ซึง่หมายถึง การเร่ิมจากการดวูตัถปุระสงค์และกิจกรรมของ
องค์กรวตัถปุระสงค์เหล่านีอ้าจจะมาจากนโยบายสาธารณะ ซึง่ได้แปลงมาเป็นแผนหรือแผนงาน 
อยา่งไรก็ดีเม่ือทราบแผนแล้ว การจดัองค์กรจะมี 4 ขัน้ตอน ตามทศันะของ Newman คือ 

1. การจดัแบ่งงานให้เข้าเป็นกลุ่มเดียวกัน หมายถึง การจัด
ประเภทของงานท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือคล้ายคลงึกนัไว้ด้วยกนัเป็นกลุม่ ๆ 

2. ศึกษาความรับผิดชอบของหน่วยปฏิบัติงาน (Focus of 
Operating Responsibility) หมายถึง การศึกษาหน่วยและระดับของการตัดสินใจเก่ียวกับการ
ปฏิบตัิงาน 
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3. ศกึษาหน่วยช่วยเหลือ (Facilitating Units) การปฏิบตัิงาน
ของเจ้าหน้าท่ีสายงานหลกั 

4. การจัดโครงสร้าง (Structural Arrangements) การจัด
โครงสร้างก็เพื่อจะให้การปฏิบตัิงานง่าย มีความต่อเน่ือง และท าให้การปฏิบตัิงานเป็นไปได้อย่าง
ราบร่ืน 

อย่างไรก็ดีหากเปรียบเทียบกับแนวการจัดองค์กรของ Henry 
Mintzberg จะเห็นได้ว่ามีขัน้ตอนท่ีแตกต่างกัน Mintzbergแบ่งการจัดองค์การด้วยการตอบ
ค าถาม 9 ข้อ ดงันี ้

1. ในแต่ละต าแหน่งควรมีงานส าคญัประการใดบ้างและใน
แตล่ะงานนัน้ควรจะต้องค านงึถึงความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในเป็นเกณฑ์ 

2. งานแตล่ะต าแหน่งควรมีมาตรฐานของงานแคไ่หน 

3. พิจารณาดูว่าแต่ละต าแหน่งควรใช้ความรู้และทักษะ
อะไรบ้าง 

4. ใช้เกณฑ์อะไรในการจัดต าแหน่งต่าง ๆ ให้เข้าเป็นกลุ่ม และ
กลุม่รวมเป็นกลุม่ใหญ่เช่น ต าแหน่งรวมเป็นงานและงานรวมเป็นฝ่าย 

5. แต่ละหน่วยควรมีขนาดเพียงใด ผู้บงัคบับญัชาแต่ละคน
ควรมีผู้ใต้บงัคบับญัชาก่ีคน 

6. ผลผลิตหรือผลการปฏิบตัิงานของแต่ละต าแหน่ง ควรระบุ
อยา่งเฉพาะเจาะจงแคไ่หน 

7. ควรใช้มาตรการอะไรในการส่งเสริมให้มีการประสานการ
ปฏบิตัิซึง่กนัและกนัระหวา่งต าแหน่งและระหวา่งฝ่ายตา่ง ๆ 

8. อ านาจการวินิจฉัยสั่งการ ควรมีการมอบหมายให้
ผู้บงัคบับญัชามากน้อยเพียงใด ตลอดชัน้การบงัคบับญัชา 

9. อ านาจการวินิจฉัยสั่งการแค่ไหน ท่ีควรจะสั่งผ่านจาก
เจ้าหน้าท่ีสายงานหลกัไปสูเ่จ้าหน้าท่ีสายงานช่วยอ านวยการ 

ค าถามทัง้ 9 ข้อนีเ้รียกได้ว่าเป็นพารามิเตอร์ของโครงสร้าง 
(Design Parameters) ซึง่ Mintzbergจดัแบง่เป็นกลุม่ของโครงสร้างได้ 4 กลุม่ คือ 

1. โครงสร้างเก่ียวกบัต าแหน่ง (Design of Positions)  



  50 

2. โค ร ง ส ร้ า ง เ ก่ี ย ว กั บ โค ร ง ส ร้ า ง ให ญ่  (Design of 
Superstructure) 

3. โครงสร้างเก่ียวกับความสัมพัน ธ์ในระดับแนวนอน 
(Design of Lateral Linkages)  

4. โค รงส ร้าง เก่ี ย วกับ การวินิ จฉั ยสั่ งก าร  (Design of 
Decision Making System) จากพารามิ เตอร์เก่ียวกับโครงสร้างสามารถเช่ือมโยงเข้ากับ
แนวความคิดและวิธีการจดัองค์กรได้ 

จะเห็นได้ว่าแนวการจัดการของ Newman และ Mintxberg มีความ
แตกตา่งกนัไมม่ากนกักบัของ วรเดช จนัทรศร และอทุยั เลาหวิเชียร (2529) จงึสรุปวา่ การจดัโครงสร้าง
และรูปงานสามารถจะกระท าโดยการพิจารณาตอบค าถามดงัตอ่ไปนี ้

1. โครงสร้างโดยส่วนรวมก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงานหรือไม่ พิจารณาดูปัญหารอบด้านขององค์กร ทัง้นี ้โดยการพิจารณาถึงลกัษณะของ
งานขององค์กรเป็นเกณฑ์มีบางส่วนของโครงสร้างท่ีเป็นปัญหาหรือไม่ มีการมองข้ามข้อเท็จจริง
บางประการในการปฏิบัติงานหรือไม่ การจัดโครงสร้างดังกล่าวจะส่งผลการปฏิบัติให้บรรลุ
เปา้หมายได้หรือไม่ 

2. โครงสร้างมีส่วนช่วยให้กระบวนการของการปฏิบัติงาน
สะดวก รวดเร็วและมีลกัษณะต่อเน่ืองหรือไม่ ภารกิจหลกัในการพิจารณาบรรจุไว้ในโครงสร้าง
ครบถ้วนหรือไม่ การปฏิบัติงานจะมีการซ า้ซ้อนหรือไม่ มีการประสานงานในทุก ด้านให้บรรลุ
เปา้หมายหรือไม่ กระบวนการปฏิบตัิงานคลอ่งตวัและมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

3. ควรใช้คุณสมบัติและอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีอย่างไรและ
เท่าใด จึงจะท าให้ภารกิจขององค์กรหรือการน านโยบาย หรือแผนไปสูก่ารปฏิบตัิให้สามารถบรรลุ
เปา้หมายได้ 

4. การติดตอ่และการปฏิสมัพนัธ์ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานมี
ลกัษณะเป็นอยา่งไรเจ้าหน้าท่ีมีการประสานงานหรือท างานเป็นทีมได้ดีเพียงใด เร่ืองเหลา่นีก้ารจดั
องค์การได้ครอบคลุม มากน้อยเพียงใด หรือการจัดองค์กรได้มองไกลถึงการจะพัฒนาบุคคล
เพื่อให้สอดคล้องกบัโครงสร้างที่จดั 

5. โครงสร้างขององค์กรมีลักษณะท่ีเอือ้อ านวยต่อการ
ปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ก าหนดทิศทางในการปฏิบตัิงานไปในแนวทางท่ีถกูต้อง
ได้หรือไม่ มีลกัษณะยืดหยุ่นได้หรือไม่เพียงใด เป็นโครงสร้างท่ีเอือ้อ านวยต่อการจะพฒันาคนได้มาก
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น้อยเพียงใดหรือ จะกลา่วอีกนยัหนึ่งก็คือเป็นโครงสร้างท่ีจะจงูใจคนให้ปฏิบตัิงานมากกว่าเป็นโครงสร้าง
ท่ีจะรีดบงัคบัเอาแตง่านเพียงประการเดียว 

6. การปกครองบงัคบับญัชาทุกระดบัมีความสอดคล้องกัน
หรือไม่ แนวความคิดพืน้ฐานใน การจดัองค์กรจะช่วยในข้อนีไ้ด้มาก 

7. แตล่ะหน่วยของการปฏิบตัิงาน มีอ านาจหน้าท่ีเพียงพอกบั
ความรับผิดชอบของงานหรือไม่ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีบริหารงานทุกด้านพร้อมจะให้งานบรรลุหรือไม ่
โครงสร้างขององค์กรจะจดัเพ่ือช่วยเหลือในด้านนีไ้ด้อยา่งไร 

8. นโยบายมีลักษณะเอือ้อ านวย หรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบตัิงาน มีวิธีการใดท่ีจะจดัโครงสร้างเพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการของนโยบาย หรือมีหนทางใด
จะช่วยให้นโยบายไมเ่ป็นอปุสรรค 

9. มีการแบ่งส่วนงานท่ีละเอียดมากไปหรือไม่ การแบ่งส่วนงาน
โดยการค านึงถึงความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมากจนถึงกบัเป็นปัญหาเพราะเจ้าหน้าท่ีจะถกูโครงสร้างบีบ
ให้สนใจแตเ่ฉพาะงานมากกวา่จะค านงึถึงเปา้หมายรวมขององค์กร 

1.4 ประเภทโครงสร้างขององค์กร 
การออกแบบองค์กร ซึง่จะน ามาสู่โครงสร้างองค์กร ซึง่โครงสร้าง

องค์กรจะสะท้อนออกมาในลกัษณะของแผนผงัองค์กร(Organization Chart) ลกัษณะโครงสร้าง
องค์กรโดยทัว่ไปจะมี 2 รูปแบบ คือ โครงสร้างประเภทสงูหรือแคบ และโครงสร้างประเภทราบหรือ
กว้าง โดยโครงสร้างทัง้ 2 รูปแบบ มีทัง้ข้อดีและข้อเสีย ดงันี ้(วราวุธ ภวภูตานนัท์.  2552 อ้างอิง
จาก รัศมีเทพดลไชย, ม.ป.ป.) 

1.4.1 โครงสร้างสูงหรือแคบ (Tall Structures) เป็นโครงสร้างท่ี
แสดงให้เห็นความแตกตา่ง ในเร่ืองระดบั และล าดบัของต าแหน่งงานมีหลายระดบั เป็นองค์กรท่ีมี
สายการบังคับบัญชายาว บุคลากรในระดับล่างมีระยะห่างของหน้าท่ีความรับผิดชอบจากผู้บริหาร
ระดับสูงมาก ระบบรายงานยืดยาวผ่านการกลั่นกรองหลายคน กระบวนการปฏิบัติงานแบ่งเป็น
ขัน้ตอนอย่างละเอียด และระบบสนับสนุนต่าง ๆ มีความซบัซ้อน มีกฎระเบียบปฏิบตัิท่ีแน่นอน 
ขาดความยืดหยุ่น แต่ก็ท าให้บคุลากรมีความเช่ือว่าเป็นองค์กรท่ีมีความมัน่คง ลกัษณะโครงสร้าง
องค์กรลกัษณะนีอ้าจเรียกอีกแบบวา่การบริหารแบบราชการโดยโครงสร้างสงูหรือแคบ 

1.4.2 โครงสร้างราบหรือกว้าง (Flat Structures) เป็นโครงสร้าง
องค์กรท่ีแสดงให้เห็นความแตกตา่งในระดบัของต าแหน่งงานเพียง 2-3 ระดบั มีสายการบงัคบับญัชาสัน้ 
ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรใกล้กนั มีขอบข่ายการควบคมุกว้าง บุคลากรจะมีความรู้สกึใน
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ความรับผิดชอบต่อผลงาน จึงมีข้อดีท่ีการสัง่การ การรายงานผลและการประสานงานสามารถท าได้อย่าง
รวดเร็วข้อมลูไม่ถกูบิดเบือน อาจมีข้อเสียท่ีบุคลากรมีโอกาสในการเลื่อนขัน้น้อย การควบคมุการท างาน
อาจท าได้ไม่ทัว่ถึง แต่ในทางปฏิบตัิจะถกูทดแทนด้วยโอกาสในการพฒันางานในหน้าท่ีในขอบข่ายกว้าง
ขึน้มีโอกาสในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการฝึกการเรียนรู้งานซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าของบุคลากรโดย
โครงสร้างราบหรือกว้าง 

จากแนวความคิดทางการบริหารท่ีใช้ในการออกแบบองค์กร
โดยทัว่ไปการบริหารองค์กรมิได้มุ่งเน้นท่ีจะให้บคุลากรท างานเพื่อเพิ่มผลผลิตแต่เพียงอย่างเดียว 
แตอ่งค์กรยงัต้องการให้ความส าคญัตอ่คณุภาพชีวิตในการท างานของบคุลากรด้วย ซึง่คณุภาพชีวิตการ
ท างานหมายถึง การประเมินถึงสถานะหรือลกัษณะต่าง ๆ ของงานท่ีมีความเก่ียวข้องกบัความสมดลุ
ระหว่างงานกบัชีวิตของบคุลากร นัน่คือ บทบาทของการบริหารจึงต้องให้ความส าคญัต่อการเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของบุคลากรทัง้ในด้านของการท างานและในด้านท่ีไม่เก่ียวข้องกับการท างานด้วย 
นอกจากนี ้ประสบการณ์นอกการท างานก็จะมีผลต่อชีวิตของบคุลากรในการท างานด้วย จากทฤษฎี
ความส าเร็จในชีวิตการท างานจะมีความเก่ียวข้องกบัความส าเร็จในงานด้วย ซึง่ประกอบด้วย ความพึง
พอใจในงาน ความพงึพอใจในผู้ ร่วมงาน การมีโอกาสก้าวหน้า ความรู้สกึวา่งานมีคณุคา่ มีความสขุในการ
ท างาน เป็นต้น อยา่งไรก็ตามแนวคิดใหมย่งัได้มีการมุง่เน้นในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึน้ในองค์กร 
ให้เป็นสถานท่ีท างานอย่างมีความสขุและเพิ่มผลผลิตได้ด้วยองค์กรสมยัใหม่จะมีการปรับเปลี่ยน
จากองค์กรระบบราชการท่ีมุ่งเน้นความเป็นทางการกบัความสลบัซบัซ้อนในสายการบงัคบับญัชา
ท่ีมีหลายระดบัชัน้ มีการควบคมุ และรวมอ านาจมาสูอ่งค์กรแห่งอนาคตท่ีจะมีลกัษณะท่ีเป็นแบบ
สิ่งมีชีวิตและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้วิธีการท างานแบบเดิมจึงต้องปรับเปลี่ยนใหม่ โครงสร้าง
องค์กรจะมีลกัษณะท่ีแบนราบและมีขนาดท่ีเล็กลง มีการกระจายอ านาจสู่ทกุระดบัชัน้ จนกระทัง่
ลงสู่ผู้ ปฏิบัติมากขึน้ บุคลากรจะต้องคิดเองท าเอง ตลอดจนท่ีปรึกษาขององค์กรจะถูกจ ากัด
บทบาทและลดความส าคญัลงจากสมยัเดิมบทบาทของท่ีปรึกษา จะท าหน้าท่ีเป็นผู้คิดและวางแผน 
นอกจากจะเป็นการลดจ านวนพนกังานลงแล้วท าการพฒันาบุคลากรเพื่อเพิ่มศกัยภาพและมีความสขุใน
การท างาน ซึ่งจะส่งผลท าให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ดังนัน้ การ
ออกแบบงานจึงเป็นแนวคิดทางการบริหารท่ีมีความส าคัญในการท่ีจะท าให้บุคลากรสามารถ
ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การบริหารทางธุรกิจในกระบวนทศัน์ใหม่ ผู้บริหารจะต้องมุ่งการ
จัดการภายใต้วิสัยทัศน์ท่ีก าหนดก่อนการจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อการบรรลุเป้าหมายโดย
โครงสร้างองค์กรต้องมีความยืดหยุน่ สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อการแข่งขนัได้อยา่งมีประสิทธิภาพซึง่
หลกัการออกแบบโครงสร้าง 8 ประการ ได้แก่ หลักการแบ่งงานกันท า การแบ่งงานกันท าตาม
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ความสามารถและมอบหมายให้กบัผู้ปฏิบตัิท่ีมีความเหมาะสม จะท าให้ต้นทนุการด าเนินงาน ทัง้
ในด้านเวลาและแรงงานลดลงได้ มีการก าหนดมาตรฐานงาน มีการจดัล าดบัชัน้ของอ านาจ การ
ก าหนดอ านาจและหน้าท่ีการใช้หลกัเอกภาพของค าสัง่ การจ ากดัช่วงกว้างของการควบคมุ การ
แบ่งแยกงานหลักกับงานสนับสนุน การกระจายอ านาจ เป็นต้นบุคลากรแต่ละคนย่อมมี
จดุมุ่งหมายในการท างานท่ีแตกตา่งกนั บคุลากรบางคนท างานเพื่อต้องการค่าตอบแทน บคุลากร
บางคนท างานเพื่อต้องการจะมีเพื่อนและสงัคม บคุลากรบางคนต้องการเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ เป็น
ต้น ซึ่งการท างาน หมายถึง การท ากิจกรรมหรืองานท่ีองค์กรมอบหมายให้บุคลากรปฏิบตัิและ
เก่ียวข้อง กบัการแลกเปลี่ยนคณุค่าระหว่างบุคลากรกบัองค์กรหรือผลตอบแทนท่ีทัง้สองฝ่ายต้อง
พึ่ งพาอาศัยกัน องค์กรเจริญก้าวหน้าย่อมท าให้บุคลากรเจริญก้าวหน้าและบุคลากรท่ี
เจริญก้าวหน้าก็จะสง่ผลท าให้องค์กรเจริญก้าวหน้าด้วย เช่นกนั ดงันัน้ในสว่นของบคุลากรจะต้อง
สนับสนุนเป้าหมายขององค์กรให้บรรลุผลส าเร็จ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์และให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ี เป็นต้น ส่วนในด้านองค์กรนัน้ก็จะต้องชกัจูงหรือจูงใจ
เพื่อสนบัสนุนความต้องการของบุคคล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความสมัพนัธ์ด้านการจ้างงาน ได้แก่ 
การจ่ายคา่ตอบแทนท่ียตุิธรรมการเปิดโอกาสสนบัสนนุบคุลากรทกุคนให้เจริญก้าวหน้าอย่างเต็มท่ี 
การให้การยอมรับ การสร้างความมัน่คงปลอดภยัในงาน มีการพฒันาบุคลากรอย่างสม ่าเสมอเป็นต้นดงันัน้ 
การออกแบบการท างานจงึมีความหมายและความส าคญัตอ่ทัง้บคุลากรและองค์กรนัน่เอง 

1.5 การก าหนดต าแหน่งงาน  
วรพจน์  บุษราคัมวดี(2550:219 – 220) การออกแบบงานของ

องค์กรเป็นสิ่งส าคญัและมีความจ าเป็นท่ีผู้บริหารจะต้องท าการวิเคราะห์และพิจารณา รวมทัง้ท า
การตดัสินใจอยา่งเป็นระบบเพื่อท าให้องค์กรสามารถสร้างความเช่ือมโยงและเกิดความสอดคล้อง
ระหวา่งโครงสร้างองค์กรกบัสภาวะแวดล้อมได้อยา่งเหมาะสมนอกจากนี ้ผู้บริหารจะต้องตระหนกั
ว่า การออกแบบงานท่ีเหมาะสมจะช่วยให้เกิดการประสานงานระหว่างบุคลากรและหน่วยงาน
ตา่งๆ เกิดประสทิธิภาพแล้วยงัมีผลตอ่พฤติกรรมการปฏิบตัิงานอีกด้วย สว่นในด้านความแตกตา่ง
กันของรูปแบบโครงสร้างองค์กรท่ีเลือก เช่น โครงสร้างแบบเน้นตามหน้าท่ีท่ีเน้นการแบ่งงานกันท า
เพื่อให้เกิดความช านาญเฉพาะด้านนัน้จะก่อให้เกิดความแตกตา่งในบทบาท ความคิดและรูปแบบใน
การท างานและความสัมพันธ์ของตนกับผู้ อ่ืน โดยหากท าการแบ่งงานกันท าเพิ่มมากขึน้เท่าใด 
ความแตกต่างเหล่านีจ้ะปรากฏชดัขึน้และจะมีผลตามมาต่อปัญหาของการประสานงานท่ีจะมี
ความยุง่ยากมากขึน้ก็ได้ 
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เป้าหมายของการออกแบบงาน คือ เพื่อพัฒนาการมอบหมาย
งานให้เป็นไปตามความต้องการขององค์การและเป็นไปตามความต้องการของผู้ปฏิบตัิงานแต่ละ
คน ส าหรับความแตกต่างของรูปแบบโครงสร้างองค์กรท่ีเลือกและมีผลต่อการออกแบบงานของ
องค์กร สามารถจ าแนกความแตกตา่งที่มีผลตอ่การออกแบบงานได้ ดงันี ้

1.ความแตกต่างของหน่วยงาน บุคลากรแต่ละหน่วยงานจะมีการ
รับรู้และความคิดท่ีแตกต่างกนัโดยจะมีการก าหนดเปา้หมายของหน่วยงานขึน้เอง เช่น ฝ่ายบญัชีจะ
ให้ความส าคญัและเน้นเปา้หมายด้านต้นทนุ สว่นฝ่ายการตลาดให้ความส าคญัและเน้นเปา้หมาย
ด้านยอดขาย เป็นต้น 

2. ความแตกต่างด้านของเวลา แต่ละหน่วยงานจะมีมมุมอง
ในด้านของเวลาท่ีแตกต่างกันเช่น ฝ่ายผลิตจะต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตอยู่ตลอดเวลาและ
บ่อยครัง้ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาด้านการผลิตในทันทีท่ีเกิดปัญหา ซึ่งจะมีลกัษณะท่ี
แตกต่างกบัการแก้ปัญหาของฝ่ายวิจยัและพฒันาท่ีคุ้นเคยกบัแนวทางในการใช้เวลาวิจยัและการ
พฒันาท่ียาวนานกวา่ เป็นต้น 

3. ความแตกต่างในรูปแบบการท างานของบุคลากร ในแต่ละ
หน่วยงานจะมีบคุลากรท่ีมีรูปแบบในการท างานท่ีตา่งกนั เช่น ฝ่ายผลติจะมีลกัษณะท่ีคุ้นเคยกบัการ
ตดัสินใจอย่างรวดเร็วและมีการสื่อสารแบบตรงไปตรงมา ซึ่งจะต่างจากฝ่ายวิจัยและพัฒนาท่ี
มกัจะใช้รูปแบบการท างานในรูปแบบการระดมสมองเพื่อแสวงหาแนวทางท่ีสร้างสรรค์มากกว่า 
เป็นต้น 

4. ความแตกตา่งในด้านความเป็นพิธีการ แตล่ะหน่วยงานจะ
เน้นความเป็นพิธีการท่ีต่างกันเช่น ฝ่ายผลิตจะต้องมีขัน้ตอนการปฏิบัติงานท่ีค่อนข้างเข้ม งวด
รัดกมุและมีมาตรฐานท่ีชดัเจน ซึง่แตกตา่งจากฝ่ายบคุคลท่ีอาจมีนโยบายเป็นแบบกว้าง ๆ ในการ
บริหารทรัพยากรมนษุย์ เป็นต้น 

ความแตกต่างท่ีกล่าวถึงข้างต้น อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคลและส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์กรได้ ดงันัน้ ผู้ ท่ีออกแบบงานจะต้องตระหนกั
และเตรียมแนวทางในการแก้ปัญหาไว้ด้วย นอกจากนี ้ผู้ ท่ีท าการออกแบบงานยงัต้องค านึงถึงการ
ประสานความร่วมมือกนัอีกด้วยเช่น การก าหนดระดบัความสมัพนัธ์ด้านความร่วมมือกนัเพื่อให้
เกิดเอกภาพในแนวทางสู่การบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร ซึง่ระดบัความสมัพนัธ์ดงักลา่วจะช่วย
ลดความขดัแย้งในขณะเดียวกนัและยงัคงให้แต่ละหน่วยงานคงลกัษณะความแตกต่างของหน่วยงาน
ตนเองไว้ เช่น อาจจะก าหนดให้ฝ่ายต่าง ๆมีการท างานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
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บทบาทของแต่ละหน่วยงานและเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งท่ีอาจจะเกิดขึ น้ได้เม่ือให้แต่ละ
หน่วยงานประสานกนัเอง 

ในการออกแบบงานให้ประสบความส าเร็จนั น้  ผู้ บ ริหาร
จ าเป็นต้องเข้าใจค าท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบงาน ได้แก่ การออกแบบภารกิจของงาน(Work Design) 
และการออกแบบงาน (Job Design) มีรายละเอียด ดงันี ้(สโุขทยัธรรมาธิราช. 2548:19)  

1. การออกแบบโครงสร้างตามภารกิจของงาน  (Work 
Design) การออกแบบภารกิจของงานเป็นการก าหนดงานและความรับผิดชอบให้กบับคุลากรแต่
ละคน จากในสมยัเดิมท่ีมีการจดัองค์กรตามความช านาญเฉพาะด้าน และมีการจดักลุ่มงานตามหน้าท่ี 
ต่อมาจากแนวคิดใหม่ได้มีการจดัองค์กรใหม่ท่ีให้ความส าคญักับลกูค้า ดงันัน้ ผู้บริหารจึงต้องมีการ
ปรับปรุงงานใหม่ท่ีให้บุคลากรต้องสามารถในการให้บริการสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้า
ได้ด้วย ส าหรับหลกัการออกแบบภารกิจของงาน คือ ต้องมีการก าหนดขอบเขตของงาน หมายถึง 
จ านวนของกิจกรรมในแต่ละงาน ซึ่งจะมีมากหรือน้อยก็ขึน้อยู่กับการออกแบบภารกิจของงาน 
ขอบเขตของงาน จงึหมายถึงการเปลี่ยนแปลงจ านวนกิจกรรมในลกัษณะตามแนวนอน และต้องมีการ
ก าหนดความลึกของงาน ได้แก่ ระดับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี มีต่องานท่ีเป็นการมอง
โครงสร้างองค์กรในลกัษณะของแนวดิง่ 

2. การออกแบบโครงสร้างตามงาน(Job Design) จากการ
ออกแบบภารกิจขององค์กรจากแนวคิดเดิมนัน้จะมุ่งเน้นการก าหนดตวักิจกรรมจ านวนไม่มากนกั 
แตจ่ะมุง่เน้นการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการผลิตมากกวา่ แตใ่นปัจจบุนัสภาวะแวดล้อมมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและองค์การจ าเป็นต้องตอบสนองและสร้างความพึงพอใจตอ่ลูกค้า 
ดงันัน้ องค์การจงึต้องมีการปรับกระบวนการท างานใหมเ่พื่อลดความซ า้ซ้อนและเพิ่มประสทิธิภาพ
ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับยุคสมัยมากยิ่งขึน้ เช่น องค์การก าหนดเวลาการท างานจากเดิม
ตัง้แต่แปดนาฬิกาสามสิบนาทีจนถึงสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีสามารถยืดหยุ่นเวลา โดย
ปรับเปลี่ยนเป็นเร่ิมจากเจ็ดนาฬิกาจนถึงสิบห้านาฬิกา เป็นต้น ซึ่งการยืดหยุ่นเวลาการท างาน 
นอกจากจะเป็นประโยชน์ตอ่ลกูค้าท่ีองค์กรก าหนดช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ในการให้บริการ รวมทัง้ยงั
ท าให้บุคลากรสามารถก าหนดวิถีชีวิตการท างานของตนเองให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ
ครอบครัวและสภาวะแวดล้อมได้ดงันัน้ การยืดหยุ่นเวลาจึงเป็นตวัอย่างของการออกแบบงานการ
ออกแบบงานท่ีดีจ าต้องให้มีการท างานเป็นทีมงานเพื่อเป็นการปรับปรุงคณุภาพและประสิทธิภาพ
ในการท างานร่วมกนัในการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบังานขององค์กรจ าเป็นท่ีจะต้องปรับปรุงทัง้ในสว่น
ของค าบรรยายงาน โครงสร้าง นโยบายและวฒันธรรมขององค์กร เป็นต้น จุดมุ่งหมายของการ
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ออกแบบงาน คือ เพื่อสร้างโอกาสให้บุคลากรแต่ละคนสามารถบรรลุความส าเร็จท่ีมีผลการ
ปฏิบัติงานในระดับท่ีสูงขึน้ ทัง้ในด้านปริมาณและคุณภาพงานผลการปฏิบัติงานของทุกงาน
จะต้องสามารถเพิ่มคณุค่าในการผลิตผลิตภณัฑ์นอกจากจดุมุ่งหมายด้านผลการปฏิบตัิงานของ
บุคลากรแล้วการออกแบบงานท่ีดีต้องค านึงถึงความพึงพอใจในงานของบุคลากรท่ีมีต่องานด้วย 
เช่น ความพึงพอใจในด้านค่าตอบแทน ความพึงพอใจในสภาพการท างาน และโอกาส
ความก้าวหน้า เป็นต้น 

1.6 การจดัแผนกงาน 

ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงทัง้สภาพแวดล้อมภายนอกและคู่แข่ง 
การจัดแผนกงานขององค์กรให้สอดรับกับสิ่งเหล่านีเ้ป็นสิ่งส าคัญ เพราะการจัดแผนกงานท่ี
สอดคล้อง ยืดหยุ่นกบัสภาพแวดล้อมจะท าให้การด าเนินงานในองค์กรเกิดประสิทธิภาพสงูตามไปด้วย 
การจัดแผนกงาน(Departmentalization) คือ การรวมกลุ่มงาน กระบวนการและทรัพยากรให้เป็น
หน่วยงานท่ีบริหารงานได้เพื่อท่ีจะท างานขององค์กรบางอย่าง ซึ่งเป็นวิถีทางท่ีมีประโยชน์อย่างหนึ่ง
เพื่อท่ีจะเข้าใจการจดัแผนกงาน หรืออาจกลา่วได้ว่าการจดัแผนกงาน คือการแบง่ลกัษณะงาน ขององค์กรท่ี
ซบัซ้อนให้เป็นหมวดหมู่หรือเป็นหน่วยเล็กลงท่ีเรียกว่าฝ่ายหรือแผนกงาน (Department) โดยแบ่งประเภท
ลกัษณะท่ีส าคญั ดงันี ้(สธุรรม รัตนโชติ.  2560: 116-130) 

1.6.1 การจัดแผนกงานตามหน้าท่ี  (Functional Structure) 
รวมกลุ่มคนท่ีมีทักษะและการปฏิบัติงานคล้ายกันเป็นหน่วยงานของ (Work Unit) สมาชิกของ
หน่วยงานตามหน้าท่ีสามารถรวมความเช่ียวชาญ ความสนใจและความรับผิดชอบกันได้ 
หน่วยงานดงักลา่ว คือ แผนกนัน่เอง แตล่ะแผนกอาจจะมีหน้าท่ีตา่งกนั เช่น แผนกการตลาด แผนกการ
ผลติ แผนกบคุคล เหลา่นี ้เป็นต้น ท าให้องค์กรแบบนีมี้ประโยชน์หลายอยา่ง เช่น 

1) สามารถใช้ทรัพยากรตามขนาดท่ีเหมาะสมกับองค์กรได้
โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางจะท าให้มี “ขนาดเหมาะสมกบัเศรษฐกิจ” ได้ง่ายกว่าใน
ภาวะท่ีทรัพยากรมีไม่มาก 

2) การมอบงานให้บุคลากรท ามีความสอดคล้องกับความ
เช่ียวชาญและการได้รับการอบรม 

3) สามารถใช้เทคนิคชัน้สงูในการแก้ปัญหา 
4) มีการฝึกอบรมในเชิงลกึและพฒันาทกัษะตามหน้าท่ี 

5) มีสายอาชีพท่ีชดัเจนท่ีก าหนดตามหน้าท่ี 
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องค์กรท่ีมีโครงสร้างตามหน้าท่ีมีมากในหน่วยงานราชการ ทัง้นี ้
เพราะหน่วยงานราชการจดัโครงสร้างตามแบบหน่วยงานราชการ ซึ่งมีลกัษณะเป็นโครงสร้างอย่าง
เป็นทางการ 

องค์กรแบบโครงสร้างตามหน้าท่ีมีปัญหาได้หลายอย่าง เช่น มกัจะเกิดการ
ขาดการสื่อสารและประสานงานระหว่างหน้าท่ี เพราะมีการแบง่หน้าท่ีกนัอยา่ชดัเจนโดยแยกจากกนั ท าให้
ประสานกนัได้ยาก และการติดตอ่ประสานงานไม่สามารถก าหนดเป็นทางการได้หมดบางส่วนยงัคงไม่เป็น
ทางการท าให้ประสานงานได้ยากเหลา่นี ้เป็นต้น 

2. การจัดแผนกงานตามงาน (Divisional Structure) หมายถึง 
การจดัโครงสร้างตามทีมงานหรืองาน ซึ่งท างานโดยกลุ่มพนักงานท่ีมีวิชาชีพเดียวกันอาจจะท า
เป็นทีม (Team) หรือเป็นกลุ่ม จะเป็นกลุ่มขนาดเล็กกว่าแผนก ซึ่งในโรงงาน หมายถึง กลุ่มคนท่ี
ท างาน ในสายการผลิตเดียวกันอยู่ในพืน้ท่ีเดียวกัน สามารถจดัให้ท างานเป็นทีมได้ เหมาะท่ีจดั
โครงสร้างในธุรกิจเอกชนโดยเฉพาะในอตุสาหกรรมการผลิตสินค้าการจดัโครงสร้างแบบนีมี้สว่นดี
อยา่ง เช่น 

2.1 มีความยืดหยุ่นมากกว่า โดยเฉพาะในการรับผิดชอบต่อ
การเปลี่ยนแปลงสิง่แวดล้อม เพราะเป็นทีมขนาดเลก็และมีความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกสงู 

2.2 ใช้ในการปรับปรุงสถานการณ์ของโครงสร้างแบบหน้าท่ีเพราะ
โครงสร้างตามงานสามารถท างานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเน่ืองจากขนาดเลก็มีความเสี่ยงสงู 

2.3 มีจุดท่ีรับผิดชอบในการผลิตและ/หรือบริการชัดเจนเพราะ
คนท างานทุกคนท างานประจ าอยู่กับท่ี ซึ่งอาจจะยืนเป็นแถวหรือเป็นวง จะมีการเปลี่ยนแปลงก็
ตอ่เม่ือมีการออกแบบการผลิตและ/หรือบริการใหม่ 

2.4 มีความเช่ียวชาญเก่ียวกับลูกค้า ผลผลิตและพืน้ท่ีเป็น
อยา่งดีเพราะได้รับการฝึกอบรม และมีประสบการณ์สงู 

2.5 เปลี่ยนแปลงขนาดได้ง่ายโดยการเพิ่มหรือลดบุคคลใน
ทีมงานให้ใหญ่ขึน้หรือเล็กลงการจดัโครงสร้างตามงานมีผลเสียหลายอยา่ง เช่น อาจจะท าให้มีคา่ใช้จ่าย
ในการจ้างพนกังาน เพราะพนกังานส่วนใหญ่จะต้องมีความช านาญสงู มีความยุ่งยากในการประสานงาน
ระหวา่งกลุม่ เพราะมี 

กลุ่มมากและแต่ละกลุ่มมีความอิสระในการท างานและยากท่ีจะคว
บมุคณุภาพให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั เหลา่นี ้เป็นต้น 



  58 

3.การจัดแผนกงานแบบผสม (Matrix Structure) หมายถึง 
โครงสร้างท่ีเกิดจากการผสมผสานของโครงสร้างแบบต่างๆ เช่น โครงสร้างตามหน้าท่ีผสมกับ
โครงสร้างตามงานเพื่อให้มีผลดีมากขึน้พร้อมกับผลเสียให้น้อยลง หรือให้สามารถใช้โครงสร้าง
ตามงาน ซึง่เป็นโครงสร้างขนาดเล็กและกะทดัรัดกบัโครงสร้างตามหน้าท่ี ซึง่เป็นโครงสร้างขนาด
ใหญ่และหลวมๆ ให้มีความกระชบัมากขึน้ โดยทัว่ไปโครงสร้างองค์กรของโครงการใหญ่ๆ และมี
โครงสร้างเล็กอยู่ภายใน เช่น การเคหะแห่งชาติ เป็นโครงการขนาดใหญ่ โดยมีโครงการต่างๆ อยู่
ภายใน โครงสร้างแบบผสม มีสว่นดีหลายประการ คือ 

3.1 สามารถประสานงานข้ามหน้าท่ีได้ เพราะบคุคลเดียวกนั 
แตท่ าหน้าท่ีหลายอยา่งเพียงแตมี่ผู้บงัคบับญัชาตา่งกนั 

3.2 สามารถปรับปรุงการตดัสินใจได้ง่าย เพราะการตดัสินใจ
กระท าโดยทีมเดียวแตต่ดัสินใจกบัหลายโครงการ 

3.3 สามารถเพิ่มความยืดหยุ่นโดยการเคลื่อนย้ายและ/หรือ
เปลี่ยนวิธีปฏิบตัิการเพื่อให้บรรลเุปา้หมายตามต้องการ 

3.4 บริการลกูค้าได้ดีกวา่ เพราะสามารถให้ข้อมลูแก่ลกูค้าได้
ดีกวา่ และผู้จดัการพร้อมจะตอบค าถาม เพราะผู้จดัการอยูผู่้ ใกล้ปฏิบตัิงาน 

3.5 มีการตรวจสอบการปฏิบตัิงานได้ดีกว่า เพราะมีผู้จดัการ
อยูใ่นหน่วยงานขนาดเลก็ 

3.6 ปรับปรุงยุทธศาสตร์ได้ง่าย เพราะผู้บริหารระดับสูงไม่
ต้องรับผิดชอบการปฏิบัติ เพราะผู้ จัดการรับผิดชอบการปฏิบัติในแต่ละโครงการอยู่แล้ว
ผู้อ านวยการ จงึดแูลได้อยา่งกว้างๆได้ 

แต่อย่างไรก็ตาม โครงสร้างแบบผสมมีจุดอ่อนหลายประการ เช่น 
ไม่เหมาะกบัองค์การขนาดเล็กและต้องใช้ทรัพยากรเป็นจ านวนมาก ต้องใช้คนท่ีมีความเช่ียวชาญสงู
เป็นจ านวนมากจงึต้องมีคา่ใช้จ่ายสงู เหลา่นี ้เป็นต้น 

4. การจดัแผนกงานแบบทีมงาน (Team Structures) ตามท่ีเคยกลา่วว่า
โครงสร้างองค์กรแบบเก่า  มกัจะเป็นโครงสร้างตามแนวตัง้(Vertical Structure) ซึ่งมีปัญหาในการ
โอนถ่ายอ านาจจากผู้บริหารสงูสดุลงล่างสดุ ไปถึงผู้ ใต้บงัคบับญัชาระดบัต ่าสดุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
โครงสร้างของหน่วยราชการ และพยายามแก้ปัญหาให้มีโครงสร้างตามแนวนอน (Horizontal Structure) 
หรือเป็นโครงสร้างท่ีกระจายอ านาจให้ผู้บงัคบับญัชา มีอ านาจสามารถพึ่งตนเองได้ โครงสร้างแบบทีมงาน
เป็นผลของการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยโครงสร้างแบบทีมงาน(Team Structure) เป็นการสร้าง
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ทีมงานข้ามหน้าท่ี (Cross-Functional Team) อย่าถาวรหรือชัว่คราวเพื่อปรับปรุงความสมัพนัธ์ท่ี
แฝงอยู่ โดยการดึงสมาชิกจากโครงสร้างตามหน้าท่ีต่างกันเข้ามาเป็นทีมเดียวกัน ทีมใหม่ก็จะ
กลายเป็น “ทีมงานโครงการ”(Project Team) 

โครงสร้างแบบทีมงานมีส่วนดีหลายอย่างเช่น สามารถลดปัญหา
เก่ียวกบัการสื่อสารและการตดัสินใจอนัเน่ืองมาจากโครงสร้างตามหน้าท่ีและลดความขดัแย้งระหว่างคนท่ี
มีหน้าท่ีต่างกันได้ซึ่งพบว่า พนักงานขายมักจะมีความขัดแย้งกับเจ้าหน้าท่ีทางการเงิน การมี
โครงสร้างแบบทีมงานจะดงึฝ่ายตา่งๆ มาท างานเป็นทีมเดียวกนั หรือโครงการเดียวกนัจะสามารถ
สร้างความร่วมมือและความเข้าใจร่วมกันได้และโครงสร้างแบบทีมงานสามารถถ่ายทอดความคิดหรือ
พฤติกรรมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมได้ง่าย โดยเฉพาะในทีมเดียวกัน เพราะเป็นกลุ่มขนาดเล็กและมี
วตัถปุระสงค์เดียวกนัแตอ่ยา่งไรก็ตาม โครงสร้างแบบทีมงานมีปัญหาเช่นกนั ไม่สามารถขจดัปัญหา
ความรักทีมงานมากกว่ารักองค์กรและเป็นท่ีน่าสงัเกตว่าทีมงานมกัใช้เวลาในการประชมุมากกว่า
การท างานเหลา่นี ้เป็นต้น 

5.  การจัดแผนกงานแบบ เค รือข่ าย  (Network Structure) 
หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Technology, IT)ในการเช่ือมต่อเครือข่าย
(Networks) ระหว่างผู้ ส่งมอบ(Suppliers) จากข้างนอกและผู้ รับบริการ (Service Contractors) 
ซึ่งโครงสร้างเก่ามักจะมองว่าทุกเร่ืองเป็นของบริษัท และจะไม่อาศัยผู้ อ่ืนภายนอกองค์กร แต่
โครงสร้างใหม่นีเ้ห็นว่าองค์กรเป็นเจ้าของเฉพาะแกน (Core) ขององค์ประกอบหรือองค์ประกอบท่ีส าคญั
ท่ีมี “ความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์”กับบริษัทเท่านัน้ นอกนัน้เป็น“แหล่งทรัพยากรภายนอก”
(Outsources) ทัง้สิน้ จึงจ าเป็นต้องสร้างเครือข่ายระหว่าง “แกน” และแหล่งทรัพยากรภายนอก
ดงักล่าว องค์กรอาจจะติดต่อกับเครือข่ายได้หลายช่องทาง เช่น ทางไปรษณีย์โดยการติดต่อซือ้
ขายสินค้าทางไปรษณีย์ การบริหารภายในระหว่างหน่วยงานด้วยเทคโนโลยีรสนเทศ ซือ้ขายสินค้า
โดยผา่นเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นธุรกิจทางอิเลก็ทรอนิกส์ เหลา่นีเ้ป็นต้น 

โครงสร้างแบบเครือข่ายเหมาะส าหรับธุรกิจขนาดใหญ่ และใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งมีผลดีหลายประการ เช่น แม้ว่าในธุรกิจขนาดใหญ่ แต่ธุรกิจแกน 
(Business Core) อาจจะมีขนาดกะทดัรัดซึ่งส่วนใหญ่จะใช่ทรัพยากรภายนอก (Outsource) จึง
ท าให้มีทนุและทรัพยากรบคุคลเหมาะสมกบัขนาดของเศรษฐกิจ(Economic of Scale) แต่อาจจะ
มีปัญหาเร่ืองการใช้บคุคลท่ีต้องมีความเช่ียวชาญสงู ซึง่หาได้คอ่นข้างยากและต้องจ้างในราคาสงู
อีกด้วย และจุดอ่อนอีกประการหนึ่งคือ ควบคมุคณุภาพ(Quality Control, QC) ได้ยาก เพราะมี
องค์กรจ านวนมากเข้ามาเก่ียวข้อง ท าให้ควบคุมมาตรฐานได้ยาก และต้องระวงัในการจ าแนก
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ธุรกิจแกนและแหล่งทัพยากรภายนอก โดยแกนต้องบริหารธุรกิจแกนอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ควบคุมแหล่งทรัพยากรภายนอกให้มีคุณภาพด้วย มีหลายบริษัทท่ีมีปัญหาเก่ียวกับแหล่ง
ทรัพยากรภายนอก จนต้องตัง้บริษัทขึน้มาด าเนินการเอง เช่น โรงงานทอผ้าแห่งหนึง่ มีปัญหาเร่ือง
คุณภาพและปริมาณวัตถุดิบจนต้องตัง้บริษัทในเครือขึน้มาท าแทนแหล่งทรัพยากรภายนอก
ดงักลา่ว 

3. การก าหนดบทบาทหน้าท่ี 

จากแนวคิดการจดัองค์กรต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวมาแล้วนัน้ ต่างก็มี
ความสมัพันธ์กับแนวคิดท่ีว่าด้วยอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นการ
จ ากดัจ านวนผู้ใต้บงัคบับญัชาให้รายงานขึน้ตรงตอ่คนใดคนหนึง่ หรือการก าหนดขอบเขตให้คนใด
คนหนึง่ท างานเฉพาะบางอย่างและการด ารงไว้ซึง่หลกัของการมีผู้บงัคบับญัชาคนเดียวในทกุกรณี
ดงักล่าวต่างก็กระท าโดยอาศยัความสมัพนัธ์ทางอ านาจหน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือก ากบัทัง้สิน้ส าหรับ
โครงสร้างองค์กรนัน้ การน าเอาหลกัแนวคิดการแบ่งงานกันท าตามความถนัดและหลกัแนวคิด
ขนาดของการควบคมุมาใช้สร้างองค์กรผลท่ีจะได้ก็คือ “ระบบกิจกรรม” ท่ีจดัขึน้แต่ในอีกทางหนึ่ง 
การใช้ความสมัพนัธ์ทางอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบนัน้จะท าให้ส่วนต่าง ๆขององค์กรหรือ
กลุ่มกิจกรรมท่ีรวมเป็นกลุ่มสมัพนัธ์และรวมเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัได้อ านาจหน้าท่ีคือ สิทธิของ
ผู้บริหารท่ีจะท าการตดัสินใจในเร่ืองราว ภายในขอบเขตท่ีก าหนด แล้วสัง่ให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาท าสิง่
ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น เพื่อให้งานส าเร็จลลุ่วงตามเปา้หมายขององค์กรท่ีตัง้ไว้ซึง่ส่วนใหญ่อ านาจหน้าท่ี
ของนกับริหารจะประกอบด้วยสทิธิตา่ง ๆ ดงันี ้

1. สทิธิในการตดัสินใจเร่ืองราวตา่ง ๆ ภายในขอบเขตอ านาจ
หน้าท่ีท่ีก าหนด 

2. สทิธิในการมอบหมายงานให้ผู้ใต้บงัคบับญัชา 
3. สิทธิในการคาดหมายผลงาน หรือผลส าเร็จท่ีพงึพอใจจาก

ผู้ใต้บงัคบับญัชาในการจดัการอ านาจหน้าท่ี จะมีการมอบหมายลดหลัน่กนัลงมาจากเบือ้งบนและ
มอบหมายให้ต่อกนัลงตามล าดบั ท าให้ขอบเขตหรือขนาดของอ านาจหน้าท่ีจะมีกว้างในระดบัสงู
ขององค์กร และมีขนาดเล็กลงเร่ือย ๆ ตามระดับขององค์กรท่ีอยู่ต ่าลงไป เหตุผลท่ีเป็นเช่นนีก็้
เพราะเป็นไปตามหลกัของ “การรวมอ านาจและการกระจายอ านาจ” กล่าวคือ จ านวนและชนิด
ของการตดัสินใจท่ีผู้บริหารระดบัสงูมอบหมายให้กบัผู้บริหารท่ีอยู่ต ่าลงไป หากผู้บริหารระดบัสงู
กระจายอ านาจการตดัสินใจไปยงัจดุต่าง ๆอย่างเป็นระบบในองค์กรแล้ว การกระจายอ านาจจะมี
มากและหากผู้บริหารระดบัสงูสงวนอ านาจการตดัสินใจไว้ในสว่นกลาง ก็แสดงวา่องค์กรมีการรวม
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อ านาจ อย่างไรก็ตาม ในทุกองค์กรจะมีการกระจายอ านาจ หรือการรวมอ านาจขนาดหนึ่งท่ี
เหมาะสมเท่านัน้ เน่ืองจากการกระจายอ านาจ หรือการรวมอ านาจจนหมดไปจากระดบัสงู จะท า
ให้ผู้บริหารระดับสูงขาดอ านาจท่ีจะควบคุมผู้ปฏิบัติงานไปโดยปริยาย ขณะเดียวกัน การรวม
อ านาจทัง้หมดไว้ในส่วนกลาง ก็จะท าให้ผู้บริหารต้องกลายเป็นผู้ท างานคนเดียวไปตลอดกาล
นัน้เองส าหรับขนาดของการกระจายอ านาจควรมีมากน้อยเพียงใดนัน้ จะขึน้อยู่กับสถานการณ์
และสภาพองค์กรในขณะนัน้ แต่อย่างไรก็ตามการกระจายอ านาจจะมีข้อดี ท่ีก่อให้ เกิดความ
คล่องตวัในการปฏิบตัิงานและพนกังานมีโอกาสร่วมตดัสินใจในการท างานมากขึน้ (ขวญัก าลงัใจดี) แต่
ข้อเสียท่ีจะเกิดขึน้ท่ีส าคญั คือ การควบคุมการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพและการท างานจะ
ซ า้ซ้อนก้าวก่ายกันอ านาจหรือความมีอ านาจ มีความสมัพันธ์กับอ านาจหน้าท่ี คือ เป็นสิ่งช่วย
เสริมให้สิทธิท่ีมีอยู่ใช้ผลได้มากน้อยตา่งกนั โดยผู้บริหารบางคนอาจไม่สามารถใช้สิทธ์ิท่ีตนเองได้
รับมาไปใช้สัง่การอย่างได้ผล เน่ืองจากขาดอ านาจและพลงัอิทธิพลท่ีจะใช้หรือบงัคบัให้เกิดการ
ปฏิบตัิได้แต่ในทางกลบักันผู้บริหารบางคนอาจไม่มีอ านาจหน้าท่ีเลย แต่หากมีอ านาจหรือพลงั
อิทธิพลหว่านล้อมให้คนปฏิบตัิตามได้มากกว่า ซึ่งอ านาจดงักล่าวเกิดจากความรู้ความสามารถ 
หรือบคุลิกท่ีน่าเลื่อมใสความรับผิดชอบ คือ ความรู้สกึผกูพนัของบคุคลใดบคุคลหนึ่ง ซึง่บคุคลนัน้
จะต้องถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องท างานให้ส าเร็จด้วยดีโดยมีหลกัส าคญัท่ีตา่งจากอ านาจหน้าท่ีท่ีเป็นสิ่ง
มอบหมายไมไ่ด้ความจริงก็คือ บคุคลใดก็ตามอาจมอบหมายหน้าท่ีให้กบัคนอ่ืนเพื่อท างานบางสิ่ง
บางอย่างได้แต่โดยท่ีบุคคลนัน้มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้มาควบคู่กันตัง้แต่แรก 
ดงันัน้บุคคลนัน้ยังคงต้องรับผิดชอบในผลอันเกิดจากการใช้ดุลพินิจมอบหมายหน้าท่ีไปให้กับ
บคุคลอ่ืนอีกตอ่หนึง่ด้วยชนิดของอ านาจหน้าท่ี โดยทัว่ไปสามารถแบง่ออกได้เป็น 3 ชนิด คือ 

1. อ านาจหน้าท่ีตามหน่วยงานหลกั คือ อ านาจหน้าท่ีในการ
สั่งการ หรือในการตัดสินใจท่ีมีผลต่อวัตถุประสงค์ขององค์การโดยตรง ซึ่งจะมีอยู่ระห ว่าง
ผู้บงัคบับญัชาและผู้ใต้บงัคบับญัชาตามสายบงัคบับญัชาตามปกติ 

2. อ านาจหน้าท่ีให้การปรึกษา คือ อ านาจหน้าท่ีในการให้
การช่วยเหลือ และคอยสนบัสนุนการท างานของฝ่ายปฏิบตัิซึง่มิใช่อ านาจหน้าท่ีในการสัง่การต่อ
ผู้ อ่ืน แตจ่ะเป็นอ านาจ ในด้านการออกความคิด หรือการคอยเสริมและให้การสนบัสนนุ โดยงานท่ี
ช่วยคิดช่วยท าดงักลา่วควรกระท าผ่านให้กบัฝ่ายปฏิบตัิอีกตอ่หนึง่เสมอ ดงันัน้ อ านาจหน้าท่ีด้านการ
ให้การปรึกษา จึงอาจเกิดในทิศทางต่างๆ กันได้ ตามความจ าเป็น และจะสงัเกตเห็นได้ไม่ยากนัก 
กล่าวคือ การท่ีผู้บริหารไม่อาจรู้ถึงรายละเอียดของงานทุกด้าน ท าให้จ าเป็นต้องพึ่งพาอาศยัผู้ รู้ท่ี
เป็นผู้ช านาญในการปฏิบตัิงานด้านตา่งๆ ในการช่วยเหลือให้การปรึกษานัน้เอง 
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3. อ านาจตามหน้าท่ี คือ อ านาจหน้าท่ีในการตดัสนิใจสัง่การ
ท่ีจะท าได้เฉพาะภายในกรอบของงานท่ีได้มีการระบใุห้ท าได้ทัง้นีไ้ม่จ าเป็นว่างานจะเป็นงานชนิด
ใด ท าโดยใครหรือท า ณ จดุใดขององค์การก็ตามส าหรับแนวทางในการปรับโครงสร้างองค์การ 

1.8 การควบคมุขนาดของงาน (Span of Control)  
เน่ืองจากการประสานงานโดยการปฏิบัติตามหลักการมี

ผู้บงัคบับญัชาคนเดียวนัน้ไม่สามารถท าได้เร่ือยไปโดยไม่มีท่ีสิน้สดุ ทัง้นีเ้พราะหวัหน้างานแต่ละ
คนต่างก็มีขีดความสามารถจ ากดัในการควบคมุบงัคบับญัชาลกูน้องในขนาดท่ีเหมาะสมได้หาก
จ านวนผู้ ใต้บังคับบัญชามีมากเกินไปแล้วประสิทธิภาพการท างานของหัวหน้าก็จะตกต ่าและ
เสียหายได้แนวคิดดงักล่าวจึงมุ่งท่ีจะก าหนดว่าผู้บริหารคนหนึ่ง ๆ ควรบงัคบับญัชาลกูน้องก่ีคน 
งานจึงจะมีประสิทธิภาพสงูสดุ เม่ือมีการจ ากดัขนาดจ านวนคนมิให้มีมากเกินไปดงักล่าวแล้วนัน้ 
ท าให้ต้องมีการแบง่จ านวนคนให้ขึน้กบัหวัหน้ามากกว่าหนึ่งคนขึน้ไป ในการนีท้ าให้ต้องมีการเพิ่ม
ระดบัของผู้บริหารเพ่ือเข้ามาท าหน้าท่ีควบคมุ และประสานการท างานของหวัหน้างานอีกทอดหนึง่ 
จงึท าให้ระดบัของการจดัการเพิ่มมากขึน้จากการก าหนดขนาดของการควบคมุดงักลา่ว มีผลท าให้
โครงสร้างองค์การโดยรวมถกูกระทบไปด้วย ดงันัน้ ระดบัของการจดัการจะมีมากน้อยเพียงใด ก็
จะขึน้อยูก่บัขนาดความกว้างและแคบของการควบคมุท่ีก าหนดขึน้  

การมีการควบคมุขนาดของงานกว้างนัน้ ระดบัการบริหารจะน้อย 
จ านวนต าแหน่งของผู้บริหารมีไม่มาก ในหลกัการแล้วจะท าให้ประสิทธิภาพการควบคมุมีผลเสีย 
แตถ้่าระดบัการบริหารมาก จ านวนต าแหน่งผู้บริหารมากแล้ว จะท าให้ประสิทธิภาพการควบคมุดี
ขึน้ หากแต่ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนจะสูงและการติดต่อประสานงานจะยากและล่าช้ากว่าเดิม
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการก าหนดขนาดการควบคุมในทางปฏิบัติการก าหนดขนาดการควบคุมไม่มี
หลักเกณฑ์ตายตัว ดังนัน้ขนาดการควบคุมท่ีเหมาะสมจะใช้วิธีการพิจารณาจากตัวผู้ บริหาร 
ผู้ ใต้บงัคบับญัชาและงานท่ีควบคุมประกอบกับสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องก็เป็นปัจจัยท่ีควรน ามา
พิจารณาด้วย โดยสามารถแยกแยะปัจจยัตา่ง ๆท่ีมีผลกระทบได้ดงันี ้

1. ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า รถ ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร  แ ล ะ ข อ ง
ผู้ใต้บงัคบับญัชา 

2. ความยุง่ยากสลบัซบัซ้อนของงานท่ีควบคมุ 

3. ความเก่ียวเน่ืองกนัของงานท่ีท า 
4. มาตรฐานการปฏิบตัิงานและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานท่ีดี 
5. ขนาดของอ านาจหน้าท่ีท่ีสามารถมอบหมายไปได้ 
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6. คุณภาพและจ านวน เจ้าห น้า ท่ีส่ วนสนับสนุน ท่ี ให้
ค าปรึกษา 

7. ลกัษณะ ชนิด และเง่ือนไขของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ท่ีใช้
อยู ่

4.2 การวางแผน 
การวางแผน เป็นกระบวนการในการบริหารงาน ซึ่งเป็นเสมือนเคร่ืองน าทางในการด าเนินการ

ขององค์กร เป็นแผนท่ีในการเดินทางขององค์กร และเป็นเคร่ืองมือในการกระตุ้นให้เกิดผลงานของ
องค์กร การวางแผนเป็นหน้าท่ีของนักบริหารและเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์กรท่ีจะประสบ
ความส าเร็จแผนจะเป็นต้นทางของการบริหารท่ีจะน าไปสู่กิจกรรมอ่ืนๆ ตัง้แต่การจัดแบ่งงาน
ภายในหน่วยงานการมอบหมายงาน การจดัสรรทรัพยากรในการท างาน ตลอดจนถึงการก าหนด
แนวทางในการควบคุมผลการท างานขององค์กรว่าบรรลุตามเป้าหมายและแผนงานท่ีได้วางไว้
หรือไม่ การวางแผนจะท าหน้าท่ีเป็นสะพานท่ีจะเช่ือมสิ่งท่ีองค์กรเป็นอยู่กบัสิ่งท่ีองค์กรต้องการจะ
เป็น ในบทนีจ้ะพิจารณาถึงการวางแผนในองค์กร โดยจะพิจารณาถึงความหมายของการวางแผน 
ประเภทของแผน กระบวนการในการวางแผนและปัญหาอปุสรรคในการวางแผน 

1. ความหมายของการวางแผนนักวิชาการให้ความหมายของการวางแผนไว้
ตา่งกนั คือ 

Judith R. Gordon (1990) และคณะให้ความหมายของการวางแผนว่า 
หมายถึงขัน้ตอนการก าหนดและการด าเนินการเพื่อบรรลเุปา้หมาย หรือท าให้เปา้หมายเป็นจริง 

Stephen P. Robbins (1998) ให้ค านิยามการวางแผนว่า หมายถึง การก าหนด
เปา้หมายหรือวตัถปุระสงค์และการสร้างยทุธศาสตร์ในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีวาง
ไว้รวมถึงการสร้างแผนระดบัตา่งๆ เพื่อรวบรวมและประสานกิจกรรมตา่งเข้าด้วยกนั 

Richard L. Daft (2008) ให้ความหมายของการวางแผนว่า การวางแผนเป็น
ภารกิจท่ีวางไว้ รวมถึงการสร้างแผนเป็นภารกิจทางการบริหารท่ีเก่ียวข้องกบัการก าหนดเปา้หมาย
ในอนาคตขององค์กรและการตดัสนิใจวา่องค์กรจะต้องท าอะไรใช้ทรัพยาการอะไรบ้างเพื่อให้บรรลุ
เปา้หมายท่ีวางไว้ 

จากความหมายท่ีนกัวิชาการให้ไว้เราสามารถสรุปได้ว่า การวางแผนเป็นกระบวนการ
ทางการบริหารท่ีเก่ียวข้องกบัการก าหนดวตัถปุระสงค์ขององค์กร และการด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
เปา้หมายหรือวตัถปุระสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ 
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2. ความส าคญัของการวางแผน 

การวางแผนเป็นกระบวนการทางการบริหารขัน้ตอนแรกองค์กรจะเร่ิมต้นท าด้วยการ
วางแผน การวางแผนจึงมีความส าคญัต่อองค์กรของหลายประการ เราสามารถสรุปความส าคญั
ของการวางแผนได้ดงันี ้คือ(วนัชยั มีชาติ. 2559: 150-153)  

1) แผนเป็นเคร่ืองมือในการประสานงานขององค์กร ในองค์กรขนาดใหญ่
จะมีผู้ปฏิบตัิงานจ านวนมาก การวางแผนจะแสดงถึงกิจกรรมท่ีต้องด าเนินการในองค์กรเพื่อให้
บรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว้และบอกวา่ใครควรรับผิดชอบในสว่นใด 

2) แผนเป็นเคร่ืองมือและแนวทางในการจดัสรรทรัพยากรในองค์กร การวางแผน
จะบอกว่าภารกิจใดท่ีองค์กรจะต้องด าเนินการ มีการเลือกทางเลือกและแนวทางในการด าเนินการ รวมทัง้
การก าหนดแผนในระดบัแผนปฏิบตัิการ ซึง่องค์การจะสามารถน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการจดัสรร
ทรัพยากรเพื่อให้องค์กรสามารถด าเนินการให้บรรลเุปา้หมายของแผนได้ 

 3) แผนเป็นแนวทางในทางการจดัระบบการควบคมุตรวจสอบและติดตามผลการ
ด าเนินงานขององค์กรว่าบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้หรือไม่ การวางแผนและการควบคุมจึงเป็น
ขัน้ตอนคูแ่ฝดในการบริหารงานขององค์กร 

4) การวางแผนเป็นเคร่ืองกระตุ้นและจูงใจผู้ปฏิบัติงานในองค์กร การ
วางแผนจะบ่งบอกถึงทิศทางในอนาคตขององค์กรซึ่งจะท าให้ผู้ ท่ีท างานในองค์กรเห็นแนวทาง
ปฏิบตัิงานให้ส าเร็จตามแผนท่ีก าหนดไว้ อีกทัง้ยงัเป็นเคร่ืองกระตุ้นและจงูใจให้ผู้ปฏิบตัิงานทุ่มเท
ความพยายามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าว นอกจากนีแ้ผนยงัมีส่วนช่วยในการกระตุ้นให้เกิดความ
พยายามในกรณีท่ีผู้ปฏิบตัิงาน มีความต้องการในการท างานนัน้อยูแ่ล้ว 

จากความส าคญัของการวางแผนองค์กรทกุองค์กรจะต้องมีการวางแผนเป็น
สว่นช่วยในการท างาน แตใ่นทางปฏิบตัิเรามกัจะพบว่าองค์กรบางส่วนไม่มีการวางแผนหรือไม่ให้
ความส าคญักับการวางแผนเท่าท่ีควร การวางแผนจึงเป็นเร่ืองท่ีกระท าตามความจ าเป็นหรือท า
แบบเสียไม่ได้ โดยเฉพาะในระบบราชการมาถึงกับมีการกล่าวล้อกันว่าการวางแผนเป็นการน า
แผนมาวางไว้เฉยๆ โดยไม่มีการท าอะไร มลูเหตท่ีุองค์กรไม่ให้ความส าคญัหรือมีการวางแผนอย่างจริงจงั
เกิดจากหลายประการ  

1. การวางแผนเป็นเร่ืองของอนาคต ซึง่เราไม่สามารถคาดการณ์อนาคต
ได้เน่ืองจากอนาคตไม่แน่นอนสงู ดงันัน้ การวางแผนจึงเป็นเร่ืองเสียเวลาและไม่ต้องด าเนินการ
อย่างจริงจงัมากนกัความเช่ือดงักล่าวนี ้ท าให้หน่วยงานจ านวนมากไม่ให้ความจริงจงัมากนกั กบั
การวางแผนขององค์กร 
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2. การวางแผนจะท าให้การด าเนินงานขององค์กรขาดความยืดหยุ่น การท่ี
องค์กรมีแผนงานจะท าให้องค์กรไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการด าเนินการท่ีระบุไว้ในแผนได้ ท าให้
องค์การขาดความยืดหยุ่นในการด าเนินการและไม่สามารถปรับตวัได้ทนัโดยเฉพาะในองค์กรท่ีอยู่
ในสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วเช่นในปัจจบุนั 

 3. การวางแผนต้องการข่าวสารข้อมูลท่ีสมบูรณ์เพื่อคาดการณ์อนาคต ซึ่ง
องค์กรทุกองค์กรมกัจะมีข้อจ ากดัในเร่ืองต่างๆ เช่น ข้อจ ากัดในเร่ืองสติปัญญา ข้อมลูการทราบความ
น่าจะเป็นของการด าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง การทราบข้อมลูเก่ียวกบัผลของทางเลือก ข้อจ ากดัใน
เร่ืองของเวลา ข้อจ ากดัในเร่ืองของงบประมาณตา่งๆ ท าให้การคาดการณ์อนาคตท าไม่ได้ หรือท าได้ยาก 
องค์กรจงึไมส่ามารถวางแผนได้ เพราะขาดข้อมลูตา่ง  ๆท่ีจะใช้ในการวางแผน 

 4. การวางแผนมักจะมีการวางแผนตามการเปลี่ยนผู้น า โดยเฉพาะใน
ภาครัฐท่ีการเปลี่ยนแปลงผู้น าเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้บ่อย เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงผู้น าครัง้หนึ่งมกัจะมีการ
เปลี่ยนแผน เน่ืองจากผู้น าใหม่จะพยายามหาสิ่งท่ีตนต้องการจะท าให้แตกต่างไปจากผู้น าอ่ืนก่อนเพื่อ
แสดงถึงความสามารถการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนีจ้ะท าให้ผู้ ปฏิบัติงานไม่สนใจและไม่ให้
ความส าคญักบัการวางแผน 

5. การวางแผนเป็นขัน้ตอนการบริหารท่ีใช้เวลามาก การวางแผนเป็น
เร่ืองของการคิดถึงอนาคตและสิ่งท่ีองค์กรต้องการจะเป็นในอนาคตซึ่ งต้องการเวลาในการคิด
ร่วมกนัของผู้บริหารและคนในองค์กรซึง่ผู้ปฏิบตัิงานมกัจะรู้สกึวา่เป็นขัน้ตอนท่ีเสียเวลาและยุ่งยาก ขณะท่ี
องค์กรและผู้บริหารแตล่ะคนมีภาระงานท่ีจะต้องท ามากอยู่แล้ว การเสียเวลากบัการวางแผน จึงเป็นสิ่งท่ีไม่
อยากจะท า 

ลักษณะทัง้ห้าประการข้างต้นท าให้องค์กรจ านวนมากไม่ใส่ใจและไม่ให้
ความส าคญักบัการวางแผนหรือแค่พอเป็นพิธีไม่ได้กระท าอย่างจริงจงั การปฏิบตัิงานขององค์กร
จ านวนมากจึงมกัจะกระท าในลกัษณะแก้ปัญหาไปวนั  ๆกบังานประจ ามากกว่าการเร่ิมและพฒันางาน
ท่ีท าอยูโ่ดยเฉพาะในระบบราชการ ซึง่การวางแผนไม่ได้รับความสนใจจากผู้ ท่ีเก่ียวข้องมากเท่าท่ีควร 

3. ประเภทของการวางแผน 

การวางแผนในองค์กรจะมีหลายประเภทและมีการแบง่แยกประเภทของแผน
แตกต่างกนัออกไปตามเกณฑ์ท่ีใช้ในการแบง่ประเภทของแผนสามารถพิจารณาได้จากเกณฑ์การ
แบง่เหลา่นี ้คือ (วนัชยั มีชาติ.  2559: 154-155) 

1. การแบ่งโดยค านึงถึงระยะเวลา เราสามารถแบ่งประเภทของแผน
ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
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- แผนระยะสัน้ คือ แผนระยะไม่เกิน 1 ปี 

- แผนระยะปานกลาง คือ แผนท่ีมีช่วงเวลาตัง้แต ่1-3 ปี  
- แผนระยะยาว คือ แผนท่ีมีช่วงเวลาตัง้แต ่5 ปีขึน้ไป 

 2. การแบง่ตามการแผข่ยายของแผน แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

-  แผนแผ่กว้าง ได้แก่ แผนยทุธศาสตร์ 
-  แผนเฉพาะเจาะจงหรือแผนแบบแคบ ได้แก่ แผนปฏิบตัิการ 

 3. การแบง่ตามความเฉพาะเจาะจงของแผน ได้แก่ 

-แผนเฉพาะเร่ือง ได้แก่แผนในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่โดยเฉพาะ 
- แผนทิศทาง ได้แก่ แผนท่ีก าหนดรอบทิศทางขององค์การ 

 4. แบง่ตามความถ่ีในการใช้แผน ซึง่แบง่ออกเป็น 

- แผนท่ีใช้ครัง้เดียว 
- แผนประจ า 

4. ระดบัของการวางแผน 

การวางแผนในองค์กรจะมีหลายระดับด้วยกันซึ่งจะท าให้องค์กรสามารถ
บริหารงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับของการวางแผนในองค์กร มีทัง้สิน้ 3 ระดับ 
(พิทยา บวรวฒันา.  2541) 

1) การวางแผนระดบัองค์กร (Corporate level) เป็นแผนในระดบัภาพรวมขององค์กร 
ได้แก่  แผนยุทธศาสตร์ซึ่งมององค์กรในภาพรวม เป็นการก าหนดทิศทางขององค์กรกับ
สภาพแวดล้อมท่ีองค์กรประสบอยู่ แผนยทุธศาสตร์จะเป็นแผนใหญ่ขององค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัผู้บริหาร
ระดบัสงูของหน่วยงานแผนในระดบันีม้กัจะก าหนดเป็นภาพรวมกว้าง  ๆมากกวา่การลงในรายละเอียด 

 2)  การวางแผนในระดบัยทุธวิถี (tactical plans)หรือแผนกลยทุธ์เป็นแผนใน
ระดับหน่วยงานย่อยขององค์กรโดยน าแผนยุทธศาสตร์มาแตกเป็นแผนย่อยๆเพื่อด าเนินการให้
สอดคล้องและช่วยกนัให้บรรลผุลตามยทุธศาสตร์ท่ีวางไว้แผนยทุธวิถีมกัจะเป็นแผนงานในระดบัฝ่ายของ
หน่อยงานท่ีมีจดุเน้นในการเปลี่ยนแผนยทุธศาสตร์ มาสูแ่ผนปฏิบตัิการ แผนในระดบัยทุธวิถีจะเป็นแผนท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้บริหารระดบักลางขององค์กรท่ีต้องปรับแผนในระดบัองค์กรได้สามารถสูก่ารปฏิบตัิได้ 

 3) แผนปฏิบตัิการ (operational plans) เป็นแผนในระดบัของหน่วยงานตา่งๆ  ซึง่จะ
ก าหนดวิธีการ ในการน าแผนและนโยบายตา่งๆ  ไปปฏิบตัิให้บงัเกิดผลตามท่ีได้ก าหนดไว้ การวางแผนในระดบั
ปฏิบตัิการ จะเป็นแผนท่ีก าหนดรายละเอียดในการด าเนินงานทัง้ในด้านของผู้ ท่ีได้รับผิดชอบในการปฏิบตัิ
วิธีปฏิบัติ ตลอดจนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการปฏิบัติ แผนระดับปฏิบัติการจะเป็นแผนท่ี
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ผู้บริหารระดบัต้นมีบทบาทมากในการก าหนดและดแูลการด าเนินงานของหน่อยงานย่อยให้เป็นไปตาม
เปา้หมายขององค์กรในภาพรวม 

การวางแผนขององค์กรในระดบัตา่งกนัจะมีรายละเอียดแตกตา่งกนัออกไป องค์กรจะต้อง
มีการวางแผนทกุระดบัเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบตัิและเป็นการน าแผนระดบับนมาแยกเป็นแผนย่อย
และน ามาปฏิบตัิ หากแผนระดบัต่างๆ ไม่สอดคล้องกนัการด าเนินงานขององค์กรก็จะไม่บรรลผุลตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ ความเช่ือมโยงแผนระดับต่าง  ๆจะมีลักษณะเป็นลูกโซ่ของความสมัพันธ์ของระบบการ
วางแผน แผนในระดบัสงูจะแตกเป็นแผนในระดบัรองลงมาหลายแผน การปฏิบตัิของหน่วยงานระดบัสงูจะเป็น
เปา้หมายของหน่วยงานระดบัรองลงมาเป็นทอดๆไป 

5. กระบวนการในการวางแผน 

การวางแผนประกอบด้วยขัน้ตอนท่ีองค์กรต้องด าเนินการ ดงัต่อไปนี(้พิทยา 
บวรวฒันา.  2541) 

1)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการ
พิจารณาถึงโอกาสและเง่ือนไขต่างๆในการท างานขององค์การตลอดจนสถานการณ์และปัจจัย
สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับองค์กร  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจะท าให้เห็นถึงความสมัพันธ์ระหว่าง
องค์กรกับสภาพแวดล้อมและเตรียมการ  ในการปรับตวัขององค์กร ในขัน้ตอนนีอ้งค์การจะรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกบัสภาพแวดล้อมและปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัองค์กรและพิจารณาผลกระทบปัจจยัตา่ง  ๆเหลา่นัน้ท่ีมีตอ่
องค์กรเพื่อเตรียมการในการด าเนินการให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ โดยในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
องค์กรจะต้องวิเคราะห์ทัง้สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอ่การด าเนินการ
ขององค์กรและพิจารณาถึงโอกาสในการด าเนินงานขององค์กรในสภาพแวดล้อมดังกล่าว โดยปกติ
สภาพแวดล้อมท่ีองค์กรมกัจะน ามาพิจารณา ได้แก่ ความต้องการของลูกค้าหรือผู้ รับบริการ คู่แข่งของ
องค์กร จดุแข็ง จดุออ่นขององค์กรตลอดจนกลุม่ลกูค้าเปา้หมายหรือตลาดเป็นต้น 

 2) การก าหนดวตัถปุระสงค์หรือเปา้หมายขององค์กร ในขัน้ตอนนีอ้งค์การจะ
ก าหนดเป้าหมายขององค์กรและสิ่งท่ีองค์การต้องการบรรลุ โดยการก าหนดเป้าหมายท่ีมีลักษณะ 
MART – GOAL คือ เป้าหมายท่ีมีความเฉพาะเจาะจง (specific) สามารถวดัได้ (mearurable) เป็นท่ีเห็น
พ้องต้องกันหรือตกลงร่วมกัน (agreeable) เป็นเป้าหมายท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้ (realistic) และมี
ช่วงเวลาก าหนดไว้ (time-frame) นอกจากนีเ้ปา้หมายท่ีดีจะต้องท้าทายแต่สามารถบรรลไุด้ (challenge 
but attainable) และเป้าหมายควรมีการเขียนไว้เป็นลายลกัอักษร เพื่อให้ทุกคนในองค์กรรู้เป้าหมาย
ร่วมกนัและเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงผู้ ท่ีเก่ียวข้องผู้ ท่ีเข้ามาใหม่จะยงัสามารถเข้าใจและรับรู้ถึงเป้าหมาย
ขององค์กรได้ 
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3) การเสนอทางเลือก เป็นขัน้ตอนท่ีองค์กรแสวงหาทางเลือกในการ
ด าเนินการให้เกิดผลตามเปา้หมายท่ีวางไว้ การแสวงหาทางเลือกนี ้องค์กรจะพยายามให้ทางเลือก
มากท่ีสดุโดยยงัไมมี่การพิจารณาในแง่จองความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแตล่ะทางเลือก 
เป็นการรวบรวมทางเลือกให้ได้มากท่ีสุดก่อน เทคนิคท่ีมักจะใช้ในการแสวงหาทางเลือกได้แก่ 
เทคนิ คการระดมสมอง (Brain storming) เทคนิ ค ในการประชุมกลุ่ ม  (Norminal group 
technique) เป็นต้น เทคนิคเหล่านีมุ้่งให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องเสนอหาทางเลือกให้มากท่ีสุดก่อนโดยไม่
สนใจว่าทางเลือกใดจะเป็นไปได้มากกว่าเม่ือได้ทางเลือกมากพอแล้วทุกคนในกลุ่มจะร่วมกัน
พิจารณาทางเลือกเหลา่นัน้ร่วมกนั 

 4) การวิเคราะห์ทางเลือก ขัน้ตอนนีจ้ะเป็นการวิเคราะห์ทางเลือกท่ีได้
จากขัน้ตอนท่ีสาม โดยพิจารณาถึงความเหมาสมในการเลือกทางเลือกในแตล่ะทาง การวิเคราะห์
ทางเลือกจะพิจารณาว่าทางเลือกแต่ละทางมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการบรรลุผล
เปา้หมายท่ีวางไว้ แต่ละทางเลือกมีข้อดี จดุเดน่และข้อจ ากดัอย่างไร ปัญหาอปุสรรคท่ีอาจเกิดขึน้
ในการด าเนินการตามทางเลือกดังกลา่ว คา่ใช้จ่ายท่ีจะต้องให้ ตลอดจนความคุ้มค่าของทางเลือก 
ซึง่การวิเคราะห์ทางเลือกองค์กร อาจจะให้ทกุคนช่วยกนัวิเคราะห์เลือกทางตา่งๆ เพื่อช่วยกนัเสนอ
มาทีละทางโดยไม่สนใจว่าใครจะเป็นผู้ เสนอทางเลือกดงักล่าว การวิเคราะห์ทางเลือกมกัจะมีตวั
แบบท่ีองค์กรเลือกน ามาใช่ในการวิเคราะห์มากมาย เช่น ตวัแบบในทางเศรษฐศาสตร์การจดัการ 
และการวิเคราะห์เชิงประมาณ เช่น การค านวณผลตอบแทนจากการลงทุน การค านวณมูลค่า
ปัจจบุนั เป็นต้น 

 5) การเลือกทางเลือก เป็นขัน้ตอนท่ีองค์กรใช้ด าเนินการ การเลือกทางเลือกท่ี
สมเหตุสมผลมากท่ีสุด คือ เลือกทางเลือกท่ีองค์กรได้ประโยชน์มากท่ีสุด โดยเฉพาะหากมีการ
ค านวณผลตอบแทนท่ีได้ออกมาเป็นตวัเลข องค์กรจะเลือกทางเลือกท่ีเอือ้ประโยชน์ให้แก่องค์กร
มากท่ีสุด อย่างไรก็ดีในขัน้ตอนนีเ้รามักจะพบว่าองค์กรไม่สามารถเลือกทางเลือกท่ีองค์กรได้
ประโยชน์ได้มากท่ีสดุได้ เน่ืองจากองค์กรมีข้อจ ากัดหลายประการ เช่น ข้อจ ากัดในด้านข้อมูลข่าวสาร 
องค์กรไม่รู้ทางเลือกทุกทางท่ีจะด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ องค์กรมีข้อจ ากัดด้าน
ทรัพยากรทางเลือกบางทางเลือกให้ผลตอบแทนดีแต่ต้องใช้งบประมาณสงู องค์กรมีข้อจ ากดัใน
ด้านสติปัญญาท่ีจะใช้ในการตดัสินใจเลือกทางเลือกและข้อจ ากดัในด้านเวลาท่ีองค์กรต้องตดัสินใจ
แข่งกับเวลา ดังนัน้เรามักจะพบว่าการตัดสินใจการด าเนินงานขององค์กรหลายๆครัง้ไม่ได้เป็นการ
ตดัสินใจในรูปแบบท่ีมีเหตผุลและท าให้องค์กรได้ประโยชน์มากท่ีสดุ แต่การตดัสินใจเป็นเร่ืองของ
การเลือกทางเลือกท่ีพอจะเป็นไปได้ และทางเลือกท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ท่ี
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เก่ียวข้องให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องยอมรับได้เท่านัน้การตัดสินใจในลักษณะนีเ้รียกว่าการตัดสินใจแบบ 
(satisficing model) คือ สร้างความพอใจให้แก่ทกุฝ่ายท่ีเท่ียวข้องแม้จะไมมี่ทางเลือกท่ีดีท่ีสดุก็ตาม 

6) การก าหนดแผนในรายละเอียด ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนท่ีองค์กรก าหนดแผนใน
รายละเอียดหรือแผนในระดบัปฏิบตัิการเพื่อให้บรรลตุามเปา้หมายท่ีวางไว้ มีการระบผุู้ รับผิดชอบใน
การด าเนินการ ตลอดจนระยะเวลาในการด าเนินงาน 

7) การจดัสรรทรัพยากรและอปุกรณ์ท่ีจ าเป็นให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้
ในแตล่ะหน่วยงานสามารถด าเนินการบรรลตุามเปา้หมายท่ีวางไว้ได้ ทรัพยากรเหลา่นีจ้ะต้องมีเพียงพอท่ีจะใช้
ในการด าเนินการ มิฉะนัน้ผู้ปฏิบตัิจะไม่สามารถปฏิบตัิตามแผนงานได้ การวางแผนจึงต้องค านึงถึง
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ด้วยว่าเพียงพอหรือไม่ ลักษณะดังกล่าวนี จ้ึงท าให้แผนงานเป็นกรอบส าหรับ
องค์กรในการพิจารณาจดัสรรงบประมาณ 

จากกระบวนการในการวางแผนขององค์กรจะเห็นว่าการวางแผนจะเป็นต้น
ทางของการบริการในขัน้ตอนอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นการจดัรูปแบบงานการแบ่งงานกันท าระหว่างผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง การประสานระหว่างหน่วยงานย่อยต่างๆ ตลอดจนถึงการจดัทรัพยากรและแนวทางใน
การควบคมุการปฏิบตัิงานขององค์กรเราสามารถสรุปขัน้ตอนในการวางแผนได้ดงัภาพประกอบ 2 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพประกอบ 2 กระบวนการในการวางแผน  

ท่ีมา: Singapore: McGraw – Hill. 1990: 55 

 

การเสนอ

ทางเลือก 

การก าหนดแผน

ในรายละเอียด 

การจดัสรร

ทรัพยากรท่ีจ าเป็น 

การเสนอ                   

ทางเลือก 

การก าหนดเปา้หมาย/

วตัถปุระสงค์ 

การวิเคราะห์

ทางเลือก 

การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม 



  70 

หากพิจารณากระบวนการในการวางแผนจะเห็นได้วา่การวางแผนจะเป็นจดุเร่ิมต้นของ
กระบวนการในการบริหารงานในองค์กรดงักล่าวมาแล้ว การวางแผนท่ีครอบคลมุองค์กรจะช่วยใน
การบริหารขัน้ตอนอ่ืนด้วย 

4.3 การจัดการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ Study Management เป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างใหม่เกิดขึน้เพื่อสนับสนุนให้การ

ท างานของแรงงานความรู้ (Knowledge Worker) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ เป็นกลไกท่ีเกิดจากการ
รวบรวมความรู้ท่ีกระจดักระจายอยู่ท่ีต่างๆ มารวมไว้ท่ีเดียวกนั การสร้างบรรยากาศให้คนคิดค้น 
การเรียนรู้ สร้างความรู้ใหม่ๆ  ขึน้ การจดัเก็บความรู้ส าคญัท่ีสดุ คือการสร้างช่องทางและเง่ือนไขให้
คนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหวา่งกนั เพื่อน าไปใช้พฒันางานให้มีประสิทธิภาพ 

ความรู้ คือ สิ่งท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียนการค้นคว้าหรือประสบการณ์รวมทัง้
ความสามารถเชิงปฏิบตัิและทกัษะความเข้าใจหรือสารสนเทศท่ีได้รับมาจากประสบการณ์สิ่งท่ีได้รับ
มาจากการได้ยินได้ฟังการคิดหรือการปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขา  (พจนานุกรมฉบับ
บณัฑิตยสถานพ.ศ. 2542)  

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (อ้างถึงในอักษร สวัสดี 2542: 26) ได้ให้ค าอธิบายว่า ความรู้ เป็น
พฤติกรรมขัน้ต้นท่ีผู้ เรียนรู้เพียงแตเ่กิดความจ าได้ โดยอาจจะเป็นการนกึได้หรือโดยการมองเห็น ได้
ยิน จ าได้ ความรู้ในชัน้นีไ้ด้แก่ ความรู้เก่ียวกับค าจ ากัดความ ความหมาย ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ 
โครงสร้างและวิธีแก้ไขปัญหา ส่วนความเข้าใจอาจแสดงออกมาในรูปของทกัษะด้าน “การแปล” 
ซึง่หมายถึง ความสามารถในการเขียนบรรยายเก่ียวกบัข่าวสารนัน้ ๆ โดยใช้ค าพดูของตนเองและ 
“การให้ความหมาย” ท่ีแสดงออกมาในรูปของความคิดเห็นและข้อสรุป รวมถึงความสามารถใน
การ “คาดคะเน” หรือการคาดหมายวา่จะเกิดอะไรขึน้ 

เบนจามินบลูม (Benjamin S. Bloom อ้างถึงในอักษร สวัสดี 2542: 26-28) ได้ให้
ความหมายของความรู้ว่าหมายถึง เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการระลึกถึงสิ่งเฉพาะ วิธีการและกระบวนการ
ต่าง ๆ รวมถึงแบบกระสวนของโครงการวัตถุประสงค์ในด้านความรู้โดยเน้นในเร่ืองของ
กระบวนการทางจิตวิทยาของความจ าอนัเป็นกระบวนการท่ีเช่ือมโยงเก่ียวกบัการจดัระเบียบ โดย
ก่อนหน้านัน้ในปี ค.ศ. 1965 บลูมและคณะ ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการรับรู้หรือพุทธิพิสัย 
(cognitive domain) ของคนวา่ประกอบด้วยความรู้ตามระดบัตา่ง ๆ รวม 6 ระดบั ซึง่อาจพิจารณา
จากระดบัความรู้ในขัน้ต ่าไปสู่ระดบัของความรู้ในระดบัท่ีสงูขึน้ไป โดยบลมูและคณะ ได้แจกแจง
รายละเอียดของแตล่ะระดบัไว้ ดงันี ้
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1) ความรู้ (Knowledge) หมายถึง การเรียนรู้ท่ีเน้นถึงการจ าและการระลกึได้ถึง
ความคิด วตัถุ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นความจ าท่ีเร่ิมจากสิ่งง่าย ๆ ท่ีเป็นอิสระแก่กัน ไป
จนถึงความจ าในสิง่ท่ียุง่ยากซบัซ้อนและมีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั 

2) ความเข้าใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) เป็นความสามารถทาง
สติปัญญาในการขยายความรู้ ความจ า ให้กว้างออกไปจากเดิมอย่างสมเหตุสมผล การแสดง
พฤตกิรรมเม่ือเผชิญกบัสื่อความหมาย และความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการ
ขยายความสิง่ใดสิ่งหนึง่ 

3) การน าไปปรับใช้ (Application) เป็นความสามารถในการน าความรู้ (knowledge) 
ความเข้าใจหรือความคิดรวบยอด (comprehension) ในเร่ืองใด ๆ  ท่ีมีอยู่เดิม ไปแก้ไขปัญหาท่ีแปลกใหม่
ของเร่ืองนัน้ โดยการใช้ความรู้ตา่งๆโดยเฉพาะอยา่งยิ่งวิธีการกบัความคดิรวบยอดมาผสมผสานกบั
ความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความสิง่นัน้ 

4) การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถและทักษะท่ีสูงกว่าความเข้าใจ 
และการน าไปปรับใช้ โดยมีลักษณะเป็นการแยกแยะสิ่งท่ีจะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อยท่ีมี
ความสมัพนัธ์กนัรวมทัง้การสืบค้นความสมัพนัธ์ของสว่นตา่ง ๆ เพื่อดวู่าสว่นประกอบปลีกย่อยนัน้
สามารถเข้ากนัได้หรือไม่ อนัจะช่วยให้เกิดความเข้าใจตอ่สิ่งหนึง่สิง่ใดอยา่งแท้จริง 

5) การสงัเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการรวบรวมส่วนประกอบย่อย ๆ  หรือ
สว่นใหญ่ ๆ  เข้าด้วยกนัเพื่อให้เป็นเร่ืองราวอนัหนึ่งอนัเดียวกนั การสงัเคราะห์จะมีลกัษณะของการ
เป็นกระบวนการรวบรวมเนือ้หาสาระของเร่ืองตา่ง ๆ เข้าไว้ด้วยกนั เพื่อสร้างรูปแบบหรือโครงสร้าง
ท่ียงัไม่ชดัเจนขึน้มาก่อน อนัเป็นกระบวนการท่ีต้องอาศยัความคิดสร้างสรรค์ภายในขอบเขตของ
สิง่ท่ีก าหนดให้ 

6) การประเมินผล (Evaluation) เป็นความสามารถในการตัดสินเก่ียวกับ
ความคิด ค่านิยม ผลงาน ค าตอบ วิธีการและเนือ้หาสาระเพื่อวตัถุประสงค์บางอย่าง โดยมีการ
ก าหนดเกณฑ์ (criteria) เป็นฐานในการพิจารณาตดัสิน การประเมินผล จัดได้ว่าเป็นขัน้ตอนท่ี
สงูสดุของพุทธิลกัษณะ (characteristics of cognitivedomain) ท่ีต้องใช้ความรู้ความเข้าใจ การ
น าไปปรับใช้ การวิเคราะห์และการสงัเคราะห์เข้ามาพิจารณาประกอบ 

1. สาเหตขุองการคิดจดัการความรู้ (เอือ้น ป่ินเงินและยืน ภู่สวุรรรณ: 2546) สารสนเทศล้นกระจดั
กระจายและจัดเก็บอยู่ในแหล่งเก็บท่ีหลากหลายท่ีส าคญัยิ่งไปกว่านัน้ คือเรามีข้อมูลมากมายแต่ความรู้          
มีน้อยในยามท่ีต้องการข้อมลูเพื่อการตดัสินใจการรวบรวมข้อมลูท าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและไม่ครบถ้วน
อีกทัง้ใช้เวลาในการค้นหานานการจดัการความรู้อย่างมีระบบจะช่วยให้ปัญหาดงักล่าวบรรเทาลงหรือ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C
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หมดไปยิ่งไปกว่านัน้การก้าวเข้าสู่สงัคมภมูิปัญญาและความรอบรู้เป็นแรงผลกัดนัท าให้องค์กรต้องการ
พฒันาไปเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Enterprise) เพื่อสร้างคณุคา่จากภมูิปัญญาและความรอบ
รู้ท่ีมีอยู่เปลี่ยนสินทรัพย์ทางปัญญาให้เป็นทนุด้วยการจดัการความรอบรู้และภมูิปัญญาซึง่มีผลให้เกิด
การเปลี่ยนรูปแบบการท างานเป็นแบบ Knowledge Worker ด้วยขัน้แรกท่ีจะน าไปสูก่ารจดัการความรู้คือ
การจดัเก็บข้อมลูไว้ในคลงัข้อมลู (Data wearhouse) ท่ีมีการวิเคราะห์ประมวลผลคดักรองข้อมลู (Data 
Mining) เพื่อให้ได้ความรู้ท่ีน่าสนใจได้แก่กฎระบบหรือลกัษณะท่ีเกิดขึน้ประจ ารูปแบบความแปลกแยกหรือ
สิ่งผิดปกติจากข้อมลูท่ีเก็บไว้ในฐานข้อมลูขนาดใหญ่ในการแข่งขนัทางด้านธุรกิจน าการจดัการความรู้
เข้ามาใช้โดยมีเหตผุลดงันี ้(Tiwana. 2000 : 6) 

1) บริษัทตา่งๆกลายเป็นองค์กรแห่งความรู้มีการใช้ความรู้ในการท างานมาก
ขึน้รวมถึงการแข่งขนัทางด้านธุรกิจ 

2) การเปลี่ยนแปลงของตลาดการแข่งขันท าให้ ต้องมีการพัฒนาองค์กร
พฒันาการบริหารจดัการภายในองค์กร 

3) การจดัการความรู้ท าให้บคุคลเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ 

4) ความรู้ท าให้องค์กรอยูร่อด 

5) ความซบัซ้อนขององค์กรในปัจจบุนัจงึต้องมีการจดัการความรู้ 
6) ความรู้ช่วยในการตดัสนิใจ 
7) ความต้องการในการใช้ความรู้ร่วมกนั 

8) ความรู้เฉพาะบคุคลเป็นสิง่ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัองค์กร 
9) การเติบโตของบริษัทและธุรกิจกนัเพื่อท าการประเมินผลสิง่หนึง่สิง่ใด 

2. องค์กรเรียนรู้ (Learning Organization) 
Chris Argyrisและ Donald Schonได้ให้ค านิยามการเรียนรู้สองรูปแบบท่ีมี

ความส าคญัในการสร้างLearning Organization คือ Single Loop Learning (First Order / Corrective 
Learning) หมายถึงการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้แก่องค์การเม่ือการท างานบรรลผุลท่ีต้องการลกัษณะการเรียนรู้
แบบท่ีสองเรียกว่า Double Loop Learning (Second Oder/Generative Learning) หมายถึง การเรียนรู้
ท่ีเกิดขึน้เม่ือสิ่งท่ีต้องการให้บรรลผุลหรือเป้าหมายไม่สอดคล้องกบัผลการกระท า Peter Sengeเช่ือว่า
หวัใจของการสร้าง Learning Organization อยู่ท่ีการสร้างวินยั 5 ประการในรูปของการน าไปปฏิบตัิของ
บคุคล ทีมและองค์การอย่างต่อเน่ือง วินยั 5 ประการท่ีเป็นแนวทางสนการปฏิบตัิเพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ทัง้องค์การมีดงันี ้
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1) Personal Mastery:  มุ่งสู่ความเป็นเลิศและรอบรู้โดยมุ่งมั่น ท่ีจะ
พฒันาตนเองให้ไปถึงเปา้หมายด้วย การสร้างวิสยัทศัน์สว่นตน (Personal Vision) เม่ือลงมือกรท าและ
ต้องมุ่งมัน่สร้างสรรค์ จึงจ าเป็นต้องมีแรงมุ่งมัน่ใฝ่ดี (Creative Tention) มีการใช้ข้อมลูข้อเท็จจริงเพื่อคิด
วิเคราะห์และตดัสินใจ (Commitment to the Truth) ท่ีท าให้มีระบบการคิดตดัสินใจท่ีดี รวมทัง้ใช้การ
ฝึกจิตใต้ส านกึในการท างาน (Using Subconscious) ท างานด้วยการด าเนินไปอยา่งอตัโนมตัิ 

 2) Mental Model มีรูปแบบวิธีการคิดและมุมมองท่ีเปิดกว้างผลลัพธ์ท่ีจะเกิด
จากรูปแบบแนวคิดนีจ้ะออกมาในรูปของผลลพัธ์ 3 ลกัษณะคือ เจตคติหมายถึง ท่าที หรือความรู้สึกของ
บุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เหตกุารณ์ หรือเร่ืองราวใดๆ ทศันคติแนวความคิดเห็นและกระบวนทัศน์ กรอบ
ความคิด แนวปฏิบตัิท่ีเราปฏิบตัิตาม ๆกนัไป จนกระทัง่กลายเป็นวฒันธรรมขององค์การ 

3) Shared Vision การสร้างและสานวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์องค์กรเป็นความ
มุง่หวงัขององค์กรท่ีทกุคนต้องร่วมกนับรูณาการให้เกิดเป็นรูปธรรมในอนาคตลกัษณะวิสยัทศัน์องค์การ
ท่ีดี คือกลุม่ผู้น าต้องเป็นฝ่ายเร่ิมเน้นเข้าสูก่ระบวนการพฒันาวิสยัทศัน์อย่างจริงจงัวิสยัทศัน์นัน้จะต้อง
มีรายละเอียดชัดเจน เพียงพอท่ีจะน าไปเป็นแนวทางปฏิบตัิได้วิสยัทัศน์องค์การต้องเป็นภพบวกต่อ
องค์การ 

4) Team Learn การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม องค์การความมุง่เน้นให้ทกุคนในทีม
มีส านึกร่วมกันว่าเราก าลังท าอะไรและจะท าอะไรต่อไป ท าอย่างไร จะช่วยเพิ่มคุณค่าแก่ลูกค้าการ
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมขึน้กับ 2 ปัจจยั คือ IQและEQประสานกบัการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทึมและการสร้าง
ภาวะผู้น าแก่ผู้น าองค์กรณ์ทกุระดบั 

5) System thinking มีความคิดความเข้าใจเชิงระบบทุกคนควรมี
ความสามารถในการเข้าใจถึงความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆท่ีเป็นองค์ประกอบส าคญัของระบบ
นอกจากมองภาพรวมแล้วต้องมองรายละเอียดของส่วนประกอบย่อยในภาพนัน้ให้ออกด้วยวินยั
ข้อนีส้ามารถแก้ไขปัญหาท่ีสลบัซบัซ้อนตา่ง ๆ ได้เป็นอยา่งดี 

3. องค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
องค์กรแห่งการเรียนรู้คือ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ

คนท างานบนพืน้ฐานของการเรียนรู้ (Learning Base) โดยมีกระบวนการดงันี ้

1) ก าหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมในเชิงปฏิบตัิการคือ 

1.1) กลยุทธ์ชีน้ า (Surge Strategy) โดยคณะผู้ บริหารระดับสูงร่วม
รับผิดชอบและสนบัสนนุ 



  74 

1.2) กลยทุธ์ปลกูฝัง (Cultivate Strategy) โดยให้คณะท างานในสาย
งานด้านทรัพยากรบคุคลเป็นผู้ รับผิดชอบ 

1.3) กลยุทธ์ปฏิรูป (Transform Strategy) โดยคณะท างานพิเศษ
จากทกุ ๆหน่วยงานในองค์การมาร่วมกนัรับผิดชอบด าเนินการ 

2) ก าหนดแผนงานให้ชดัเจน ดงันี ้

2.1) ปรับโครงสร้างในการบริหารให้เป็นการท างานแบบทีม 

2.2) จัดท าแผนทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับโครงสร้างในการ
บริหารงานให้มีลกัษณะเป็นการท างานเป็นทีมโดยวางแผนพัฒนาองค์ความรู้ โดยการฝึกอบรมและ
พฒันาประสบการณ์พร้อมทกัษะจากการเรียนรู้ในท่ีท างาน 

2.3) จัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ี
จ าเป็นต้องใช้ประกอบการฝึกอบรมและการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ เช่น ห้องฝึกอบรม ห้องประชุม 
โสตทศันปูกรณ์ เป็นต้น 

3) เปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับรู้กลไกของการพฒันาและผลกระทบทุก ๆ
ด้านท่ีจะเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลง 

4) พฒันาพืน้ฐานส าคญัขององค์การเรียนรู้ ดงันี ้

4.1) มุ่งสูค่วามเป็นเลศิ (Personal Mastery) เพื่อให้เก่งในทกุ ๆ ด้าน
เก่งในการเรียนรู้ เก่งคิด เก่งท า มีไหวพริบปฏิภาณมีความเพียรพยายามตัง้แต่เยาว์วยัและใฝ่รู้
อย่างเสมอต้นเสมอปลายเพื่อให้สอดคล้องกับโลกยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ 
(Knowledge-based) ท่ีต้องมีการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต โดยมีการค านงึถึงประเด็นตา่ง ๆเหลา่นี ้

- การสร้างวิสัยทัศน์ส่วนตน (Personal Vision) ซึ่งได้แก่ความ
คาดหวงัของแตล่ะคนท่ีต้องการจะให้สิง่ตา่ง ๆเกิดขึน้จริงในชีวิตของตน 

- มุ่ งมั่นสร้างสรรค์  (Creative Tension) มีความขยัน  ใฝ่ดี มี
พฒันาการอยู่ตลอดเวลาใช้ข้อมลูเพื่อวิเคราะห์และตดัสินใจ เพื่อให้มีระบบคิด และการตดัสินใจท่ี
ดี 

 - ฝึกใช้จิตใต้ส านึก (Subconscious) สัง่งาน เพื่อให้กากรท างาน
เป็นไปโดยอตัโนมตัิและได้ผลงานท่ีดี 

4.2) รูปแบบวิธีการคิดและมุมมองท่ีเปิดกว้าง (Mental Model) ซึ่ง
เก่ียวข้องกบัประสบการณ์ท่ีได้สะสมมาตัง้แตเ่ด็กกบัพืน้ฐานของวฒุิภาวะทางอารมณ์ของแตล่ะบคุคลท า
ให้ความคิดและความเข้าใจของแต่ละคนแตกต่างกันและหากปล่อยให้ต่างคนต่างคิดจะกลายเป็น
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ปัญหาใหญ่เพราะมีการยึดติดกับรูปแบบและวิธีการท่ีตนเองคุ้นเคย ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการปรับตวั 

4.3) การสร้างและสานวิสยัทัศน์ (Share Value) ให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจจะได้
สนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยมีการน าวิสยัทศัน์ท่ีได้สร้างขึน้มาเป็น
เปา้หมายของการก าหนดแผนกลยทุธ์เพื่อสานให้วิสยัทศัน์เป็นจริงด้วยแผนการปฏิบตัิตอ่ไป 

4.4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learn) เป็นการเน้นการ
ท างานเป็นทีมโดยให้ทุกคนในทีมงานใช้วิจารณญาณร่วมกนัตลอดเวลาว่าก าลงัท างานอะไร จะ
ท าให้ดีขึน้อย่างไรเป็นการเรียนรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกนัและกนั ช่วยเหลือเกือ้กูล
สามคัคีขยนัคิด ขยนัเรียนรู้และขยนัท าด้วยความเช่ือว่าการเรียนรู้ในลกัษณะนีจ้ะช่วยเสริมสร้าง
อจัฉริยะภาพของทีมงาน 

4.5) ความคิดความเข้าใจเชิงระบบ (System Thinking) เพื่อให้ทุก
คนมีความเข้าใจชดัเจนถึงความสมัพนัธ์ของสิ่งต่าง ๆท าให้มองทกุสิ่งทกุอย่างเป็นภาพรวม จะได้
สามารถเผชิญกบัภาวะวิกฤตแิละการแขง่ขนัได้ 

5) พัฒนาพนักงานในระดับผู้ น าองค์การไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าโครงการ 
หรือหัวหน้าทีมงานให้มีความเข้าใจบทบาทของผู้น าในองค์การเรียนรู้จะได้มีการปฏิบัติติให้มี
คณุลกัษณะเป็นผู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และเป็นผู้ ให้การสนบัสนนุผู้ อ่ืน
ในการปฏิบตัิงานให้ราบร่ืน 

 6) มอบหมายพันธกิจ (Mission) และกระบวนงานต่าง ๆแก่ ทีมงาน
เพื่อให้สามารถบริหารและรับผิดชอบด้วยตวัเองได้เป็นการเพื่ออ านาจให้แก่พนักงานจะได้เกิด
ความคลอ่งตวั 

7) สร้างวัฒนธรรมองค์การด้านการพัฒนาและปรับปรุงงานให้ดีขึน้
ตลอดเวลา 

8) ท าการประเมินผล (Assessment) เพื่อปรับปรุงผลงานเสมอ 
4.4 การรับรองมาตรฐาน 

“มาตรฐาน” หมายความว่า ข้อก าหนดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างซึง่เก่ียวกบั
สิง่ตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้(พระราชบญัญตัิการมาตรฐานแห่งชาติ.2551) 

(1) ผลิตภณัฑ์ วิธีการ กระบวนการผลิต สว่นประกอบ โครงสร้าง มิติ ขนาด แบบ 
รูปร่างน า้หนกั ประสทิธิภาพ สมรรถนะ ความทนทาน หรือความบริสทุธ์ิของผลติภณัฑ์ 

(2) หีบห่อ การบรรจหีุบห่อ การท าเคร่ืองหมาย หรือฉลาก 
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(3) วิธีการ กระบวนการ คณุลกัษณะ ประสทิธิภาพ หรือสมรรถนะ ท่ีเก่ียวข้องกบั
การบริการ 

(4) ระบบการบริหารหรือการจดัการเก่ียวกับคณุภาพ สขุอนามยั อาชีวอนามยั 
สิง่แวดล้อมความปลอดภยั หรือระบบอ่ืนใด 

จากความหมายของมาตรฐาน ได้น ามาปรับใช้ในการวิจยัรูปแบบการบริหารแบบพหุ
ภาคขีองกีฬาทางน า้เพื่อการพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัครัง้นี ้นัน้ ผู้วิจยั
ได้น ามาตรฐานการบริการของกรมการท่องเท่ียว ท่ีเก่ียวข้องกบัการก าหนดมาตรฐานกิจกรรมการท่องเท่ียว 
และมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักีฬาทางน า้ คือ มาตรฐานกีฬาด าน า้ มาตรฐานกีฬาแคนคูายคั 
มาตรฐานกีฬาเรือพายลอ่งแก่งซึง่มีรายละเอียด  ดงันี ้

1. มาตรฐานกีฬาด าน า้ 
1.1 มาตรฐานกีฬาด าน า้ของสมาคมด าน า้สหรัฐอเมริกา (Open water 

manual Handbook. 2015) 
ขัน้ท่ี 1 เรียนรู้ด้านทฤษฏีมาตรฐานเก่ียวกบัการด าน า้ของสมาคมด าน า้

ของสหรัฐอเมริกาเร่ิมการผจญภัยด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ท่ีบ้านระดับสูงของสมาคมด าน า้
สหรัฐอเมริกา ผู้ เรียนสามารถทบทวนบทเรียนดวูีดีโอภาพเคลื่อนไหว หรือดีวีดีและเติมค าตอบใน
คู่มือการเรียนง่าย ๆ ให้สมบูรณ์ได้ท่ีบ้านของตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าได้บรรลจุุดประสงค์การเรียน
ทัง้หมดตามท่ีก าหนดไว้ ผู้ เรียนจะต้องเข้าสอบขัน้สดุท้าย โดยมีเกณฑ์ผ่านอยู่ท่ี 80%เราต้องแน่ใจ
ว่ามีสุขภาพท่ีแข็งแรงพอในการด าน า้สมาคมด าน า้สหรัฐอเมริกา จึงต้องให้ผู้ เรียนตอบ
แบบสอบถามทางการแพทย์ท่ีเป็นความลบัให้สมบูรณ์ แบบสอบถามจดัท าโดยคณะกรรมการท่ี
เป็นแพทย์ทางการด าน า้ท่ีมีช่ือเสียง ซึ่งจะคดัเลือกเง่ือนไขทางการแพทย์บางอย่าง หากผู้ เรียนมี
สภาวะท่ีตรงกบัเง่ือนไขเหลา่นีเ้พียงหนึ่งข้อก็จ าเป็นต้องไปพบแพทย์ 

ขัน้ท่ี 2 ทบทวนทฤษฏีและเร่ิมลงสระหลงัจากจบการทบทวนทฤษฏีและ
การใช้อปุกรณ์แล้ว เราก็จะให้ผู้ เรียนลงสระเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและความช านาญด้วยทกัษะ
และอุปกรณ์ใหม่ ๆ ในการด าน า้แบบ (Scuba) ภายใต้การชีแ้นะของครูฝึก สมาคมด าน า้
สหรัฐอเมริกามืออาชีพ 

 ขัน้ท่ี 3 จบหลกัสตูรการรับรองการด าน า้โอเพน่วอเตอร์ผู้ เรียนไปด าน า้กนั 
แล้วผู้ เรียนจะได้ร่วมด าน า้แบบ (Scuba) ท่ีน่าตื่นเต้นเป็นเวลา 2 วนักับครูฝึกของคุณและได้ใช้
ความรู้และทกัษะท่ีได้จากขัน้ท่ี 1และขัน้ท่ี 2 ในการด าน า้ท่ีนัน่ผู้ เรียนสามารถเลือกด าน า้ในท้องถ่ิน



  77 

หรือเข้าร่วมการเดินทางตามตารางสู่จุดหมายท่ีจะด าน า้ การด าน า้สามารถจดัขึน้ได้ถ้าผู้ เรียนมี
แผนการเท่ียวอยูแ่ล้ว 

การรับประกันคุณภาพของสมาคมด าน า้สหรัฐอเมริกา ผู้ เรียนทราบ
หรือไม่วา่จะมีคนท่ีศนูย์ฝึกอบรมคอยตรวจสอบครูฝึกของผู้ เรียนระหว่างหลกัสตูรด าน า้ แล้วบคุคล
ท่ีเหมาะสมจะรับหน้าท่ีตรวจสอบว่าครูฝึกของคุณได้รับมาตรฐานการอบรมของสมาคมด าน า้
สหรัฐอเมริกาและหลกัสตูรได้ผลพอใจหรือไม่ ข้อดีของการออกตรวจสอบในสถานท่ีจริงนัน้เห็นได้
ชดั เน่ืองจากมนัเป็นการควบคมุ สถานการณ์มากกว่าเป็นการแก้ปัญหาภายหลงั ประเด็กท่ีน่าวิตกจะ
ถกูตรวจพบและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ก่อนจะเป็นปัญหาสมาคมด าน า้สหรัฐอเมริกาเป็นเพียงองค์กร
เดียวในธุรกิจการด าน า้ท่ีมีการตรวจสอบในสถานท่ีจริง เหตท่ีุสามารถท าได้เพราะเราเรียกร้องให้ครูฝึก
ผ่านศูนย์อบรมสมาคมด าน า้สหรัฐอเมริกา ผู้ เรียนควรตรวจสอบกับศูนย์ฝึกอบรมหรือศูนย์ประจ า
ภมูิภาคของผู้ เรียนวา่ ครูฝึกของผู้ เรียนยงัท างานอยูก่บัสมาคมด าน า้สหรัฐอเมริกาหรือไม่ 

1.2 มาตรฐานและข้อก าหนดของสถาบนัด าน า้ (PADI)  
การปฏิบตัิเพื่อความปลอดภยัในการด าน า้ท่ีผู้ เรียนได้เรียนมาในระหว่าง

หลักสูตรนีใ้ห้ทบทวนเป็นระยะๆ และขอให้จดจ าไว้เม่ือเวลาท าการด าน า้มีดังนี ้(Openwater 
Divers.  1999) 

(1) การเตรียมพร้อม 

1. ให้รักษาสขุภาพและความฟิตพร้อมของร่างกายส าหรับการด า
น า้ รับประทานอาหารให้ถกูต้อง ออกก าลงัสม ่าเสมอ และพกัผอ่นให้พอเพียง 

2. ให้ได้รับการอนญุาตในการด าน า้จากนายแพทย์ผู้ซึง่ท าการตรวจสภาพ
ร่างกายของผู้ เรียนอยา่งถ่ีถ้วนและให้ท าการตรวจทกุสองปี 

3. ให้ฝึกการปฐมพยาบาลและการท าการป๊ัมให้หัวใจ (CPR) ถ้า
ต้องการเข้าฝึกในสายเดียวกนันี ้ให้เรียนหลกัสตูร (MEDIC FIRST AID) ท่ีเสนอโดยครูผู้ ฝึกสอน ร้านค้า
ด าน า้และรีสอร์ทของ (PADI) 

4. รักษาทักษะการด าน า้ของผู้ เรียนไว้โดยท าการด าน า้บ่อย ๆ 
เท่าท่ีผู้ เรียนสามารถท าได้ โดยการเรียนด าน า้ตอ่สงูขึน้ไปอีก ให้ท าการทบทวนความรู้และทกัษะด้วย
การท าสคบูารีวิวว์ เม่ือผู้ เรียนไมไ่ด้ท าการด าน า้มาเป็นระยะหนึง่ 

5. ให้ได้รับการแนะน าให้รู้จกัถึงสภาพการด าน า้ใหม่ กิจกรรมใหม่ หรือใน
บริเวณใหม่ท่ีไม่คุ้ นเคยเม่ือท าการวางแผนด าน า้สถานท่ีด าน า้ใหม่และไม่คุ้ นเคยให้เข่าร่วมกัน 
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ประสบการณ์ดิสโคเว่อร์โลเคิลได๊พ์วิ่ง ขอให้จดจ าไว้ว่าผู้ เรียนควรจะได้รับการฝึกฝนพิเศษส าหรับ
กิจกรรมบางอยา่ง 

6. ขอให้มีและใช้เคร่ืองมือท่ีต้องใช้ทัง้หมดส าหรับในสถานการณ์
และสิ่งแวดล้อมนัน้ ๆ 

7. เอาเคร่ืองมือสคูบาของผู้ เรียนไปตรวจเช็คประจ าปีหรือตาม
ค าแนะน าของโรงงานผู้ผลติ เอาถงัอากาศสคบูาท าการเช็คแบบ วิชวัส์อินสเพ็คชัน่ เป็นประจ าและ
ท าการตรวจเช็คความดนัตามก าหนดท่ีก าหนดไว้ ขอให้รักษาเคร่ืองมือของผู้ เรียนไว้ในสภาพท่ีดีและ
ตรวจสอบก่อนน ามาใช้ด าน า้ 

8. ขอให้เติมอากาศด้วยอากาศท่ีมีความกดดนัท่ีบริสทุธ์ิ แห้ง จากสถานี
เติมอากาศท่ีเช่ือใจได้เท่านัน้ 

(2) ก่อนด าน า้ 
1. ด าน า้ต่อเม่ือมีความรู้สึกท่ีสบายดีเท่านัน้ คือ ทัง้ด้านร่างกาย

และจิตใจ ผู้ เรียนควรจะมีความมั่นใจเก่ียวกับในการด าน า้และให้แน่ใจว่าในการด าน า้และ
กิจกรรมนัน้อยู่ภายในความสามารถของคณุจ าไว้ว่า การด าน า้นัน้ควรจะเป็นความสนกุสนาน ถ้า
คณุคิดวา่มนัไมป่ลอดภยัหรือสนกุ ก็อยา่ด าน า้ในครัง้นัน้ 

2. ให้รู้ถึงสถานท่ีท่ีด าน า้นัน้ ประเมินสภาพสภาวะและตรวจดูถึง
อนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้ได้ 

3. ตรวจเช็คการพยากรณ์อากาศก่อนไปด าน า้ ประเมินสภาพสภาวะใน
การด าน า้ทัง้ในตอนนัน้และท่ีคาดไว้ข้างหน้า และท าการด าน า้เฉพาะเม่ือสภาพสภาวะดีหรือกว่าท่ี
ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์/หรือได้รับการฝึกมา อยา่ด าน า้ในสภาพสภาวะท่ีไม่ดี 

4. หลีกเลี่ยงจากการดื่มแอลกอฮอล์ สบูบุหร่ี หรือทานยาท่ีเป็นอนัตราย
ก่อนหรือทนัทีจากการด าน า้ 

5. วางแผนการด าน า้กับเพื่อนบัดดี ข้องผู้ เรียนให้ตกลงถึง
วตัถปุระสงค์ของการด าน า้นัน้ทิศทางก าหนดความลึกและเวลา ทบทวนการสื่อสารใต้น า้ วิธีการ
ปฏิบตัิเม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินและจะท าอยา่งไร เมื่อผู้ เรียนเกิดพลดัหลงจากกนั 

6. วางแผนในการด าน า้ โน-ดีคอมเพรสชัน่ เสมอ ให้ใช้ตารางด า
น า้ เร็คครีเอชัน่แนลได๊พ์แพลนเนอร์ และให้มีการตดัสินใจในทางท่ีปลอดภยัให้มาก หลีกเลี่ยงการ
ด าน า้จนถึงจุดก าหนดสงูสดุของ (RDP) หรือในคอมพิวเตอร์ของคณุ ให้ท าการด าน า้ไดพ์แรกลึก
ท่ีสดุของวนันัน้ ให้ทราบถึงการท าการหยดุแบบดีคอมเพรสชัน่สต๊อบ แตพ่ยายามหลีกเลี่ยงไม่ต้องท า
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ให้วางแผนท าการหยุดแบบเซ๊ฟตีส้ต๊อบเม่ือสามารถท าได้ ให้ระมัดระวังถึงผลกระทบของการขึน้
เคร่ืองบินหลกัจากการด าน า้ และการด าน า้ในท่ีระดบัสูงกว่าระดบัน า้ทะเลมากกว่า 300 เมตร/
1000 ฟตุ 

7.ตรวจเช็คเคร่ืองมือของผู้ เรียนและเพื่อนบัดดีข้องผู้ เรียน ให้
ทราบถึงวิธีการท างานของเคร่ืองมือของกันและกัน ท าการตรวจเช็คความปลอดภยัก่อนลงด าน า้
โดย: บีกิน, วิธ, รีวิวว์, แอนด์เพรน (BWARFBCD, Weight, Release, Air, Final Okay) 

8. ให้เตรียมพร้อมกับเหตฉุุกเฉินท่ีอาจเกิดขึน้ได้ ในกรณีฉกุเฉิน
ให้มีรายละเอียดในการตดิตอ่หน่วยฉกุเฉินท้องถ่ินนัน้ 

(3) เมื่อเวลาด าน า้ 
1.ให้ใส่น า้หนกัตะกั่วให้ถูกต้องเพื่อการลอยตวัท่ีเป็นกลาง ให้ตรวจ

การลอยตวัของผู้ เรียนบนผิวน า้และหลีกเลี่ยงการใสน่ า้หนกัตะกัว่มากเกินไป ถ้าผู้ เรียนตรวจเช็คการ
ลอยตวัของผู้ เรียนเมื่อมีอากาศในถงัอากาศเต็ม ให้เพิ่มน า้หนกัตะกัว่เพื่อชดเชยกบัอากาศท่ีผู้ เรียน
จะใช้ไป (ตามหลกัแล้วประมาณ 2-5 กิโลกรัม/ 5 ปอนด์กบัถงัอากาศหนึง่ใบ) 

2. สวมเค ร่ืองบังคับการลอยตัว (เสื อ้  BCD) อย่างถูกต้อง
พอเหมาะเสมอ ให้ใช้เคร่ืองบงัคบัการลอยตวั (เสือ้ BCD) ควบคมุการลอยตวัของผู้ เรียน หลีกเลี่ยง
กับการกระทบกับพืน้ใต้น า้ด้วยการท าการลอยตัวเป็นกลางเพื่อประโยชน์ของผู้ เรียนและของ
สภาพแวดล้อมใต้น า้ ให้เติมอากาศใน (เสือ้ BCD) ของผู้ เรียนบนผิวน า้เพ่ือให้มีสภาพการลอยตวัท่ี
เป็นบวกได้อยา่งพอเพียง 

3. ให้มีธงส าหรับด าน า้ท่ีเหมาะสมของท้องถ่ินนัน้และท าการด า
น า้อยูใ่กล้กบัธงนัน้ 

4. ให้เร่ิมการด าน า้ทวนกระแสน า้และ/หรือให้พิจารณาถึงผลกระทบจาก
กระแสน า้ท่ีอาจจะมีในระหว่างการด าน า้ ให้วางแผนการด าน า้ของผู้ เรียนเพื่อผู้ เรียนจะได้ไม่ต้องสู้กบั
กระแสน า้เพื่อให้ถึงจดุท่ีผู้ เรียนจะขึน้จากน า้ 

5. ท าการปรับสมดลุแตเ่นิ่น ๆ และบอ่ย ๆ ในขณะท่ีลงสูค่วามลกึ 
ถ้าผู้ เรียนมีความรู้สึกไม่สบายในช่องอากาศภายในร่างกายของคุณ ให้ขึน้สู่ท่ีตืน้จนกระทั่ง
ความรู้สกึไม่สบายนัน้หายไปท าการปรับสมดลุแล้วค่อยด าน า้ต่อไป ถ้าคณุไม่สามารถปรับสมดลุ
ได้ให้เลกิการด าน า้ครัง้นัน้เสีย 

6. ให้อยู่ใกล้กบัเพื่อนบดัดีข้องผู้ เรียนตลอดการด าน า้ ให้ทราบถึง
การจะรวมกนัอีกครัง้เมื่อเกิดการพลดัหลงจากกนัโดยบงัเอิญ 
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7. ก าหนดความลึกของผู้ เรียนท่ี 18เมตร/60ฟุตหรือน้อยกว่านัน้
ในฐานะท่ีเป็นนักด าน า้ใหม่ ขอให้จ าไว้ว่าความลึก 18 เมตร/ 60 ฟุตนัน้เป็นก าหนดความลึกท่ี
แนะน าส าหรับนักด าน า้ใหม่และการด าน า้ท่ีตืน้กว่านีเ้ป็นการประหยัดอากาศในถังอากาศ เม่ือ
เวลาสบอ็ตต๊อมไทม์และช่วยลดความเสี่ยงจากอาการดีคอมเพรสชัน่ซีคเนส 

8. ปืนฉมวกเป็นอาวธุท่ีมีอนัตราย อย่าขึน้ฉมวกไว้เม่ือขึน้จากน า้
และเอาฉมวกออกทุกครัง้ก่อนขึน้จากน า้ให้ระมดัระวงัโดยคิดว่าเราขึน้ฉมวกไว้เสมอ อย่าเล็งปืน
ฉมวกนัน้ไปยงับคุคลอ่ืน 

9. หลีกเลี่ยงกบัการสมัผสักบัสตัว์และพืชใต้น า้ท่ีไม่รู้จกั 

10. ให้ระมดัระวงัปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ได้และพยายามหลีกเลี่ยง
มัน ให้ตรวจเช็คเคร่ืองมือของผู้ เรียนบ่อย ๆ ในขณะอยู่ใต้น า้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรวัดของ
ผู้ เรียน : มาตรวัดความลึก เคร่ืองบอกเวลาและมาตรวัดความดันใต้น า้ เข็มทิศและ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ด าน า้ 

11. ให้ขึน้จากน า้ด้วยการมีอากาศเหลืออย่างน้อย 20-40 บาร์/
300-500 (psi) ในถงัอากาศของผู้ เรียนหรือให้เหลือมากกว่านัน้ถ้าผู้ เรียนวางแผนในการด าน า้หรือ
ในสภาพสภาวะท่ีต้องการให้แน่ใจวา่จะต้องมีอากาศเหลือมากพอ 

12. ไปตามก าลังจังหวะของผู้ เรียนเอง หลีกเลี่ยงจากการออก
ก าลงักายมากเกินไปและการหอบหายใจ ถ้าผู้ เรียนเกิดการหอบหายใจ ให้หยุดพัก หายเหน่ือย
แล้วคอ่ยไปตอ่ 

13. ท าการหายใจอย่างถูกต้องหายใจช้า ๆ ลึกและหายใจเข้า
และออกตลอดเวลา อย่ากลัน้หายใจเป็นอนัขาดในขณะท าการด าน า้แบบสคูบา ให้หายใจออก
อยา่งช้า ๆ และติดตอ่กนัตลอดเวลาเมื่อตวัเร็กกเูลเตอร์ไม่ได้อยูใ่นปากของผู้ เรียน หลีกเลี่ยงการท า
ไฮเปอร์เวนติเลชัน่ มากเกินไปเม่ือท าการด าน า้แบบสคินได๊พ์ 

14. ในกรณีเหตุฉุกเฉิน ให้หยุดคิด ควบคุมตัวเองและค่อยท า
ตอ่ไป การปฎิบตัินัน้อยู่บนพืน้ฐานของการฝึกฝนของผู้ เรียนอย่าปฎิบัติตามความเช่ือว่าเป็นอย่าง
นัน้ของผู้ เรียนเอง 

15. ขึน้สูค่วามตืน้อย่างระมดัระวงัและอย่างถกูต้อง โดยเอือ้มมือ
สงูขึน้และมองขึน้ในระหวา่งการขึน้สูค่วามตืน้ขึน้มาอยา่เร็วกวา่ 18เมตร/60ฟตุตอ่นาที ให้วางแผน
ท าการหยุดเช๊พตีส้ต็อบเป็นเวลา 3 นาทีท่ีความลึก 5 เมตร/15 ฟุตเม่ือสามารถท าได้ให้คอยฟัง
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เสียงของเรือในขณะท่ีผู้ เรียนก าลงัขึน้มาและให้เพิ่มการลอยตวัทนัทีเม่ือขึน้ถึงผิวน า้ ขอให้เป็นนกั
ด าน า้แบบ S.A.F.E. (Slowly Ascend From Every dive) 

16. ให้หยุดการด าน า้เม่ือผู้ เรียนรู้สึกหนาว หรือเหน่ือย อย่าท าให้ตวั
ผู้ เรียนต้องทนตอ่ความหนาวหรือความเหน่ือยมากเกินไป 

17. ให้ปฏิบัติตามแผนการด าน า้เม่ืออยู่ใต้น า้ อย่าเปลี่ยน
แผนการด าน า้เมื่ออยูใ่ต้น า้ 

18. ให้อยู่ห่างจากสภาพแวดล้อมท่ีมีสิ่งของสูงเหนือศีรษะ 
นอกจากว่าผู้ เรียนได้รับการฝึกและมีเคร่ืองมืออย่างถกูต้องส าหรับการด าน า้ในสภาพแวดล้อมท่ีมี
สิง่กีดขวางอยูเ่หนือศีรษะ 

1.3 มาตรฐานการด าน า้ของกรมการท่องเท่ียว 
กีฬาด าน า้ ถือเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวแนวผจญภัยท่ีต้องมีความ

รับผิดชอบสงูทัง้ตอ่ตวัเองผู้ อ่ืนและสิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ีด าน า้ อีกทัง้ยงัเป็นการท่องเท่ียวท่ีได้สมัผสั
ใกล้ชิดกับแหล่งธรรมชาติท่ีมีความสวยงาม ท่ีน้อยคนจะได้เข้าไปสมัผัสได้ด้วยตัวเราเอง และ
เพื่อให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน ในการก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมด าน า้ ซึ่งเป็นข้อก าหนดหรือระดบัค่ามาตรฐานท่ีตัง้ไว้ให้รับรู้โดยทัว่กัน 
เพื่อให้มีการปฏิบตัิไปในแนวทางเดียวกนั สามารถเปรียบเทียบกนัได้ และผู้บริการสามารถน าไป
เป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานการบริการดงักลา่วให้สงูขึน้(กรมการท่องเท่ียว.2556) 

1. องค์ประกอบของมาตรฐานด าน า้ 
มาตรฐานกิจกรรมด าน า้ เป็นมาตรฐานของกิจกรรมในสว่นของผู้

ประกอบกิจกรรมและพืน้ท่ีกิจกรรมแตล่ะสว่นมีองค์ประกอบของเกณฑ์มาตรฐาน ดงันี ้

1.1 เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบกิจกรรมด าน า้ แบ่งออกเป็น 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) การบริหารและจดัการองค์กร 
2) การให้ความรู้แก่นกัท่องเท่ียวด าน า้ 
3) การประสานงานกบัท้องถ่ิน 

1.2 เกณฑ์มาตรฐานพืน้ท่ีกิจกรรม แบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 

1) องค์ประกอบทางธรรมชาติ 
2) เกณฑ์เก่ียวกบัความสะดวกในการท ากิจกรรม 
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3) เกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการ 
4) การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจกรรมและนกัท่องเท่ียวด าน า้ 
5) การมีสว่นร่วมของชมุชนท้องถ่ิน 

2. ตวัชีว้ดัมาตรฐานกิจกรรมด าน า้ 
มาตรฐานกิจกรรมด าน า้ เป็นมาตรฐานของกิจกรรมในสว่นของผู้

ประกอบกิจกรรมและพืน้ท่ีกิจกรรม แตล่ะสว่นมีองค์ประกอบและตวัชีว้ดัเกณฑ์มาตรฐาน ดงันี ้

1) เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบกิจกรรมด าน า้ มีดชันีชีว้ดัในส่วน
ของ 3 องค์ประกอบหลกั และองค์ประกอบยอ่ย ดงันี ้

(1) การจดัการองค์กร มีองค์ประกอบยอ่ย ได้แก่ 

(1.1) มาตรฐานวิชาชีพ 

(1.2) มาตรฐานบคุลากร 
(1.3) มาตรฐานอปุกรณ์  

(1.4) มาตรฐานเรือบริการด าน า้ 
(1.5) มาตรฐานเรือยาง 
(1.6) มาตรฐานหลกัประกนันกัท่องเท่ียวด าน า้  
(1.7) มาตรฐานการปอ้งกนัและการเตรียมการ 
(1.8) มาตรฐานก าหนดระดบัคณุภาพนกัด าน า้ 

(2) การให้ความรู้แก่นกัท่องเท่ียวด าน า้ มีองค์ประกอบยอ่ย ได้แก่ 

(2.1) การให้ความรู้ในด้านการท ากิจกรรมด าน า้ 
(2.2) การสร้างจิตส านกึด้านการอนรัุกษ์และความรับผิดชอบ 

(3) การประสานงานกบัท้องถ่ินมีองค์ประกอบยอ่ย ได้แก่ 

(3.1) การประสานงานกบัท้องถ่ิน 

2) เกณฑ์มาตรฐานพืน้ ท่ี กิจกรรม มีดัชนีชีว้ัดในส่วนของ 5 
องค์ประกอบหลกั และมีองค์ประกอบยอ่ย ดงันี ้

(1) องค์ประกอบทางธรรมชาติ มีองค์ประกอบยอ่ย ได้แก่ 

(1.1) ความโดดเดน่ 

(1.2) ลกัษณะทางกายภาพ 
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(2 ) เกณ ฑ์ เก่ี ย วกับ ความสะดวก ในการท า กิ จก รรม  มี
องค์ประกอบยอ่ย ได้แก่ 

(2.1) การเข้าถึงพืน้ท่ีบริการ 
(2.2) การใช้บริการพืน้ท่ีกิจกรรมด าน า้ 
(2.3) การเดินทางและพาหนะท่ีใช้ 

(3 ) เกณ ฑ์ ท่ี เก่ี ย ว ข้องกับการบ ริหารและการจัดการ มี
องค์ประกอบยอ่ย ได้แก่ 

(3.1) การขออนญุาตเข้าใช้พืน้ท่ี 

(3.2) การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์พืน้ท่ี 

(3.3) การบริหารจดัการพืน้ท่ี 

(3.4) การก าหนดขีดความสามารถในการรองรับ 

(3.5) บริการทุ่นจอดเรือ 

(3.6) ก าหนดมาตรการป้องกัน  แก้ไข และตรวจสอบ
ผลกระทบ 

(4) เกณฑ์การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจกรรมและนักท่องเท่ียว
ด าน า้ มีองค์ประกอบยอ่ย ได้แก่ 

(4.1) การให้ความรู้เก่ียวกบัสตัว์ทะเลและแหลง่ด าน า้ 
(5) การประสานงานกบัท้องถ่ินมีองค์ประกอบยอ่ย ได้แก่ 

(5.1) การประสานงานกบัท้องถ่ิน 

2. มาตรฐานกีฬาแคนูคายัค เกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมแคนู-คายัค ยึดกรอบ
แนวความคิดของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ น ามาจดัท าองค์ประกอบ ปัจจยัหลกั เกณฑ์ และดชันีชีว้ดั 
ทัง้นี ้เพื่อให้กิจกรรมการท่องเทียวแคนู-คายคั เป็นไปอย่างยัง่ยืนไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
สิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมีกระบวนการเรียนรู้ ประชาชนในท้องถ่ินมีสว่นร่วมในกิจกรรม
ท่องเท่ียวแคนู-คายัคและในการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมแคนู-คายัค มีการแบ่งพืน้ท่ี
กิจกรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) พืน้ท่ีกิจกรรมน า้นิ่ง (Flat Water) และ 2) พืน้ท่ีกิจกรรมน า้เช่ียว 
(Moving Water) โดยคณะผู้ศกึษาได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมแคนู-คายคั ออกเป็น 2 สว่น 
คือ (กรมการท่องเท่ียว.2556) 

1. เกณฑ์มาตรฐานส าหรับผู้ ประกอบกิจกรรมแคนู-คายัค ประกอบด้วย 
องค์ประกอบหลกั3 องค์ประกอบ ปัจจยัหลกั 9 ปัจจยั รายละเอียดดงันี ้
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1) องค์ประกอบหลักท่ี 1 การบริหารและจัดการองค์กร ประกอบด้วย 
ปัจจยัหลกั 6 ปัจจยั ดงันี ้ 

ปัจจยัหลกัท่ี 1 มาตรฐานวิชาชีพ  
ปัจจยัหลกัท่ี 2 ความพร้อมทางด้านบคุลากร 
ปัจจยัหลกัท่ี 3 ความพร้อมของเคร่ืองมือและอปุกรณ์ 

ปัจจยัหลกัท่ี 4 การขนสง่ท่ีได้มาตรฐาน 

ปัจจยัหลกัท่ี 5 การสร้างหลกัประกนัแก่นกัท่องเท่ียวแคนู-คายคั 

ปัจจยัหลกัท่ี 6 การบริหารและการจดัการนกัท่องเท่ียว 
 2) องค์ประกอบหลกัท่ี 2 การมีส่วนร่วมกบัท้องถ่ิน ประกอบด้วย ปัจจยั

หลกั 1 ปัจจยั ดงันี ้

ปัจจยัหลกัท่ี 1 การมีสว่นร่วมกบัท้องถ่ิน 

 3) องค์ประกอบหลักท่ี 3 การให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียวแคนู-คายัค 
ประกอบด้วยปัจจยัหลกั 2 ปัจจยั ดงันี ้

ปัจจยัหลกัท่ี 1 การให้ความรู้แก่นกัท่องเท่ียวกบัการพายเรือ 

ปัจจัยหลักท่ี  2 การให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และ
นิเวศวิทยา 

2. เกณฑ์มาตรฐานส าหรับพืน้ท่ีกิจกรรมแคน-ูคายคั 

เกณฑ์มาตรฐานส าหรับพืน้ท่ีกิจกรรมแคนู-คายคั มีองค์ประกอบหลกั 4 
องค์ประกอบ ปัจจยัหลกั5 ปัจจยั รายละเอียด ดงันี ้

1) องค์ประกอบหลกัท่ี 1 ลกัษณะของพืน้ท่ี ประกอบด้วย ปัจจยัหลกั 
2 ปัจจยัคือ ความหลากหลายและความโดดเดน่ 

2) อ ง ค์ป ระกอบหลัก ท่ี  2 ความสะดวกในการท า กิ จกรรม 
ประกอบด้วย ปัจจยัหลกั 1 ปัจจยั คือ เข้าถึงพืน้ท่ีบริการ 

3) องค์ประกอบหลกัท่ี 3 การบริหาร และการจัดการ ประกอบด้วย 
ปัจจยัหลกั 1 ปัจจยั คือ การบริหาร และการจดัการ 

4) องค์ประกอบหลัก ท่ี  4 การมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถ่ิน 
ประกอบด้วย ปัจจยัหลกั 1 ปัจจยั คือ การจดัรูปองค์กรให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วม 

3. มาตรฐานกีฬาเรือพายล่องแก่ง กิจกรรมล่องแก่ง หมายถึง การล่องเรือ
ยางในสายน า้ท่ีมีพืน้ท้องน า้ลาดชนัมีกระแสน า้ไหลเร็วและแรง ผ่านบริเวณทีมีเกาะแก่งต่างๆ ซึ่ง
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กิจกรรมการล่องแก่งเป็นการท่องเท่ียวแบบผจญภยักึ่งอนุรักษ์ธรรมชาติทีอาศยัสายน า้ เป็นการ
ท่องเท่ียวท่ีสนุกสนาน ตืน้เต้น ท้าทายความสามารถของนักท่องเท่ียว ควบคู่กับอุบัติเหตุและ
อนัตรายท่ีสามารถเกิดขึน้ได้ตลอดเวลา ดงันัน้ จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการในการควบคมุปัจจยัท่ีมี
ความเก่ียวข้องกบักิจกรรมลอ่งแก่งซึง่ปัจจัยพืน้ฐานทีมีความเก่ียวข้องกบักิจกรรมลอ่งแก่ง ได้แก่ผู้
ประกอบกิจกรรม  พืน้ท่ีกิจกรรมและนกัท่องเท่ียว แต่ในท่ีนีจ้ะเน้นท่ีผู้ประกอบกิจกรรมและพืน้ท่ี
กิจกรรม ซึ่งจะเป็นตวัควบคมุพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวอีกระดบัหนึ่งทัง้ยงัส่งผลต่อการพฒันาและ
ยกระดบัความเป็นมาตรฐานสู่สากลของผู้ประกอบกิจกรรมลอ่งแก่ง และพืน้ทีกิจกรรมลอ่งแก่งให้
เป็นท่ีรู้จกัของนักท่องเท่ียว อีกทัง้ ให้ตระหนักถึงการรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วน
หนึ่งท่ีจะท าให้กิจกรรมล่องแก่งสามารถดึงดดูนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศให้หนั
มาสนใจการล่องแก่งมากขึน้ โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวต่างประเทศ เป็นการเพิ่มรายได้จากการ
ท่องเที่ยวของประเทศ(กรมการท่องเท่ียว. 2556) 

1. องค์ประกอบของมาตรฐานลอ่งแก่ง 
1.1 มาตรฐานผู้ ป ระกอบ กิจกรรมล่องแก่ ง  แบ่ งออก เป็น  3 

องค์ประกอบได้แก่ 

1) การจดัการองค์กร  
2) การประสานงานกบัท้องถ่ิน  
3) การให้ความรู้แก่นกัท่องเท่ียวลอ่งแก่ง 

1.2 มาตรฐานพืน้ท่ีกิจกรรมล่องแก่ง แบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 

1) องค์ประกอบทางธรรมชาติ  
2) เกณฑ์เก่ียวกบัความสะดวกในการท ากิจกรรม  
3) เกณฑ์เก่ียวกบัการบริหารและการจดัการ  
4) การให้ความรู้แก่นกัท่องเท่ียว  
5) การมีสว่นร่วมของชมุชนในท้องถ่ิน 

 2. ตวัชีว้ดัมาตรฐานกิจกรรมล่องแก่งยึดตามกรอบและแนวคิดพืน้ฐาน
ของปัจจยัท่ีเก่ียวกบักิจกรรมการลอ่งแก่ง ทัง้ด้านผู้ประกอบกิจกรรมลอ่งแก่งและพืน้ทีกิจกรรมลอ่ง
แก่ง ได้แก่ 

2.1 เกณฑ์มาตรฐานผู้ ประกอบกิจกรรมล่องแก่ง แบ่งออกเป็น 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ 
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1) การจดัองค์กร มีองค์ประกอบยอ่ย ได้แก่ 

1.1) มาตรฐานวิชาชีพ 

1.2) ความพร้อมทางด้านบคุลากร 
1.3) ความพร้อมของเคร่ืองมือและอปุกรณ์ 

1.4) มีการขนสง่ทีได้มาตรฐาน 

1.5) การสร้างหลกัประกนัแก่นกัท่องเท่ียวลอ่งแก่ง 
1.6) การบริหารและจดัการนกัท่องเท่ียว 

2) การประสานงานกบัท้องถ่ิน 

2.1) การมีสว่นร่วมกบัท้องถ่ิน 

3) การให้ความรู้แก่นกัท่องเท่ียวลอ่งแก่ง 
3.1) การให้ความรู้แก่นกัท่องเท่ียวลอ่งแก่ง   

2.2 เกณ ฑ์มาตรฐานพื น้ ที กิจกรรมล่องแก่ ง แบ่ งออกเป็น  5 
องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) องค์ประกอบทางธรรมชาติมีองค์ประกอบยอ่ย ได้แก่  
1.1) ความหลากหลาย 

1.2) ความโดดเดน่ 

2) เกณฑ์เก่ียวกบัความสะดวกในการท ากิจกรรม 

2.1) การเข้าถึงพืน้ทีบริการ 
2.2) มีผู้ เช่ียวชาญเร่ืองลอ่งแก่งอยูใ่ห้ค าปรึกษาหรือแนะน า 

3) เกณฑ์เก่ียวกบัการบริหารและการจดัการ 
3.1) การบริหารและการจดัการ 
3.2) อปุกรณ์ลอ่งแก่ง 
3.3) การก าหนดมาตรการป้องกัน แก้ไขและตรวจสอบ

ผลกระทบ 

4) การให้ความรู้แก่นกัท่องเท่ียว 
4.1) การให้ความ รู้เก่ียวกับ กิจกรรมล่องแก่งและพื น้ ท่ี

กิจกรรมลอ่งแก่ง 
5) การมีสว่นร่วมของชมุชนในท้องถ่ิน 

5.1) มีการจดัรูปองค์กรเข้ามามีสว่นร่วม  
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5. แนวคดิการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
5.1 ความหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

นกัวิชาการ และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความส าคญัของการพฒันาการท่องเท่ียวอย่าง
ยัง่ยืน ไว้ดงันี ้

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2539) ให้ความหมายของการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่ง
ยัง่ยืนว่า เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีเป้าหายส าคญัท่ีสดุในการพยายามท่ีจะก่อให้เกิดการพฒันาแบบ
ยัง่ยืนโดยค านึงถึงขีดความสารถของธรรมชาติ ชมุชน ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม และวิถี
ชีวิตท่ีมีต่อกระบวนการท่องเท่ียว โดยใช้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการและได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2540) ให้ความหมายของการ
พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนว่า  เป็นการพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของ
นกัท่องเท่ียวและผู้ ท่ีเป็นเจ้าของถ่ินแหลง่ทอ่งเท่ียวในปัจจบุนั โดยมีการดแูลและสงวนรักษาโอกาส
ตา่งๆ ของอนชุนรุ่นหลงัด้วย 

ร าไพพรรณ แก้วสริุยะ (2543) ให้ความหมายของการพฒันาการท่องเท่ียวอย่าง
ยัง่ยืนว่าเป็นการพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองตอ่ความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สงัคม 
วัฒนธรรม และสุนทรียภาพ โดยใช้ทรัพยากรอันทรงคุณค่าอย่างชาญฉลาด สามารถรักษา
เอกลกัษณ์ของธรรมชาติและวฒันธรรมไว้นานท่ีสดุ เกิดผลกระทบน้อยท่ีสดุ และใช้ประโยชน์ได้
ตลอดกาลยาวนานท่ีสดุ 

การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2547) ให้ความหมายของการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนว่า เป็นการบริหารจัดการท่องเท่ียวให้พัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างรอบคอบ 
ระมดัระวงั เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ สงัคม และความงดงามทางสนุทรียภาพ มีการจดัการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดยาวนาน โดยไม่ท าให้สูญเสีย
เอกลกัษณ์ทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมของท้องถ่ิน 

บปุผา พิกลุแก้ว (2550) ให้ความหมายของการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน
ว่าเป็น การพัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียว เพื่อตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสุนทรียภาพ โดยใช้ทรัพยากรอันทรงคุณค่าย่างชาญฉลาด สามารถรักษา
เอกลกัษณ์ของธรรมชาติและวฒันธรรมไว้นานท่ีสดุ เกิดผลกระทบน้อยท่ีสดุ และใช้ประโยชน์ได้
ตลอดกาลยาวนานท่ีสดุ 

สฤษฏ์ แสงอรัญ (2550) ให้ความหมายของการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน
ว่าเป็นการพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวผู้ เป็นเจ้าของท้องถ่ินใน
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ปัจจุบันโดยมีการปกป้องและสงวนรักษาโอกาสต่างๆ ของอนุชนรุ่นหลังด้วยการท่องเท่ียวนีมี้
ความหมายรวมถึงการจดัการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจและสงัคม และ
ความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะท่ีสามารถรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและระบบนิเวศไว้
ด้วย 

Bulter (1993) ให้ความหมายของการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนว่า  เป็น
การท่องเท่ียวท่ีได้รับการพฒันาและการท านบุ ารุงรักษา ทัง้ด้านกิจกรรมและกระบวนการภายใต้
บริบทของชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสถาพรของระดบัคณุค่าและไม่ท าให้เกิดความ
เสื่อมเสียตอ่สภาพทางกายภาพ และการด ารงชีวิตอยูข่องมนษุย์ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

World Tourism Organization: WTO (2003) ให้ความหมายของการพฒันาการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนว่า เป็นการท่องเท่ียวท่ีต้องสอดรับกับความสามารถของแหล่งท่องเท่ียว
เป้าหมาย ในการความมีเสน่ห์ดึงดูดในการแข่งขันกับแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ ท่ีเกิดขึน้ ให้เป็นท่ี
ประทับใจต่อผู้ มาเยือนครัง้แรก และคงความพึงพอใจต่อผู้ ท่ีกลับมาเยือนในเวลาต่อไปด้วย
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีมัน่คงและสภาพแวดล้อมท่ีสมดลุ 

จากความหมายท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจยัสามารถสรุปได้ว่า การท่องเท่ียวอย่าง
ยัง่ยืน (Sustainable Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วมในการ
รักษาทรัพยากรทางการท่องเท่ียว สิ่งแวดล้อม วฒันธรรม และประเพณีต่างๆ ของแหลง่ท่องเท่ียว 
โดยคงไว้ซึง่เอกลกัษณ์ของแหลง่ท่องเท่ียวนัน้ ๆ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนานและ
คุ้มคา่มากท่ีสดุ 

5.2 หลักการของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
จากการประชุมนานาชาติดานสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแบบยั่งยืน (Globe’90 

Conference) ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ.2533 Shirley Eber 
ได้ก าหนดหลกัการ พืน้ฐานของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนไว้ 10 ประการ คือ (Eber. 1992) 

1. การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Using Resource Sustainably) คือ การใช้
ทรัพยากรทางธรรมชาติและวฒันธรรมอยา่งพอเพียงตอ่ความจ าเป็นเท่านัน้ และมีการอนรัุกษ์ให้คงอยู่
ตอ่ไป 

2. การลดการบริโภคท่ีมากเกินความจ าเป็น และการลดของเสีย (Reducing Over 
Consumption and Waste) คือ การบริโภคแต่เพื่อความพอเพียงเพื่อจ ากดัปริมาณของเสียและปริมาณ
การใช้จ่าย 
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3. การรักษาความหลากหลาย (Maintaining Diversity) คือการรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม เพื่อรักษาระบบนิเวศและความงดงามของ
วฒันธรรมให้คงอยู่ 

4. การประสานการพัฒนาการท่องเท่ียวไว้ในแผนการพัฒนา ( Integrating 
Tourism into Planning) คือ คือ การน าเอาการพฒันาการท่องเท่ียวเข้าไว้ในแผนการพฒันาของ
ชาติและแผนพฒันาท้องถ่ิน โดยให้มีการประเมินผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม (Environment Impact 
Assessment: EIA) เพื่อให้เกิดการขยายศกัยภาพการท่องเท่ียวในระยะยาวตอ่ไป 

5. การสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถ่ิน (Supporting Local Economics) คือ การ
สง่เสริมและรองรับทางเศรษฐกิจของท้องถ่ิน เพื่อสนบัสนนุให้เป็นสว่นหนึ่งของการท้องเท่ียว โดย
ค านงึถึงราคา และการพฒันาคณุคา่ของสิง่แวดล้อม 

6. การมีส่วน ร่วมของท้องถ่ิน  ( Involving Local Communities) คื อ  การท่ี
ประชาชนและองค์กรต่างๆ ในชุมชนต่างมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียวอย่างพร้อมเพรียงและ
เต็มก าลงั ซึง่นอกจากจะท าให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกนัแล้ว ยงัเป็นการสร้างมาตรฐานคณุภาพการ
จดัการท่องเท่ียวได้อีกด้วย 

7. การปรึกษากันระหว่างผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง และรัฐ หรือมหาชน (Consulting 
Stakeholders and the Public) คือการพดูคยุ ปรึกษาหารือ ประชมุและระดมพลงัความคิดของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประชาชน ผู้ประกอบการ และองค์กรอ่ืนๆ ของ
รัฐท่ีเก่ียวข้อง เพื่อร่วมกนัก าหนดทศทางในการด าเนินงาน และปอ้งกนัความผิดพลาดท่ีจะส่งผล
กระทบตอ่สิ่งแวดล้อม และศกัยภาพในการประสานงานเพื่อปอ้งกนัความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ 

8. การฝึกอบรมบุคลากร (Training Staff) คือ การฝึกอบรมบุคลากรในท้องถ่ิน
ทุกระดบัให้มีความรู้เก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาและการปฏิบตัิ เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการ
บริการการท่องเท่ียว 

9. การตอบสนองการตลาดท่องเท่ียว (Marketing Tourism Responsible) คือ
การเตรียมข่าวสารข้อมลูท่ีถกูต้อง พร้อมเพรียง และเป็นประโยชน์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กบัผู้ ท่ี
เก่ียวข้องและนกัท่องเท่ียว และช่วยท าให้นกัท่องเท่ียวเกิดความพอใจ 

10. การวิจยัอยา่งมีประสิทธิภาพ (Undertaking Research) คือ การวิจยัตดิตาม
ผลตรวจสอบด้านการทองเท่ียวอยา่งมีประสทิธิภาพ เพื่อช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มผลประโยชน์ให้กบั
แหลง่ท่องเท่ียวกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย 
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Tourism Concern (วารุณี สุวัฒนกร, 2552 อ้างอิงจากn.d.) ได้กล่าวถึงหลักการ
ท่องเที่ยวท่ียัง่ยืน (Principle of Sustainable) วา่ควรมีองค์ประกอบดงันี ้

1. การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างพอดี (Using Resource Sustainably) 
ควรค านึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางสงัคม และทรัพยากรทางวฒันธรรมอย่าง
เหมาะสม เน่ืองจากสิง่เหลา่นีมี้ความส าคญัและเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจระยะยาย 

2. การลดการบริการท่ีมีมากเกินความจ าเป็นและการลดของเสีย (Reducing 
over consumption and waste) ท าให้มีทรัพยากรเหลือเก็บไว้ใช้ได้ยาวนานขึน้ และเป็นการช่วย
ลดคา่ใช้จ่ายในการก าจดัของเสีย หรือฟืน้ฟสูิง่แวดล้อมท่ีถกูท าลาย 

3. การรักษาและส่งเสริมความหลากหลายทางธรรมชาติ สงัคม และวฒันธรรม
(Maintaining Diversity) สิ่งเหล่านีมี้ความส าคญัต่อแหล่งท่องเท่ียวในระยะยาวและยงัช่วยขยาย
ฐานของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวได้อีก 

4. การประสานการท่องเท่ียวเข้ากับกรอบการวางแผนพัฒนา ( Integrating 
Tourism into Planning) ทัง้ในระดับประเทศและระดับท้องถ่ิน รวมทัง้การประเมินผลกระทบ
สิง่แวดล้อมซึง่จะช่วยเพิ่มศกัยภาพการท่องเท่ียวในระยะยาว 

5. การสนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถ่ิน (Supporting local Economics) โดยการ
สนับสนุนการซือ้สินค้าท่ีผลิตโดยชุมชนในท้องถ่ินและใช้วตัถุดิบในท้องถ่ินเพื่อก่อให้เกิดรายได้
หมนุเวียนอยูใ่นท้องถ่ิน 

6. การมีส่วนร่วมของประชากรในท้องถ่ิน(Involving local Economics) การมี
สว่นร่วมของคนในท้องถ่ินจะท าให้เกิดคณุภาพด้านการจดัการท่องเท่ียวของท้องถ่ิน และเป็นการ
ลดความขดัแย้งของประชากรในท้องถ่ินด้วย 

7. การปรึกษากับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนในท้องถ่ิน(Consulting 
Stakeholders and the Public) ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายต้องร่วมมือกนัท างานให้เป็นไปในทิศทางเดี่ยว
กนั ร่วมกนัแก้ปัญหาและลดข้อขดัแย้งของประชาชน ในผลประโยชน์ท่ีแตกตา่งกนั 

8. การฝึกอบรมบคุลากร (Training Staff) โดยสอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบตัิใน
การพฒันาท่ียัง่ยืนตอ่บคุลากรในท้องถ่ินทกุระดบั ซึง่จะช่วยยกระดบัการบริการการท่องเท่ียวได้ 

9. การท าการตลาดด้วยความรับผิดชอบ (Marketing Tourism Responsibility) 
การตลาดเป็นการตอบสนองความต้องการของนกัท่องเท่ียว ในขณะเดียวกนัผู้ประกอบการจะต้อง
ท าการตลาดให้ลกูค้าทราบถึงจริยธรรมของบริษัท ความรับผิดชอบด้านการตลาดนี ้ผู้ประกอบการ
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จะต้องสร้างจิตส านึกในการท่องเท่ียวให้ เกิดกับนักท่องเท่ียวด้วยการโฆษณาและการ
ประชาสมัพนัธ์ 

10. การด าเนินการวิจัย (Undertaking Research) เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นต่อการช่วย
แก้ปัญหาและเพิ่มผลประโยชน์ด้านการท่องเท่ียว ตอ่แหลง่ท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียว และนกัลงทนุ 

ในการพิจารณาด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ียั่งยืนจ าเป็นต้องมีการบูรณาการ
องค์ประกอบหลักของการท่องเท่ียว โดยในแต่ละองค์ประกอบจะต้องมีแนวทางการพัฒนาท่ี
ชดัเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกนั สอดคล้อง และเอือ้ประโยชน์ซึง่กนัและกนั 

การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนมีหลักในการปฏิบัติการ 4 ประการ ดังนี ้
(Dowling. 1995) 

1. การด าเนินกิจการการท่องเท่ียวในขอบเขตความสามารถในการรองรับของ
ธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนต่อ
กิจกรรมการท่องเท่ียว 

2. การตระหนกัในกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีผลกระทบต่อชมุชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวฒันธรรม และวิถีความเป็นอยูข่องชมุชน (เอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์) 

3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเท่ียว ผู้ เก่ียวข้องทัง้ผู้ เป็นพนัธมิตรและผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียต้องประสานการจัดการร่วมกัน เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในชุมชน 
ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรม และวิถีชีวิตจากแหลง่ท่องเท่ียว 

4. การประสานความต้องการและการก าหนดแผนงานทางเศรษฐกิจ การด ารง
อยูข่องสงัคม การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อ และวฒันธรรมท้องถ่ินอย่างยัง่ยืนในแง่ของความพงึพอใจของ
นกัท่องเท่ียว (Tourist Satisfaction) 

5.3 แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่ งยืนขององค์การการท่องเที่ยวโลก 
(World Tourism Organization: UNWTO) 

องค์การการท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization: UNWTO) (2555) ได้
กลา่วถึงหลกัการส าคญัของการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งยัง่ยืน ดงันี ้

1. มีการด าเนินการจัดการภายใต้ขดความสามารถในการรองรับระบบนิเวศ 
(Carrying Capacity) ในการทดแทนฟื้นฟู ให้สามารถผลิตและให้บริการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องได้
ตลอดไป โดยไม่ลดถอยหรือเสื่อมโทรมลง ตระหนักถึ งการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (Local 
Participation) และความต้องการของชมุชน (Local Needs) 

2. มีการกระจายประโยชน์อยา่งเป็นธรรมสูท้่องถ่ิน (Equity) 
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3. ให้ประสบการณ์ นันทนาการท่ี มีคุณ ค่าแก่นักท่ องเท่ี ยว (Quality of 
Experience) 

4. ให้ผู้มาเยือนหรือนกัท่องเท่ียวได้เรียนรู้และเข้าใจเก่ียวกบัพืน้ท่ี ทรัพยากรและ
วิถีชีวิต (Education and Understanding)  

5. เน้นการออกแบบท่ีกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมท้องถ่ินและใช้วสัดใุนท้องถ่ิน 
(Local Architecture and Local Material) 

6. เน้นการผสมผสานการท่องเท่ียวแบบยั่งยืนสู่การพัฒนาระดบัท้อง ถ่ิน และ
ระดบัประเทศ (Integration of Sustainable Tourism to Local, Regional and National Plans) 

7. เน้นข้อมูลพืน้ฐานเพื่อเป็นฐานการตัดสินใจ และการติดตามตรวจสอบ 
(Information and Monitoring) ซึ่งการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ได้น าเอาหลกัการขององค์การ
การท่องเท่ียวโลก (UNWTO) มาก าหนดเป็นแนวทางในการพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศไทย
ให้เหมาะสมกบัสภาพอของแหลง่ท่องเท่ียว (มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์ทรวิโรฒ. 2551) ดงันี ้

7.1 ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับสภาพทางกายภาพ ชุมชน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม และวิถีชีวิต 

7.2 ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการแหลง่ท่องเท่ียว ไม่ว่าจะ
เป็นการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวข้องกบัชมุชน วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิต 

7.3 ต้องก่อให้เกิดการกระจายรายได้ (ผลประโยชน์) อย่างเท่าเทียมกนั โดย
ไม่เกิดการกระจุกตวัเฉพาะผลประโยชน์ท่ีเป็นรายได้เพียงแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกับการ
ท่องเที่ยวเท่านัน้ 

7.4 การจดัการพืน้ท่ีต้องเป็นไปด้วยความยินดีของประชาชนในชุมชนท่ีอยู่
อาศยัในพืน้ท่ีนัน้ 

5.4 องค์ประกอบของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารท่ีเก่ียวข้องได้มีนกัวิชาการหลายท่าน ให้ความหมาย

ของการองค์ประกอการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งยงัยืน ดงันี ้

ร าไพพรรณ  แก้วสริุยะ (2543) ได้กลา่วถึงการจดัการท่องเท่ียวเพ่ือความยัง่ยืนไว้
ว่าการบริหารจดัการนี ้สามารถแยกลกัษณะการบริหารจดัการ ตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบของแต่ละ
ส่วน โดยยึดหลกัการ 10 ประการของการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน ผู้ประกอบการและนักท่องเท่ียว
จะต้องค านึงถึงการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว การบริหารจัดน าเท่ียวมัคคุเทศก์การพัฒนา
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สินค้าของท่ีระลกึท่ีรักษาสิ่งแวดล้อม (Green Products) รวมถึงการสงเสริมตลาดและการพฒันา
ตลาดด้วย ได้จ าแนกองค์ประกอบส าคญัของการจดัการแหลง่ท่องเท่ียวไว้ ดงันี ้

1. คงรักษาไว้ให้มีสภาพดัง้เดิมมากท่ีสุด และอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี 
(สะอาด) มีเอกลกัษณ์เฉพาะท้องถ่ิน 

2. การออกแบบสิ่งก่อสร้างสิ่งบริการอ านวยคามสะดวกการท่องเท่ียว (ท่ีพกั 
การเดินทาง การบริการอาหารเคร่ืองดื่ม-ห้องสขุา) ต้องกลมกลืนกบัธรรมชาติแวดล้อมวฒันธรรม
พืน้บ้านไม่เป็นสิง่แปลกปลอมเข้าไป การออกแบบสิ่งก่อสร้างที่ทางเดนิต้องค านงึถึงคนพิการด้วย 

 2.1 แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ควรหลีกเลี่ยงการตดัต้นไม้เป็นส าคญั 
ค านงึกระแสน า้จะไมก่่อให้เกิดการพงัทลาย ไม่กีดขวางเส้นทางเดินของสตัว์ป่า 

2.2 การเดินทางเข้าชมท่ีสะดวก (มิได้หมายถึงถนนลาดยางจรดถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว) ทางเดินในแหล่งธรรมชาติท่ีเปราะบาง ควรท าทางเดิน (Board Walk) ค านึงถึงความ
ปลอดภยั มีระบบการสื่อความหมายท่ีดี (แม้เดินทางคนเดียวก็ได้) รวมถึงการใช้เส้นทางเพื่อคน
พิการ นอกจากนัน้ต้องค านงึถึงการติดตอ่สื่อสารระหวา่งนกัทองเท่ียวกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เมื่อ
มีเหตกุารณ์ฉกุเฉิน ปา้ยสื่อความหมายควรออกแบบใช้ได้ทนทาน 

 2.3 แหลง่บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม ต้องค านึงถึงการก าจดัขยะและน า้
เสีย 

 2.4 ในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ ควรสร้างห้องสขาบริการตามระยะ
ทางเดินห่างกันอย่างน้อย 3 กิโลเมตรต่อหนึ่งแห่ง ห้องสุขาต้องสะอาด (คิดค่าบริการเพื่อเป็น
คา่ใช้จ่ายการจดัจ้างแรงงานดแูล) 

3. มีการจดัการสาธารณูปโภคพืน้ฐานต้องค านึงถึงขีดความสามารถ ขบเขต
ในการรองรับปริมาณนักท่องเท่ียว (จ านวนนักท่องเท่ียว) โดยใช้หลักการสภาพแวดล้อม ขีด
ความสามารถการรองรับทางกายภาพ (Physical Carrying Capacity) และขีดความสามารถการ
รองรับทางสภาพแวดล้อม (Environmental Carrying Capacity) อาทิ น า้ประปา ไฟฟ้า ขยะมูล
ฝอย ต้องมีแผนการจดัการท่ีอย่างดีพอตอ่การใช้ 

4. ศกึษาวิเคราะห์ความอ่อนไหวของระบบนิเวศ ทัง้ทรัพยากรทางธรรมชาติ
และมรดกทางวฒันธรรม และแหล่งโบราณคดี โบราณสถานต่างๆ แม้เป็นเพียงเนินดินร้าง ย่อ
สะท้อนอดีตกาลท่ีตรงคณุคา่ ซึง่เราสามารถศกึษาค้นคว้าถึงลกัษณะการตัง้ถ่ินฐานชชุนโบราณได้ 

5. ศึกษาและส ารวจแหล่งพลังงานเพื่อน ามาใช้ก่อประโยชน์มากท่ีสุด 
พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานกระแสลม พลงังานความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น ควรใช้พลงังานจาก
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ธรรมชาติมาก ท่ีสุด  หลีก เลี่ ยงการใช้น า้ธรรมชาติ ใช้ ให้อย่างคุ้ มค่ า  หลีก เลี่ ยงการใช้
เคร่ืองปรับอากาศมากท่ีสดุ 

6. การก าจดัของเสีย จะต้องมีระบบการก าจดัน า้ท่ีมีประสิทธิภาพ การบ าบดั
น า้เสียก่อนทิง้ตามธรรมชาติ การก าจดัขยะและปฏิกลู ถือหลกัใช้แล้วใช้ซ า้ และเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์อีก (Reusd/Recycle) ส าหรับของเสียจากห้องสุขา อาจใช้ระบบการท าแก๊สมวล
ชีวภาพ (Biogass) เป็นต้น 

7. การบริหารจดัการ การบริการ ควรค านึงถึงระดบัมาตรฐานสากล ปัจจบุนั
ต้องค านงึถึง ISO 9000/ISO 14000/ISO 18000/ISO 26000 ด้วย 

8. การให้การศกึษาต้องรู้วิธีการบริหารจดัการทรัพยากรท่องเท่ียว จะต้องให้
การศึกษาต่อประชาชนในท้องถ่ินทุกระดบั ให้มีการเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ รู้วิธีการบริการ 
การฝึกอบรม ดงูาน ให้เกิดความรู้ใหม ่ๆ ทนัตอ่เหตกุารณ์เสมอ 

9. มีการตรวจสอผลกระทบ การประเมินศกัยภาพให้แหล่งท่องเท่ียว จะต้อง
ก าหนดสถานภาพให้เหมาะสม โดยหารายละเอียด รวบรวมข้อมลูสภาพแวดล้อมในท่ีแห่งนัน้ว่า 
ควรอยู่ในระดบัไหน หาความสมดลุระหว่างความสามารถการรองรับของพืน้ท่ีกับความต้องการ
ของนกัท่องเท่ียวและการยอรับของชมุชนท้องถ่ินตอ่การพฒันา รวมทัง้นโยบายของรัฐบาล จ้ะองมี
ความสัมพันธ์กับเป้าหมายของการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวนัน้จะต้องมีความ
สอดคล้องจากฝ่ายบริหารทกุระดบั การจดัการใช้ทรัพยากรการท่องเท่ียวจะต้องค านึงถึงการลงทนุ
ต้นทนุของสิง่แวดล้อมด้วย 

10. การบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวนัน้  ต้องมีการวางแผน 
ปรับปรุง พฒันากฎระเบียบระหว่างผู้ประกอบการ ภาครัฐบาล องค์กรพฒันาเอกชนกบัประชาชน
ท้องถ่ิน องค์ประกอบธุรกิจจะต้องเปิดโอกาสให้คนในท้องถ่ินมีสว่นร่วมด าเนินการอย่างเสมอภาค
กนั การพฒันากฎระเบียบนัน้ ผู้ด าเนินการจะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายท่ีบงัคบัใช้ตอ่การรักษา
ทรัพยากรการท่องเท่ียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยคุแห่งโลกาภิวฒัน์จะต้องอยู่ในกรอบกฎหมาย 2 
ประเภท คือ กฎหมายในประเทศ และกฎหมายระหวา่งประเทศ 

5.5 การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยงอย่างยั่งยืน 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2551) ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของผลกระทบจาก

วิกฤตภาวะโลกร้อน จึงจดุยืนของประเทศไทยตอ่ชาวโลก ด้วยการบรูณาการความร่วมมือจากทกุ
ภาคสว่นทัง้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว ชมุชน นกัท่องเท่ียว และ
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ประชาชนทัว่ไปเพื่อก าหนดบทบาทและแนวทางด าเนินการท่ีเหมะสมในการลดปัญหาจากภาวะ
โลกร้อนอยา่งเป็นรูปธรรม โดยมีวตัถปุระสงค์ดงันี ้

1. เพื่อสร้างกระแสรับรู้ตอ่กระทบตอ่สิ่งแวดล้อมจากอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว 
2. เพื่อรณรงค์และกระตุ้ นการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วนให้เกิดความ

ตระหนักและเห็นความส าคัญในการร่วมมือกันด าเนินการเพื่อลดภาวะโลกร้อนท่ีเกิดขึน้ใน
อตุสาหกรรม การท่องเท่ียว 

3. เพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวของประเทศไปไทยท่ีตระหนกและใส่ใจ
ในการรักษาคณุภาพของสิ่งแวดล้อม และขยายฐานตลาดไปสู่กลุ่มนกัท่องเท่ียวคณุภาพ ทัง้ชาว
ไทยและชาวตา่งชาติ 

รูปแบบการด าเนินงานมีกรอบหรือทิศทางการด าเนินงานการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม  เรียกว่า “แนวคิด 7 Green” เป็นแนวทางด าเนินงานปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 

1. หวัใจสีเขียว (Green Heart) “เก่ียวด้วยใจคิด เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม” โดยมี
แนวทางท่ีเก่ียวข้องกบัทกุคนในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว ท่ีพงึกระหนกัและระมดัระวงัผลกระทบ
ท่ีจะตามมาทุกครัง้ท่ีประกอบกิจกรรท่องเท่ียว ส าหรับแนวปฏิบตัิส าหรับผู้ ท่ีเก่ียวข้องในธุรกิจน าเท่ียว 
สามารถท าได้โดยการแสดงออกึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียว ทัง้ทาง
ธรรมชาติ วฒันธรรม และวิถีชีวิตของท้องถ่ิน รวมทัง้การปรับตวัเพื่อรับมือกบัภาวะโลกร้อนด้วย
การปฏิบตัิ ดงันี ้ 

1.1 ปรับปรุงหรือพฒันานโยบาย และปณิธานขององค์กร ท่ีสะท้อนถึงการ
รักษาสิง่แวดล้อม  เละลดการปลอ่ยก๊าชเรือนกระจกในสถานประกอบการ 

1.2 ปรับปรุงหรือพฒันาแผนการด าเนินงานของสถานประกอบการให้เป็นไป
ตามนโยบายและปณิธาน ตามท่ีระบใุนข้อ 1 

1.3 ปรับปรุงหรือพฒันากรอบจรรยาบรรณให้บคุลากรในสถานประกอบการ  
ได้ยึดถือและน าไปปฏิบตัิเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกในสถานท่ี
ประกอบการ 

1.4 เคารพและปฏิบตัิตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของแหลง่ท่องเท่ียวและความเช่ือของท้องถ่ินท่ีมีตอ่สิ่งแวดล้อม 

1.5 จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติและข้อปฏิบัติส าหรับการดูและสิ่ งแวดล้อม 
และลดการปลอ่ยก๊าชเรือนกระจกของสถานประกอบการและแหลง่ท่องเท่ียว 
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2. รูปแบบการเดินทางสีเขียว (Green Logistics) “เท่ียวใกล้ -ไกล เลือกใช้ 
(พาหนะ) พลงังานสะอาด” โดยมีแนวทางท่ีเก่ียวข้องกับผู้ประกอบการขนส่งด้าน การท่องเท่ียว 
ควรสร้าง ทางเลือกทัง้รูปแบบ และวิธีการเดินทาง เน้นการประหยัดพลงังาน เลือกให้พลงังาน
ทดแทน และลดการปลอ่ยก๊าชเรือนกระจก ส าหรับแนวทางปฏิบตัิของผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียว ท า
ได้ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถ ลดการใช้
พลงังานหรือใช้พลงังานทดแทน หรือด าเนินการดงันี ้

2.1 ผู้ ประกอบการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจน าเท่ียว (เช่น 
ก าหนดนโยบาย มีแผนงานและกิจกรรม) ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือค านึงถึงความยั่งยืนใน
ระยะยาวและและเป็นธุรกิจท่ีช่วยลดการปลอ่ยก๊าชเรือนกระจกมากท่ีสดุเท่าท่ีจะกระท าได้ 

2.2 ผู้ประกอบการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิท่ีเก่ียวกบัคณุภาพ
แวดล้อม และการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติทกุฉบบั 

2.3 พนักงานทีมงานทัง้ในส านักงานและยานพาหนะได้รับการฝึกอบรม
เก่ียวกบับทบาท หน้าท่ี และวิธีปฏิบตัิด้านการปกปอ้งและดแูลสิ่งแวดล้อม 

2.4 ผู้ ประกอบการ ให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้ ใช้บริการ/นักท่องเท่ียว เก่ียวกับ
นโยบาย ปณิธานการด าเนินธุรกิจน าเท่ียว เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมและบทบาทในการลดภาวะโลก
ร้อน (เช่น อาจจดัให้มีปา้ยสื่อความหมาย หรือแผ่นพบั /แผน่ดีวีดี ในยานพาหนะ เป็นต้น 

2.5 มีการจดัซือ้จดัจ้างที่เน้นผลติภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม เช่น วตัถดุิบ
ท่ีใช้ในการปรุงเป็นอาหาร /เคร่ืองดื่ม ของท่ีระลกึ สนิค้าอปุโภค-บริโภคอ่ืน ๆ เป็นต้น 

2.6 ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่สามารย่อยสลายได้หรือย่อยสลายได้ยาก 
รวมทัง้ผลติภณัฑ์ท่ีใช้ครัง้เดียวแล้วทิง้ 

2.7 มีการตรวจวดัการใช้พลงังานของรถยนต์ และมีมาตรการลดปริมาณการ
ใช้พลงังานพร้อมพยายามปรับเปลี่ยนมาใช้พลงังานทดแทน ทัง้ในส านกังานและยานพาหนะ 

2.8 หมั่นตรวจซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนต์ เคร่ืองท าความเย็น -ความร้อน และ
อปุกรณ์ไฟฟา้ทกุชนิดเพื่อให้การท างานมีประสทิธิภาพสงูสดุและใช้พลงังานน้อยท่ีสดุ 

2.9 มีการตรวจวัดการใช้น า้และทีมาตรการลดปริมาณการใช้น า้บน
ยานพาหนะ เช่นการใช้โถชกัโครกท่ีมีการใช้น า้สองระดบัและจ ากดัการไหลของน า้บริเวณ อา่งล้าง
มือ มีการบ าบดัน า้เสียและน า้ทิง้อยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
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2.10 เลือกซือ้ยานพาหนะ ท่ีมีการใช้เชือ้เพลิง/พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ 
หรือท่ีสามารถใช้พลังงานชีวภาพได้ เช่น ยานพาหนะท่ีติดตัง้เคร่ืองยนต์รุ่นท่ีใช้เชือ้เพลิงท่ีที
ประสิทธิภาพและมีการเผาไหม้ได้หมด 

2.11 พนักงานขบัรถ/ขบัเรือ ต้องผ่านหลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีเน้นถึงความ
ปลอดภยัและการขบัข่ีอย่างประหยดัพลงังาน และสละเวลาและใช้รถยนต์/เรือ/เคร่ืองบิน หรือสิ่ง
อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ของบริษัทสนบัสนนุการด าเนินโครงการของชมุชนท้องถ่ิน 

2.12 จ้างงานคนท้องถ่ินและจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ
ทกัษะเก่ียวกบัการบริหารจดัการทางการท่องเท่ียว 

ในกรณีท่ีเป็นเรือขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือส าราญ (Cruise Ships) ควร
ปฏิบตัิเพิ่มเตมิ ดงันี ้

1.  ควรพยายามใช้พลงังานทดแทนบนเรือให้มกท่ีสดุเท่าท่ีจะกระท าได้ เช่น 
พลงังานจากลมแสงอาทิตย์ แบตเตอร่ี และก๊าซเหลว ซึง่จะช่วยลดมลภาวะทางเสียง กลิ่น อากาศ 
และทางน า้ 

2. มีการห้ามปรามนักท่องเท่ียวไม่ให้ทิง้ขยะและของเสียลงในน า้ ขยะและ
ของเสียทกุชนิดควรเผาทิง้ในเรือหรือรวบรวมสง่ฝ่ังให้จดัการ 

3. สิ่งของ/ผลิตภัณฑ์ท่ียังไม่สามารถใช้ได้อยู่แต่บริษัทไม่ต้องการใช้ต่อไป 
อาจบริจาคให้แก่หน่วยงานหรือชมุชนท้องถ่ิน 

4. น า้เสีย/น า้ทิง้น ากลบัมาบ าบดัเพื่อใช้ในการซกัลาง ท าความสะอาดเรือ 
และซกัโครก 

5. มีการใช้ความเร็วเรือท่ีเหมาะสมเพื่อลดปริมาณการใช้เชือ้เพลงและ
เปลี่ยนเคร่ืองกรองน า้มนั เคร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อลดการเปลี่ยนถ่ายน า้มนัเคร่ืองบอ่ยครัง้ 

6. พยายามใช้พลงังานจากท่าเทียบเรือแทนพลงังานจากเคร่ืองยนต์เรือจะ
ช่วยลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

3. แหล่งท่องเท่ียวสีเขียว (Green Attraction) “จดัการแหล่งท่องเท่ียวโดยค านึง 
ถึงความยัง่ยืน” โดยแนวทางท่ีเก่ียวข้องกบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดแูล หรือเจ้าของแหลง่ท่องเท่ียว
ทกุประเภทต้องมุง่เน้นการบริหารจดัการแหลง่ท่อเท่ียวเพื่อความยัง่ยืนของทรัพยากรท่องเที่ยวเป็น
หลกั เน้นความร่วมมือร่วมใจกบัชุมชนในแหล่งท่องเท่ียว ส าหรับการสร้างแหล่งท่องเท่ียวสีเขียว 
ในฐานะของผู้ประกอบการธุรกิจน าเท่ียว สามารถปฏิบตัิได้ดงันี ้
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แนวปฏิบัติท่ี 1 มีการปฏิบัติท่ีมุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม และการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 

แนวทางปฏิบตัิท่ี 2 มีการปฏิบตัิท่ีมีการมุง่เน้นการรักษา มรดกทางวฒันธรรม 
และสร้างผลกระทบท่ีน้อยท่ีสดุ  

แนวปฏิบัติท่ี 3 มีการปฏิบตัิท่ีมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านสงัคมและ
เศรษฐกิจแก่ชมุชนโดยรอบ และเกิดผลกระทบทางลบน้อยท่ีสดุ 

4. ชุมชนสีเขียว (Green Community) “เท่ียวอย่างรู้ค่า รักษาเอกลกัษณ์ชุมชน” 
โดยมีแนวทางท่ีเก่ียวข้องกับองค์กร กลุ่ม และบุคคลในชุมชนทุกแห่งท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว รับรู้ 
เข้าใจ และร่วมกันแสดงออกถึงพลงัอนัยิ่งใหญ่ ของชุมชนในการบริหารจัดการ และดูแลรักษา
ทรัพยากรท่องเท่ียวโดยวิธีท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต การสร้างชุมชนสีเขียวในฐานะชุมชนในพืน้ท่ี
แหลง่ท่องเท่ียว สามารถปฏิบตัิได้ดงันี ้

แนวปฏิบตัิท่ี 1 มีการปรับปรุงหรือพฒันาให้มีระบบการบริหารจดัการชมุชนท่ี
เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมและช่วยลดการปลอ่ยก๊าชเรือนกระจกภายใต้กรอบแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวปฏิบัติท่ี 2 มีการปฏิบตัิท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทัง้ภายในชุมชนและ
บริเวณโดยรอบ รวมทัง้ช่วยลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

แนวปฏิบัติท่ี 3 มีการปฏิบัติท่ีมุ่งเน้นการถ่ายทอด สืบสานและด ารงไว้ซึ่ง
วฒันธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของท้องถ่ิน 

แผนปฏิบตัิท่ี 4 มีการปฏิบตัิท่ีมีการมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสภาพ
สงัคมและเศรษฐกิจของชมุชนโดยรวม และก่อให้เกิดผลกระทบทางลบน้อยท่ีสดุ 

แนวปฏิบตัิท่ี 5 มีการต้อนรับและบริหารตา่ง ๆ แก่นกัท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐาน
และสะท้อนถึงความเป็นไทยท่ีดี 

หากสามารถสร้างชุมชนสี เขียวให้ เกิดขึน้ได้อย่างเต็ม รูปแบบ นอกจาก
นกัท่องเท่ียวจะได้ใช้เวลาการท่องเท่ียวได้อย่าคุ้มค่าแล้ว สิ่งท่ีพวกเขาจะได้น าหลบัไปก็คือการได้
เรียนรู้วิถีแบบสีเขียวของชุมชนท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถน ากลบัไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่าง
แท้จริง 

5. กิจกรรมสีเขียว (Green Activity) “เลือกกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม” โดยมีแนวทางเก่ียวข้องกับผู้ ให้บริการกิจกรรมท่องเท่ียวรวมถึงนักท่องเท่ียว ควร
ประกอบกิจกรรมท่องเท่ียวด้วยความสขุ ใส่ใจ รวมถึงสร้างโอกาสในการเรียนรู้และประสบการณ์
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ด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ส าหรับการสร้างกิจกรรมสีเขียว ในฐานะผู้ประกอบการ
ธุรกิจน าเท่ียว ควรปฏิบตัิตามแนวทางดงัตอ่ไปนี ้

แนวปฎิบตัิท่ี 1 จดัให้มีกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องกลมกลืนกบัคณุคา่และ
ความโดดเดน่ของทรัพยากรหรือสิ่งแวดล้อมมากท่ีสดุและสร้างผลกระทบทางลบน้อยท่ีสดุ 

แนวปฏิบตัิท่ี 2 กิจกรรมท่องเท่ียวท่ีจดัให้มีขึน้ในแหล่งท่องเท่ียวทุกประเภท 
ให้ประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ และ/หรือวฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต
ของท้องถ่ินแก่นกัท่องเท่ียวได้มากท่ีสดุ 

แนวปฏิบตัิท่ี 3  บริษัทหรือผู้ประกอบการน าเท่ียว จดัรายการน าเท่ียวท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลงังาน หรือใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้พลงังาน
สะอาด 

แนวปฏิบัติท่ี 4 มัคคุเทศก์อาชีพและมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ด าเนินกิจกรรมน า
เท่ียวท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมและถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามกรอบจรรณยาบรรณได้อยา่งสงูสดุ 

6. การบริการสีเขียว ( Green Service) “จดัการธุรกิจ ตระหนักคิด เป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อม” โดยมีแนวทางเก่ียวข้องกบัผู้ประกอบการท่องเท่ียวทกุแขนง จดัรูปแบบการให้บริการ
ท่ีได้มาตรฐานและค านึงถึงสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการ และทุกขัน้ตอนของการให้บริการด้าน
การท่องเท่ียว ส าหรับการสร้างบริการสีเขียวโดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านท่ีพกั มีแนวโน้มปฏิบตัิ
ดงันี ้

แนวปฏิบตัิท่ี 1 ผู้ประกอบการท่ีให้บริการทางการท่องเท่ียวทุกแขนง มีการ
พฒันาหรือปรับปรุงระบบการบริหารจดัการธุรกิจหรือการบริการท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม และลด
การปลอ่ยก๊าชเรือนกระจกชนิดตา่ง ๆ  

แนวปฏิบตัิท่ี 2 มีแนวการปฏิบตัิท่ีมุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการ
ปลอ่ยก๊าชเรือนกระจกชนิดตา่ง ๆ  

ดงันัน้ หากผู้ประกอบการไม่ว่าจะอยู่ในภาคส่วนใดในธุรกิจการท่องเท่ียว 
หากน าสิ่งเหล่านีไ้ปปฏิบตัิก็สามารถสร้างความประทบัใจแก่นกัท่องเท่ียวได้ นอกเหนือจากการ
บริการท่ีมีมาตรฐานและมีคณุภาพ 

7. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Green Plus) “จิตอาสาพาโลก
สดใส ใสใ่จสิง่แวดล้อม” โดยมีแนวทางเก่ียวข้องกบัทกุคนท่ีอยูใ่นโลกท่ีไม่ต้องรอโอกาสในการช่วย
กอบกู้ โลกจากภาวะการเปลี่ยนแปลง แต่ต้องสร้างโอกาสในการดแูลโลกอย่างสม ่าเสมอ ส าหรับ
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การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในฐานผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเท่ียว 
สามารถปฏิบตัิได้ดงันี ้

บคุคล กลุม่บคุคล และองค์กรทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนมีสว่นร่วมหรือสนบัสนนุ
การรักษาหรือฟืน้ฟูสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียว และกิจกรรมท่ีช่วยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ชนิดตา่งๆ  

1. องค์กรหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว รณรงค์ให้เจ้าหน้าท่ีหรือ
พนกังานทกุระดบัน าแนวทางและข้อปฏิบตัิในการรักษาหรือฟืน้ฟสูิง่แวดล้อม และวิธีลดการปลอ่ย
ก๊าซเรือนกระจกขององค์กรหรือบริษัทไปปฏิบตัิท่ีบ้านตาความเหมาะสม 

2. มีการรณรงค์ให้บุคคลทั่วไปและองค์กรต่างๆ บริจาคทุนทรัพย์ หรือสละ
แรงกาย หรือก าลงัความคิดในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัการรักษาหรือฟืน้ฟู
สิง่แวดล้อมและลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก อาทิ 

2.1 ร่วมสมทบทุนปลกูต้นไม้/ปลกูป่าตาแหล่งต้นน า้ล าธารท่ีเสื่อมโทรม 
หรือปลกูพืชท่ีเป็นอาหารของสตัว์ป่าในอทุยานหางชาติและเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า ซึง่จะช่วยดดูซบัก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ควบคูไ่ปด้วย 

2.2 ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในกิจกรรมรักษาหรือฟืน้ฟูสิ่งแวดล้อมในแหล่ง
ท่องเท่ียวชมุชนแหลง่ท่องเท่ียวทางประวตัิศาสตร์ และโบราณคดี เช่น การปลกูต้นไม้เพื่อปรับปรุง
สภาพภมูิทศัน์ และให้ความร่มร่ืน การจดัการขยะ การบ าบดัน า้เสีย เป็นต้น 

2.3 รวมสมทบทนุหรือสละแรงกายหรือกลงัความคิดในการสร้างปะการัง
เทียม และแหลง่ท่ีอยูอ่าศยัหรือท่ีหลบภยัของสตัว์น า้ชนิดตา่งๆ 

2.4 ช่วยจดัเก็บและคดัแยกขยะตามแหลง่ท่องเท่ียว เช่น อทุยานแห่งชาติ 
วนอทุยาน วดั โบราณสถาน ฯลฯ ตามแตโ่อกาส 

2.5 ช่วยวางแผน และพฒันาศกัยภาพของชมุชนท้องถ่ินในการรักษาและ
ฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมรดกทางวนัธรรมในทิศทางท่ียัง่ยืน 

2.6 ช่วยบริจาควัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับการรักษาหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้แก่แหล่ง
ท่องเที่ยวทกุประเภท 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีเป็นโปรแกรมพิ เศษ
ช่วยเหลือชุมชนท้องถ่ินท่ีด้อยโอกาส หรืออยู่ในเขตทุรกันดาร หรือท่ีได้รับผลกระทบจากภัย
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ธรรมชาติ เช่น บริจาคทุนทรัพย์เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตให้ดีขึน้ บริจาคเสือ้ผ้า เคร่ืองนอน อาหาร
กระป๋อง อาหารแห้ง เป็นต้น 

ดงันัน้ ผู้ วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน หมายถึงการบริหาร
จดัการทรัพยากรทางด้านการท่องเท่ียวท่ีสามารถตอบสนองคามต้องการและความจ าเป็นทางด้าน
เศรษฐกิจ โดยอาศยัทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนัมีคณุคา่ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์และ
มีคุณค่าสูงสุดในระยะยาว มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการท่องเท่ียวท่ีมีปัญหาหรือ
ผลกระทบน้อยท่ีสดุ ในขณะท่ีคณุภาพของแหลง่ท่องเท่ียวต้องดีขึน้ แม้ว่าจะมีนกัท่องเท่ียวเพิ่มขึน้
ก็ตาม 

จากแนวคิดการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน ผู้ วิจัยสามารถ
สรุปได้ว่า การท่องเท่ียวจะยัง่ยืนได้ต้องขึน้อยูก่บัความร่วมมือร่วมใจในทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง ทัง้
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งชุมชน และประชาชนในพืน้ท่ีท่ีต้องสามัคคี โดย
แนวคดินีค้รอบคลมุการปฏิบตัิท่ีรอบด้าน สามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้ทนัที 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
6.1 งานวิจัยต่างประเทศ 

ทูเฮและคณะ (Toohey et al: 2002 9-20) ได้ท าการศึกษาคุณภาพของการจัดการ
แข่งขนัฟุตบอลโลกท่ีเมก้าประเทศออสเตเลียซึง่จดัขึน้โดยสมาพนัธ์กีฬาฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมุ่งเน้นศกึษาลทัธิก่อการร้ายซึง่จะมีผลตอ่การการแข่งขนัสิ่งท่ีได้รับตามมาก็
คือเป็นทางเลือกทางหนึ่งในการช่วยเหลือสนบัสนุนให้ความรู้แก่นกัท่องเท่ียวตลอดจนท าความ
เข้าใจและรับรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัและการตอบรับของกฎหมายว่าด้วยมาตรการรักษาความ
ปลอดภยัการศึกษานีใ้ช้แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวท่ีเข้าชมการแข่งขนั
ฟุตบอลโลกจากการศึกษาพบว่าระบบรักษาความปลอดภยัมีผลต่อแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวใน
การการเข้าร่วมชมการแข่งขนักีฬาดงักล่าวนอกจากนีย้งัพบอีกว่านกัท่องเท่ียวมีความประสงค์ให้
ผู้ เก่ียวข้องจดัระบบการรักษาความปลอดภยัให้รัดกมุทัง้นีเ้พราะสิ่งดงักล่าวมีผลกระทบต่อระดบั
ความสนกุสนานของนกัท่องเท่ียวอย่างไรก็ตามการศกึษาได้เสนอแนะแนวทางส าหรับการจดัการ
แข่งขนักีฬาฟุตบอลโลกในอนาคตว่าควรมีการคมุสถานการณ์ความปลอดภยัโดยใช้กระบวนการ
ของข้อมลูข่าวสารไร้พรมแดนเช่นให้ข้อมลูเก่ียวกบัสงครามอิรักในปัจจบุนัการระบาดของโรคซาร์ 
(SARS) มาเป็นแนวทางในการวางแผนการจดัการแขง่ขนักีฬาครัง้ตอ่ๆไป 

ดอลนิการ์และฟลกัเกอร์ (2003: 186-196) ได้ท าการศึกษารูปแบบและตลาดของ
การท่องเท่ียวเชิงกีฬากระดานโต้คลื่นซึ่งเป็นกีฬายามว่างท่ีพัฒนาตัวเองไปเป็นกีฬาเพื่อการ
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ท่องเท่ียวการพฒันาตวัเองของกระดานโต้คลื่นเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นท่ีนิยมอย่างกว้างขวาง
อย่างไรก็ตามรายงานวิจยัเก่ียวกบักระดานโต้คลื่นมีเพียง 2-3 เร่ืองเท่านัน้และล้วนแล้วแต่ศกึษา
เพียงเบือ้งต้นเท่านัน้ดงันัน้การศึกษานีจ้ึงมุ่งประเด็นไปท่ีการศึกษาลกัษณะอุปนิสยัของบุคคลท่ี
นิยมเล่นกระดานโต้คลื่นและนิสัยในการเดินทางท่องเท่ียวโดยได้ท าการประเมินตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬากระดานโต้คลื่นทัง้หมด  6 แห่งด้วยกันจากการศึกษาปรากฏว่าตัวแปรอายุ
ความสามารถในการโต้คลื่นระยะเวลาท่ีเดินทางมาพักผ่อน ความชอบในชนิดของลูกคลื่นและ
ระเบียบกฎเกณฑ์ของของทัวร์กระดานโต้คลื่นมีความสมัพันธ์กับอุปนิสยัของบุคคลท่ีนิยมเล่น
กระดานโต้คลื่นและนิสยัในการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดงักล่าวอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติผลของการค้นพบนีจ้ะเป็นแนวทางในการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานของอตุสาหกรรม
การท่องเท่ียวและสิง่อ านวยความสะดวกอ่ืนๆในอนาคตอีกด้วย 

เทรเวอร์และซยัแวน (2003 : 20-25) ได้ท าการศึกษาศึกษาแนวทางในการพัฒนา
เทศกาลแข่งขนัเรือมงักรให้เป็นกีฬาเพื่อการท่องเท่ียวดงันัน้การจดัเทศกาลกลา่วซึง่นบัว่าเป็นครัง้
ท่ี  2และเป็นครัง้ท่ียิ่งใหญ่ ท่ีสุดในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของฮ่องกงจึ งเกิดขึน้ส าหรับ
นกัท่องเท่ียวจ านวนมากแล้วฮ่องกงถูกมองว่าเป็นทางผ่านของจีนเป็นสวรรค์ของการจบัจ่ายซือ้
ของเป็นจดุเช่ือมของโลกตะวนัออกกบัตะวนัตกอยา่งไรก็ตามเน่ืองจากข้อจ ากดัเก่ียวกบักิจกรรมท่ี
หลากหลายและการขาดการประชาสมัพนัธ์ท่ีดีและต่อเน่ืองจึงท าให้การพฒันาและการขยายตวั
ด้านการท่องเท่ียวของฮ่องกงเป็นไปด้วยความยากล าบากด้วยความพยายามท่ีจะดึงดูดใจ
นกัท่องเท่ียวเข้าสู่ประเทศสมาคมการท่องเท่ียวของฮ่องกงจึงได้เร่ิมด าเนินการสืบเสาะแสวงหา
กิจกรรมการแข่งขันท่ีเป็นวัฒนธรรมหนึ่งในนัน้ก็คือ  “เทศกาลเรือมังกร” ให้เป็นจุดดึงดูดใจ
นกัท่องเท่ียวจากการศึกษาประวตัิความเป็นมาของการแข่งขนัปรากฏว่ากีฬาดงักล่าวได้รับการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและประดิษฐ์คิดค้นให้เป็นกีฬาทางน า้นานาชาติและปัจจุบนัมีแนวโน้มว่าจะ
ได้รับการพฒันาจากการแข่งขนัแบบดัง้เดิมไปเป็นการแขง่ขนัเพื่อการท่องเท่ียวซึง่มีพืน้ฐานมาจาก
วฒันธรรมท่ียงัคงรักษาไว้ซึง่เอกลกัษณ์ดัง้เดมิอยู่ 

วิลเลี่ยม. (2003) ได้ท าการศึกษาเร่ือง Recreation educator and  practitioners 
opinions regarding program accreditation and certification เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนัก
นันทนาการการศึกษาท่ีมีต่อการรับรองหลักสูตรการศึกษาด้านนันทนาการและได้รายงานว่า
มาตรฐานวิชาชีพเป็นเคร่ืองบ่งบอกถึงความมีคุณภาพและความมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการและการให้ค าแนะน าตามคณุภาพแห่งวิชาชีพนัน้ๆการรับรองมาตรฐานวิชาชีพนนัทนาการ
ก็เพื่อให้เกิดคุณภาพตามหลกัการซึ่งพบว่า สามารถแบ่งได้เป็นสองมาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน
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ด้านปฏิบตัิการและมาตรฐานด้านการเข้าสู่วิชาชีพ ซึ่งมาตรฐานด้านปฏิบตัิการนัน้มีข้อพิจารณา
ในองค์ประกอบด้านประสบการณ์ ด้านความเช่ียวชาญและด้านกระบวนการในการท าหน้าท่ีอยา่ง
เป็นขัน้ตอน ส่วนมาตรฐานด้านการเข้าสู่วิชาชีพ ก็มีข้อพิจารณาในด้านการได้รับการศึกษาใน
ระดบัปริญญาเป็นหลกั ซึง่ทัง้สองมาตรฐานท่ีจะได้รับการรับรองนัน้ได้ก าหนดระดบัความสามารถ
ออกเป็น 3 ระดบัได้แก่ ระดบัการมีความรู้พืน้ฐานในสาขาวิชา ระดบัการมีความเข้าใจในหลกัการ
และระดับการมีความสามารถในการน าไปปฏิบัติ กระแสแห่งความต้องการในคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพนันทนาการท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองนัน้ ผลกัดนัให้มีการพิจารณาและทบทวน
เก่ียวกบัการรับรองมาตรฐานวิชาชีพนกันนัทนาการด้วยการสร้างแรงผลกัดนัให้เกิดการรับรองโดย
องค์กร ท่ีท าหน้าท่ีควบคุมดูแลว่าผู้ ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณสมบัติ ความรู้และ
โดยเฉพาะในด้านของความสามารถในการบริหารจดัการได้ตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ซึ่งวิชาชีพ
นนัทนาการเป็นสาขาวิชาชีพท่ีมีรูปเบสการรับรองความสามารถท่ีแตกจากวิชาชีพอ่ืนการรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพนันทนาการถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
มาตรฐานด้านการศกึษา 

เซอร์บาและคณะ (2004:  48-56) ได้ท าการศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเลือกใช้บริการ
กีฬาและกิจกรรมนันทนาการของบุคคลระดับผู้ บริหารเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีค้ือ
แบบสอบถามซึ่งประกอบไปด้วย 15 ข้อค าถามได้ถูกส่งไปยังหมู่บ้านพักตากอากาศชัน้น าใน
จงัหวดัมลูกาจ านวน 15 หมูบ้่านประกอบไปด้วยโรงแรมระดบัห้าดาวจ านวน 8 โรงแรมและโรงแรม
ระดบัสี่ดาวจ านวน 7 โรงแรมผลจากการศกึษาพบว่ามีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัระหว่าง
การเลือกใช้บริการกีฬาและกิจกรรมนนัทนาการของบุคคลระดบัผู้บริหารกบักลยทุธ์ทางการตลาด
ท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะการบริการติดตามผลหลงัการขายท่ีจริงจงัและตอ่เน่ืองดงันัน้จึงสามารถสรุป
ได้ว่าการจัดการตลาดท่ีเหมาะสมและการด าเนินกิจกรรมท่ีสมัพันธ์กันมีผลต่อการพัฒนาและ
ขยายตวัของการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 

6.2 งานวิจัยในประเทศ 
บณัฑิต กอบการและเทพประสิทธ์กุลธวชัวิชยั (2553) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง สภาพและ

ปัญหาการบริหารจดัการศนูย์กีฬามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อ
ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในด้าน
ทรัพยากรการบริหารกระบวนการบริหารวงจรการบริหารและศึกษาถึงความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้บริการในด้านส่วนผสมทางการตลาดการศึกษาครัง้นีใ้ช้แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการจ านวน 14 ฉบบั และกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผู้ ใช้บริการศนูย์กีฬาฯ
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จ านวน 400 ฉบบั ใช้แนวทางการสมัภาษณ์จ านวน 2 ชุด ชุดท่ี1 ส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบตัิการจ านวน 5 คน ชดุท่ี2 ส าหรับผู้ ใช้บริการศนูย์กีฬาฯจ านวน 5 คน และแบบส ารวจน ามา
วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาคา่ร้อยละคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน สว่นข้อมลูการสมัภาษณ์ท่ีได้
น ามาสรุปเป็นความเรียงผลการวิจยัพบวา่ 

1. สภาพการบริหารจัดการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในด้าน
ทรัพยากรการบริหารโดยรวมอยู่ในระดบัดีโดยด้านการบริหารสถานท่ีวสัดอุปุกรณ์สิ่งอ านวยความ
สะดวกและด้านการบริหารจดัการของศนูย์กีฬาอยู่ในระดบัดีขณะท่ีด้านบริหารบคุลากรและด้าน
บริหารการเงินและงบประมาณอยูใ่นระดบัพอใช้ 

2. สภาพการบริหารจัดการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในด้าน
กระบวนการบริหารโดยรวมและทกุด้านอยูใ่นระดบัดียกเว้นด้านการรายงานผลอยูใ่นระดบัพอใช้ 

3. สภาพวงจรการบริหารมีการวางแผนท่ีสอดคล้องกบันโยบายของมหาวิทยาลยั
ด้านการปฏิบตัิมีการให้บริการการเช่าสนามกีฬาด้านการตรวจสอบ มีระบบการตรวจสอบขัน้ตอน
การดูแลปฏิบัติงาน และรายงานผลความคืบหน้า มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาแผนเพื่อ
ปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความผิดพลาด 

4. ผลการด าเนินงานเพื่อวัดความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการศูนย์กีฬาฯด้าน
สว่นผสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัดี เม่ือสมัภาษณ์รายข้อ พบปัญหาท่ีต้องแก้ไขของศนูย์
กีฬาคือเจ้าหน้าท่ีประจ าสนามมีน้อยไม่มีอปุกรณ์กีฬาบริการให้เช่า-ยืม ร้านค้าสวสัดิการขายของมี
น้อย ห้องน า้ ห้องอาบน า้ตู้ลอ็กเกอร์ไม่เพียงพอ 

จนัทณี พหุลรัต (2554) การศึกษาวิจยัเร่ือง อิทธิพลของทกัษะและคณุลกัษณะการ
บริหารงานต่อความเป็นมืออาชีพของผู้ บริหารธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย พบว่า ทักษะการ
บริหารงานและคณุลกัษณะการบริหารงาน ตามความคิดเห็นของพนกังานโรงแรมระดบัผู้จดัการมี
อิทธิพลเชิงบวก      ต่อความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารธุรกิจโรงแรม ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ทกัษะการบริหารงานด้านมนุษยสมัพนัธ์ ทกัษะการบริหารงานด้านความคิด คณุลกัษณะ
การบริหารงานด้านความสามารถ คณุลกัษณะการบริหารงานด้านความเป็นผู้น า คณุลกัษณะการ
บริหารงานด้านความรับผิดชอบ คณุลกัษณะการบริหารงานด้านจริยธรรม และคณุลกัษณะการ
บริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลตอ่ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารธุรกิจโรงแรม  

กิตตพิงษ์เอือ้พิพฒันากลูและจฑุา ติงศภทัิย์(2555) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการศกึษาการ
ด าเนินการจดัการแข่งขนัฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก2010 ผลวิจยัพบว่า ทรัพยากรในการ
จดัการ4 ด้าน ได้แก่ด้านบุคลากรด้านการเงินและงบประมาณ ด้านสถานท่ีวสัดุอุปกรณ์และสิ่ง
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อ านวยความสะดวกและด้านการประชาสมัพนัธ์และกระบวนการจดัการกีฬา4 ด้าน ได้แก่ด้านการ
วางแผน การจดัองค์กรการชีน้ าและการประเมินผลของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั ระดบัความ
คิดเห็น การด าเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับดีในส่วนผลการด าเนินงานระดับความคิดเห็นของ
ผู้จดัการทีม ได้แก่ด้านการวางแผน การจดัองค์กรการชีน้ าและการประเมินผลโดยรวมอยู่ในระดบั
พอใช้และความพึง พอใจของผู้ชม ด้านส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ด้านสินค้าด้านราคาด้าน
สถานท่ีด้านการส่งเสริม การตลาดด้านบคุลากรด้านกระบวนการให้บริการและด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมความพงึพอใจตอ่การจดัการแขง่ขนัอยูใ่นระดบัดี 

จิตติ ชนะฤทธิชยั. (2555) ศกึษาการวิจยัการบริหารจดัการสนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัแพร่ พบว่า ด้านทรัพยากรในการบริหารจดัการ (4M’s) โดยบริหารจัดการสนามกีฬา
จงัหวดัเก่ียวกบัการดแูลรักษาอาคารสถานท่ี การดแูลความสะอาด และทศันียภาพโดยรอบ และ
ด าเนินการจดัเตรียมสนามกีฬาและอปุกรณ์ส าหรับผู้มาใช้บริการ โดยได้รับการจดัสรรเงินในการ
บริหารจัดการสนามกีฬาจากองค์การบริหารส่วนจังหวดั และเงินงบประมาณอุดหนุนจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ทัง้ในเร่ืองของสถานท่ี วสัดอุปุกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก ให้มี
ความพร้อมและเพียงพอต่อการให้บริการผู้ มาใช้บริการออกก าลังกายและเล่นกีฬา  ด้าน
กระบวนการบริหารจัดการ (POSDCoRB) มีการวางแผน นโยบาย และก าหนดกรอบแผนการ
ปฏิบตัิงานโดยระดบัหวัหน้า และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบตามล าดบัสายงานการบงัคบับญัชา
สัง่งานและ มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของบคุลากร มีการวางแผนก าลงั สรรหาและ
คดัเลือกบุคคลเข้าท างาน ทดแทนต าแหน่งท่ีว่าง และส่งเสริมพฒันาบุคลากรโดยจดัฝึกอบรมทัง้
ภายในและภายนอกศึกษาดงูาน และสร้างขวญัและก าลงัใจให้กับบุคลากรในการปฏิบตัิงาน มี
การประสานงานท่ีดีทัง้จากหน่วยงานภายในและภายนอก ด้านความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ
สว่นใหญ่มีความพงึพอใจทกุด้านอยู่ในระดบัมากข้อเสนอแนะจากการวิจยัครัง้นี ้ศนูย์กีฬา สนาม
กีฬาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัแพร่ ควรมีการจดัท าปฏิทินการปฏิบตัิงานให้มีความชดัเจนเป็น
ระบบ ระบบรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ ท่ีช ารุด และการ
ประชาสมัพนัธ์การจดัโครงการ/กิจกรรมตา่งๆให้ประชาชนในจงัหวดัได้รับรู้และมีสว่นร่วม 

ณัฐชานิตย์ ธนธรรมพานนท์ (2556) ได้ท าการวิจยัเร่ือง แนวทางการแก้ปัญหาการ
บริหารจดัการศนูย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศสถาบนัการพลศกึษา การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อ
ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
สถาบนัการพลศกึษา กลุม่ตวัอย่างในการศกึษาสภาพและปัญหา เป็นผู้บริหารระดบัสงูและระดบั
ปฏิบตัิการของสถาบนัการพลศึกษา ซึง่เป็นกลุ่มท่ีท างานเก่ียวข้องกบัศนูย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
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ของสถาบนัการพลศกึษาโดยตรง จ านวน 55 คน การศกึษาแนวทางการแก้ปัญหามีผู้ทรงคณุวฒุิ
เข้าร่วมในการสนทนากลุ่ม จ านวน 8คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถาม
สภาพและปัญหา ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการน าและด้านการควบคุม ความ
เท่ียงตรงของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง .67-1.00 มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง .23-.80และค่าความ
เช่ือมนัเท่ากบั .87 วิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปและสรุปความ
คิดเห็นแนวทางการแก้ปัญหาจากการสนทนากลุม่ ผลการวิจยัพบว่า สภาพและปัญหาการบริหาร
จดัการศนูย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สถาบนัการพลศกึษาด้านการวางแผน ด้านการจดัองค์กร ด้าน
การน าและด้านการควบคุมโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางแนวทางการแก้ปัญหาศูนย์กีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศสถาบนัการพลศึกษา ด้านการวางแผนให้มีการวางแผนเป็นระยะให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน จดัท าแผนบริหารจดัการความเสี่ยง จดัท าระบบสารสนเทศให้ทนัสมยั 
น าหลกัวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักกีฬา ด้านการจดัองค์กรให้ก าหนด
คุณสมบตัิของผู้ ฝึกสอนกีฬา จัดหานักวิทยาศาสตร์การกีฬามาให้ค าปรึกษา อีกทั ง้ให้ท าความ
ร่วมมือกบับุคลากรองค์กรต่าง ๆ ด้านการน า ให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องควรมีส่วนร่วมในการวางแผน 
การด าเนินงานการเสนอแนะและให้มีการประเมินความพงึพอใจ สร้างความตระหนกัแก่นกักีฬาให้
ปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ด้านการควบคมุให้มีการประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะ และน าผล
การประเมินมาปรับปรุง จัดท าขัน้ตอน กระบวนการปฏิบตัิงานรวมทัง้ให้มีการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานในปีท่ีผา่นมาเพื่อน ามาปรับปรุงวางแผนการด าเนินงาน 

อาพทัธ์ เตียวตระกูล.  (2556) การศึกษาสภาพปัญหา แนวทางแก้ไข และแนวทาง
พฒันาการจดัการชมรมกีฬาเพื่อพฒันานิสิตของมหาวิทยาลยันเรศวร พบว่า สภาพปัญหาในการ
จดัการชมรมกีฬา ด้านบุคลากร กรรมการบริหารชมรม สมาชิกชมรม และนกักีฬาชมรม  สาเหตุ
ของปัญหาเน่ืองจากขาดนิสิตท่ีมีภาวะผู้น า ขาดสมาชิกชมรม และไม่มีโควต้านักกีฬาและแนว
ทางการแก้ปัญหา ด้านบคุลากร ควรเสริมสร้างความสมัพนัธ์ในชมรม ควรมีมาตรการเก่ียวกบัการ 
เข้าร่วมกิจกรรมชมรมกีฬาของนิสิต ควรมีบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพิ่มเติม ด้าน
งบประมาณ ควร สนบัสนุนอย่างเพียงพอหรือหาจากภายนอกเพิ่มเติม ด้านสถานท่ี อปุกรณ์และ
สิ่งอ านวยความสะดวก ควรมีจ านวน เพียงพอกบัความต้องการและอยู่ในสภาพท่ีสามารถใช้การ
ได้ด้านการจดัการ ควรมีความชดัเจนเก่ียวกบัทิศทางการ พฒันากีฬาของมหาวิทยาลยัและแนว
ทางการพัฒนาการจัดการชมรมกีฬา ควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถ่ายทอด  
ประสบการณ์จากรุ่นพี่สูรุ่่นน้องอย่างตอ่เน่ือง สนบัสนนุทัง้กีฬาเพื่อสขุภาพและกีฬาเพื่อความเป็น
เลศิ โดยกระตุ้นให้ นิสติสนใจกีฬาและการออกก าลงักายมากยิ่งขึน้ด้วยกิจกรรมท่ีน่าสนใจ 
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เยาวเรศ ภักดี จิตร (2557) รูปแบบการจัดการเรียน รู้เชิงรุกในศตวรรษท่ี  21  
มีลกัษณะดงันี ้

1. การสอนแบบโครงการหรือโครงงาน  เป็นการศึกษาเพื่อค้นหาความรู้ใหม ่
สิ่งประดิษฐ์ใหม่และวิธีการใหม่ด้วยตนเองของผู้ เรียนเอง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ผู้สอนมี
บทบาทเป็นผู้ ให้ค าปรึกษา สามารถพฒันาทกัษะการคิดของผู้ เรียนทัง้การคิดพืน้ฐานและการคิด
ขัน้สูงเป็นการพัฒนาสมองซีกซ้ายและขวา พฒันาพหุปัญญาสามารถจดัเป็นกิจกรรมกลุ่มหรือ
กิจกรรมเดี่ยวก็ได้และพิจารณาจากความยากง่ายและความเหมาะสมของโจทก์งานให้ผู้ เรียน
น าเสนอความรู้แนวคิดการออกแบบชิน้งานพร้อมให้เหตุผลประกอบจากการค้นคว้า ผู้ สอน
พิจารณาร่วมกับการอภิปรายในชัน้เรียนจากนัน้ผู้ เรียนจะลงมือปฏิบัติท าชิน้งานและส่งความ
คืบหน้าตามก าหนดการประเมินผลและประเมินทัง้ด้านผลผลิตคือชิน้งานจากการท าโครงการและ
เนือ้หาความรู้ท่ีได้เรียนรู้กระบวนการเลือกทกัษะตา่งๆท่ีได้พฒันาและเจตคติท่ีเกิดขึน้ 

2. การจดัการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ เป็นการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิด
การเรียนรู้จากประสบการณ์ ท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจเชิงนามธรรมเหมาะกบั
รายวิชาท่ีเน้นปฏิบตัิหรือเน้นการฝึกทกัษะสามารถใช้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนได้ทัง้เป็น
กลุ่มและรายบุคคลหลักการสอน คือผู้ สอนวางแผนจัดสถานการณ์ให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์ท่ี
จ าเป็นกระตุ้นให้ผู้ เรียนสะท้อนความคิดอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากสถานการณ์ตวัอย่างเทคนิคการ
สอนท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ได้แก่เทคนิคการสาธิตและเทคนิคเน้นการฝึก
ปฏิบตัิซึง่วิชาชีพ 

3. การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกั เป็นการสอนที่สง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดด้วยการศึกษาปัญหาท่ีสมมุติขึน้จากความจริงและผู้สอนกับผู้ เรียน
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาเสนอวิธีแก้ปัญหาหลกัของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกัคือการเลือก
ปัญหาท่ีสุดสองกลบัเนือ้หาการสอนและกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดค าถามวิเคราะห์วางแผนก าหนด
วิธีการท่ีการแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยผู้สอนมีบทบาทให้ค าปรึกษาแก่ผู้ เรียนขณะลงมือกระท า
แก้ปัญหาสุดท้ายเม่ือเสร็จสิน้กระบวนการแก้ปัญหาผู้ สอนและผู้ เรียนร่วมกันสรุปผลและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิง่ท่ีได้จากการลงมือแก้ปัญหาผลสะท้อนจากเรียน 

4. การสอนท่ีเน้นทกัษะกระบวนการคิด เป็นกระบวนการสอนท่ีผู้สอนใช้เทคนิค
วิธีการกระตุ้ นให้ผู้ เรียนคิดเป็นล าดับขัน้แล้วขยายความต่อเน่ืองจากความคิดเดิมพิจารณา
แยกแยะอย่างรอบด้านใช้เหตผุลและเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมท่ีมีจนสามารถสร้างสิ่งใหมห่รือตดัสิน
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ประเมินหาข้อสรุปแล้วน าไปแก้ไขอย่างมีหลกัการโดยฝึกให้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณเทคนิค
การสอนได้แก่การอภิปรายกลุม่ยอ่ยการใช้กรณีตวัอยา่งหรือการใช้สถานการณ์จ าลอง เป็นต้น 

ไพบลูย์ ศรีชยัสวสัด์และคณะ.  (2557) ได้ท าการวิจยัเร่ือง รูปแบบการบริหารสมาคม
กรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ผลการวิจยัพบว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั
เร่ืองรูปแบบการบริหารสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในประเด็นท่ีมี
ความส าคญัได้ดงันี ้

1. มลูพืน้ฐานประกอบการสร้างรูปแบบการบริหารสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชปูถมัภ์ ข้อมลูเก่ียวกบัการบริหารสมาคมกรีฑาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ผู้วิจยั
สามารถสังเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการบริหารสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์โดยแบ่งได้ 4 ด้าน ได้แก่ด้านการบริหาร(Administration: A) ด้านการพัฒนานักกีฬา
(Development of Athletes: A) ด้านการพฒันาบคุลากร(Human Resources: HR) และด้านการ
จดัการแข่งขนั(Competition: C) และจากการวิเคราะห์เก่ียวกบัรูปแบบการบริหารสมาคมโดยการ
น าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ซึ่งผู้ เช่ียวชาญพิจารณาระดบั
ความส าคญัและระดบัความสอดคล้องกันโดยทบทวนความคิดเห็นในรอบท่ี 2เปรียบเทียบกับ
ความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันของกลุ่มโดยผู้ เช่ียวชาญสามารถพิจารณาเก่ียวกับค่ามธัยฐานของ
กลุ่มและระดบัความคิดเห็นของตนเองในรอบท่ี 2 หากความคิดเห็นในรอบท่ี 3 ผู้ เช่ียวชาญมีการ
เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นใหม่ซึง่แตกตา่งจากความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนัของกลุม่ ผู้วิจยัจะขอให้
ผู้ เช่ียวชาญระบุเหตุผลในการเปลี่ยนความคิดเห็นใหม่ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นในรอบท่ี3 
ตามองค์ประกอบทัง้ 4 ด้าน สรุปการวิเคราะห์เก่ียวกับรูปแบบการบริหารสมาคมกรีฑาแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ ตามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญสรุปได้ว่า รูปแบบการบริหาร
สมาคมมี 4 ด้าน ได้แก่ด้านการบริหาร ด้านการพฒันานกักีฬา ด้านการพฒันาบคุลากร และด้าน
การจดัการแขง่ขนัมีความส าคญัระดบัมากท่ีสดุและความสอดคล้องกนัทกุด้าน 

นิยม ดวงมณี. (2558) แนวทางการบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติลาว พบว่า 
แนวทางการบริหารจดัการศนูย์ฝึกกีฬาแห่งชาติลาวประกอบด้วย ด้านการวางแผน มีการก าหนด
วิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนปฏิบัติ  แผนการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ในการ
พฒันาศนูย์ฝึกกีฬาแห่งชาติลาว ด้านการจดัองค์กร ประกอบด้วยโครงสร้างหน้าท่ีองค์กรคือ ด้าน
วิชาการ ด้านบริการ ด้านบริหาร ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านการชีน้ า มีการสร้างแรงจงูใจใน
การท างานนโยบายบายการปฏิบตัิงานและ ประสานงานสนบัสนนุ อปุกรณ์และด้านการควบคมุ มี
การก าหนดตวัชีว้ดัเพ่ือประเมินผลการพฒันาศนูย์ฝึกกีฬาแห่งชาตลิาว 
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ศรัณย์ เจียรนัยและคณะ. (2559) ได้วิจัยรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
สถาบนัการพลศกึษา เพื่อน าไปสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ พบว่า มีการก าหนดพนัธ
กิจ (Mission) ก าหนดวิสยัทัศน์ (Vision) ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy issue) ก าหนด
เป้าประสงค์ (Goal) สร้างตัวชีว้ัด (Key performance identification) ก าหนดค่าเป้าหมาย 
(Target) ก าหนดกลยุทธ์ (Strategy) มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ก าหนดนโยบาย วางแผนการด าเนินการ ประสานงานและประเมินผลการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ตามภารกิจหลกั 4 ประการ ของสถาบนัการพลศกึษา ได้แก่ การสอน การวิจยั การบริการวิชาการ
สงัคมและการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ได้การมีส่วนร่วมตดัสินใจ (Decision making) และการมี
สว่นร่วมปฏิบตัิการ (Implementation) รวมทัง้การมีสว่นร่วมรับผลประโยชน์ (Benefits) การมีสว่น
ร่วมประเมินผล (Evaluation) ส าหรับรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ สถาบนัการพลศกึษา
ด าเนินการโดยส านักยุทธศาสตร์ การบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามภารกิจหลกั 4 ด้าน ได้แก่ การ
สอน การวิจยั การบริการวิชาการสงัคมและการท านุ บ ารุงศิลปวฒันธรรม โดยส านกัยทุธศาสตร์
ต้องให้ความส าคญัมีการก าหนดนโยบาย/ ทิศทางแบบส่วนร่วม มีกลไกหรือหน่วยงานรองรับใน
การส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม มีการก าหนดบุคลากรรับผิดชอบท่ีการสร้างระบบ 
หรือวิธีการปฏิบตัิงาน การบริหารจดัการข้อมลูเครือข่าย ให้การสนบัสนนุการท างานของหน่วยงาน
ในการบูรณาการ หรือการประสานความร่วมมือมีการบูรณาการ หรือการประสานความร่วมมือ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม ระหว่างวิทยาเขต คณะและส านักงานอธิการบดี รวมทัง้หน่วยงาน
ภาครัฐภาคสว่นอ่ืน แบบหุ้นสว่น (ระดบัความร่วมมือ) ในการจดัท าโครงการ และบริการสาธารณะ 
การเผยแพร่ /แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทัง้มีการจดัท าระบบฐานข้อมลูเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ด าเนินการ มีการประเมินผลการรับรู้ของวิทยาเขต คณะและส านักงานอธิการบดีเก่ียวกับการ
ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่การบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อขยายผลแนวทางการปฏิบตัิท่ีดีในการ
เปิดโอกาสให้เข้ามามีสว่นร่วม มีระดบัความพงึพอใจ หรือความเช่ือมัน่ในการประเมินระดบัความ
พงึพอใจการบริหารแบบมีสว่นร่วม 

กาณชาญ รังสีวรรธณะ. (2560) ได้ศกึษาการจดัการสนามกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พบว่าการจัดแผนพัฒนาสนามกีฬาท้องถ่ิน ประกอบด้วย ด้านการให้บริการ  
สาธารณะแก่ประชาชนใช้ออกก าลงักาย ใช้เป็น  สถานท่ีจัดกิจกรรมของชุมชน และเพื่อบริการ
สนามฝึกซ้อมให้แก่ส่วนราชการและภาคประชาชนด้านมาตรฐานสนามกีฬา มีลานกีฬา
เอนกประสงค์และสนามกีฬากลางแจ้ง ส่วนสวนสุขภาพและอาคารกีฬาในร่ม ส าหรับด้านการ
จดัหางบประมาณ มีตัง้แต่การขอรับการสนบัสนนุงบประมาณจากภาครัฐ การจดัสรรงบประมาณ
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเอง และการขอรับการสนบัสนนุงบประมาณจากภาคเอกชน  การ
จัดโครงสร้างการปฏิบตัิงาน ประกอบด้วย การออกแบบโครงสร้างการปฏิบตัิงาน การกระจาย
อ านาจการบริหารการจดัความสมัพนัธ์กลุม่งาน การก าหนดวิธีการสื่อสารในงาน  และการก าหนด
กฎระเบียบในการท างาน การจดัหารายได้กิจกรรมสนามกีฬามีการจดัเก็บค่าเช่าผู้ขายสินค้าและ
บริการ การจดัเก็บโฆษณาในสนามกีฬา และการจดัเก็บค่าเช่าจากสนามกีฬา ส าหรับด้านการใช้
เทคโนโลยีมีการติดตัง้จอแอลอีดี การจดัท าเว็บไซด์ สนามกีฬาและการติดตัง้สญัญาณ WIFI เพื่อ
บริการประชาชนท่ีมาใช้บริการในสนามกีฬา การจดัการทรัพยากรมนษุย์ มีด้านการจดัหาบคุลากร 
มีการวางแผนก าลงัคน การก าหนดคณุลกัษณะบุคลากรตามต าแหน่งการสรรหาด้วยโอกาสการ
จ้างงานท่ีเท่าเทียมกัน และการก าหนดวิธีคดัเลือกตามสมรรถนะงาน ด้านการพฒันาสมรรถนะ
ภาพบคุลากร มีการก าหนดผงัความก้าวหน้าอาชีพ การบริหารผลการปฏิบตัิงานด้วยการประเมิน
พฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ี และการพฒันาองค์กรเพื่อสร้างวฒันธรรมองค์กร  ส าหรับด้านคณุภาพ
ชีวิตการท างานของบคุลากร มีความปลอดภยัและคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม มีสวสัดิการขัน้พืน้ฐาน 
และความเป็นธรรมในการท างาน และการจดัเกณฑ์ควบคมุการปฏิบตัิงาน มีการก ากบัดแูลการใช้
ทรัพยากรท่ีให้บริการสาธารณะ แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับความพงึพอใจ มี
มาตรฐานส าหรับการควบคมุคา่ใช้จ่ายและ การตรวจสอบคา่ใช้จ่าย  

สราวุฒิ พงษ์พิพฒัน์.  (2560) ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจดัการศนูย์กีฬาและ
ศนูย์วิทยาศาสตร์การกีฬาในมหาวิทยาลยั พบว่า องค์กรท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการให้บริการ 
ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกาย การกีฬาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ส่วนใหญ่ มีการก าหนดแผนงาน สอดคล้องกบันโยบาย ของมหาวิทยาลยั 
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา แต่ยงัพบข้อจ ากัด
เก่ียวกับ งบประมาณ ส าหรับการจัดองค์กรและระบบงาน มีการมอบหมายงานเป็นไปตาม
โครงสร้างขององค์กร แต่ยงัไม่ครอบคลมุถึงอ านาจในการตดัสินใจเก่ียวกับงบประมาณ ในส่วน
ของการน าองค์กร ผู้บริหารมีกระบวนการในการตดัสินใจโดยยึดเอาหลกัเกณฑ์ขององค์กรเป็น
ส าคญั แตพ่บอปุสรรคเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจที่ต้องใช้อ านาจของคณะ กรรมการ ท าให้เกิด
ความล่าช้าและปัญหาในการคดัเลือกบุคลากรท่ีไม่ได้มาตามระบบ นอกจากนีด้้านการควบคุม
งาน ผู้บริหารได้ให้ความส าคญักบัการติดตามงาน มีกระบวนการในการวดัผลการปฏิบตัิงานทัง้
ก่อนปฏิบตัิงาน ขณะปฏิบตัิงานและหลงัการปฏิบตัิงาน แตย่งัไม่มีความเสมอภาคในการประเมิน 
เพราะพนกังาน เจ้าหน้าท่ี ไม่มีโอกาสประเมินผู้บริหาร และบุคลากรเกิดความเบื่อหน่ายในการ
ประเมิน 
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ทินกร ชอมัพงษ์และคณะ.  (2561) การศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการบริหารงาน
กีฬาของมหาวิทยาลยัราชภฏั พบว่า ด้านการวางแผน ด้านการจดัองค์กร ด้านการน านโยบายไป
ปฏิบตัิ ด้านการควบคมุ และด้านการประเมินผล ส่วนรูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  ส่วนท่ี  1 ส่วนน า ส่วน ท่ี  2 เนื อ้หา 
ประกอบด้วย องค์ประกอบหลกัของรูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลยั
ราชภฏั และกระบวนการพฒันาการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลยัราชภฏัและ
ส่วนท่ี 3 เง่ือนไขความส าเร็จของการน ารูปแบบไปใช้และการประเมินรูปแบบการบริหารงานกีฬา
แบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลยัราชภฏัด้านความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ส่วนการพัฒนารูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ประเมินคณุภาพคูมื่อการใช้รูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีสว่นร่วมของมหาวิทยาลยัราชภฏั  มี
คุณภาพ อยู่ในระดับมากท่ีสุดการพัฒนารูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั 265 ประเมินคณุภาพคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วม
ของมหาวิทยาลยัราชภฏั มีคณุภาพ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

มณฑิรา ชุนลิม้และอุษณีษ์ เสวกวชัรี.  (2561) ได้ศึกษาการใช้กีฬาเป็นกลยุทธ์ทาง
การตลาดและรูปแบบการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยเอกชน ผลการวิจัยพบว่า สภาวะการ
แข่งขนัด้านสถานศึกษามีลกัษณะรูปแบบมหาวิทยาลยัของรัฐกับเอกชนและกลุ่มมหาวิทยาลยั
เอกชน มีระบบให้ทุนการศึกษาความสามารถพิเศษเช่นเดียวกันมุ่งเน้นเหรียญรางวลัเพื่อรักษา
ระดบัและประชาสมัพนัธ์ช่ือมหาวิทยาลยั ผลงานด้านกีฬามีผลต่อการตดัสินใจเลือกเข้าศกึษาต่อ
และมีรูปแบบการพัฒนา 1. ด้านผลิตภัณฑ์ ชนิดกีฬาท่ีส่งเสริมหลกัสูตรการเรียนและฝึกอบรม
ระยะสัน้ 2. ด้านผลตอบแทนท่ีได้รับ ทุนการศึกษา ระบบจูงใจ ค่าตอบแทน สวสัดิการ 3. ด้าน
ช่องทางการเข้าถึง สถานท่ีตัง้การจัดการเรียนการสอน การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 4. ด้านการ
สง่เสริมการตลาด โครงการ/กิจกรรมด้านกีฬาการให้บริการด้านอาคาร สนามกีฬา และสิ่งอ านวย
ความสะดวก 5. ด้านบุคลากร มีผู้ ฝึกสอนท่ีมีช่ือเสียง 6. ด้านกายภาพอาคาร สนามกีฬา และสิ่ง
อ านวยความสะดวก 7. ด้านกระบวนการ ระบบดูแลการเรียนและฝึกซ้อม การประสานความ
ร่วมมือกบัสมาคมกีฬา มหาวิทยาลยัเอกชนใช้กีฬาเป็นกลยทุธ์การตลาดเพื่อประชาสมัพนัธ์สร้าง
ตราสินค้าของมหาวิทยาลัยและให้ทุนการศึกษานักกีฬาท่ีมีช่ือเสียงเพื่อเป็นทูตตราสินค้าเป็น
แบบอย่างดงึดดูนกัเรียนท่ีชอบเลือกเข้าศกึษาตอ่ 

แอน มหาคีตะและนภัสวรรณ เจริญชัยภินันท์.  (2562) ศึกษาแนวทางการปฏิรูป
องค์กรกีฬาในสว่นภมูิภาคของประเทศไทย พบวา่ 1. สภาพและปัญหาในการบริหารจดัการองค์กร
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กีฬาในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย จากการ ศึกษาพบว่า สภาพการด าเนินงานเก่ียวกับการ
พฒันากีฬาสว่นภมูิภาคในปัจจบุนัได้ด าเนินงานตามแผนพฒันาการกีฬา แห่งชาติ ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 
2560–2564) โดยมีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากีฬาชาติไปสู่การ  
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันตัง้แต่ระดับนโยบายจนถึงระดับ
ปฏิบตัิการ ส าหรับในส่วนขององค์กรกีฬาในส่วนภูมิภาคภายใต้การก ากับดแูลของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยนบัได้ว่าเป็นระดบัปฏิบตัิการซึง่ประกอบด้วย หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสององค์กร ได้แก่ 
ส านกังานการกีฬาแห่งประเทศไทยจงัหวดั และสมาคมกีฬาจงัหวดั โดยจะเป็นผู้ รับนโยบายไปสู่
การปฏิบตัิ ประสานงานและเช่ือมโยงการด าเนินงานให้มุง่สูก่ารขบัเคลื่อนแผนในแตล่ะยทุธศาสตร์
ต่อไป ส าหรับปัญหาท่ีพบในการบริหารจัดการองค์กรกีฬาในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ส่วน
ใหญ่จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับการ บริหารจดัการภายในองค์กร เช่น บุคลากร งบประมาณ สถานท่ี 
วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงาน ด้านการประสานงาน ภายในองค์กรและระหว่างหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง กระบวนการในการด าเนินงานขององค์กร เป็นต้น 2. แนวทางการปฏิรูป องค์กรกีฬาใน
ส่วนภูมิภาคของประเทศไทย มีแนวทางในการปฏิรูป 5 ด้าน ได้แก่ แนวทางการปฏิรูปด้านการ
บริหารจดัการ มีองค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจดัการองค์กร 
ด้านสถานท่ีอปุกรณ์และสิ่งอ านวย ความสะดวก ด้านการควบคมุ และด้านการติดตามประเมินผล
, แนวทางการปฏิรูปด้านการพัฒนานักกีฬาและบุคลากร ทางการกีฬา มีองค์ประกอบย่อย 2 
องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการพัฒนานักกีฬา และด้านการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา , แนว
ทางการปฏิรูปด้านการส่งเสริมกีฬา มีองค์ประกอบย่อย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการจัดการ
แข่งขนัและกิจกรรม กีฬา และด้านการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านกีฬา, แนวทางการปฏิรูปด้าน
สวสัดิการและสิทธิประโยชน์มีองค์ประกอบย่อย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านสวสัดิการ และด้าน
สิทธิประโยชน์ และแนวทางการปฏิรูปด้านการมีส่วนร่วม มีองค์ประกอบ  ย่อย 1 องค์ประกอบ 
ได้แก่ ด้านการมีสว่นร่วม 
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บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

การวิจัยครัง้นี เ้ป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ด้วยวิธีวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Method Research)แบบเท่าเทียมกนัตามล าดบั (Sequential Equal Status Design) 
มีจุดมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการ
ท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน ซึ่งผู้วิจยัได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจยัเป็น 3 ระยะ 
ท่ีสอดคล้องกบัจดุมุง่หมายเฉพาะของการวิจยั ดงันี ้

ระยะที่  1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของรูปแบบการบริหาร
แบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 

ในระยะนี ้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจบุกเบิก (Exploratory Survey Research) ด้วยวิธีวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Method Research) เพื่อศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น เพื่อ
ก าหนดแนวทางของรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวใน
กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 

ระยะที่ 2 การสร้างและพฒันารูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อ
พฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 

ในระยะนี ้เป็นการวิจัยเชิงสังเคราะห์ (Synthesis Research) ร่วมกับการวิจัยเชิง
ประเมิน (Evaluation Research) ด้วยเทคนิคเดลฟายประยกุต์ (Modified Delphi Research) เพื่อ
สร้างและพฒันารูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่ม
จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 

ระยะที่ 3 การตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้
เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 

ในระยะนี ้เป็นการวิจยัเชิงประเมิน (Evaluation Research) ด้วยวิธีด าเนินการการวิจยั
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคี
ของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 
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โดยมีขัน้ตอนการวิจยั (Research Flowchart) ปรากฏรายละเอียด ดงัภาพประกอบ 3 

 ปัจจยัน าเข้า      กระบวนการ                         ผลผลติ 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขัน้ตอนท่ี 1สงัเคราะห์เอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

ระยะท่ี 3 การตรวจสอบ
คณุภาพของรูปแบบการ
บริหารแบบพหภุาคีของ 
กีฬาทางน า้เพ่ือพฒันา 
การทอ่งเท่ียวในกลุม่จงัหวดั
ภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่ง
ยัง่ยืน 

ระยะที่ 2 การสร้างและ
พฒันารูปแบบการบริหาร
แบบพหภุาคีของกีฬาทาง
น า้เพ่ือพฒันาการทอ่งเท่ียว 
ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ 
ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน 

ระยะท่ี 1 การศกึษาสภาพ 
ปัญหา และความต้องการ
จ าเป็นของรูปแบบการ
บริหารแบบพหภุาคีของ
กีฬาทางน า้เพ่ือพฒันาการ
ทอ่งเท่ียว ในกลุม่จงัหวดั
ภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่ง
ยัง่ยืน 

1. สภาพการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้ 
2. ปัญหาของการบริหารแบบพหภุาคีกีฬาทางน า้ 
3.ความต้องการรูปแบบของการบริหารแบบพหุ
ภาคีกีฬาทางน า้ 
4. ข้อสรุปความคิดเห็น เก่ียวกบัสภาพ ปัญหา
และความต้องการ รวมทัง้ความส าเร็จ/ ความ
ล้มเหลวของการบริหารแบบพหภุาคีกีฬาทางน า้ 
5. แนวทางของรูปแบบการบริหารแบบพหภุาคี            
ของการบริหารกีฬาทางน า้ 

 

ขัน้ตอนท่ี 7 เดลฟาย รอบท่ี 2       
เพ่ือยืนยนัการพฒันารูปแบบการบริหาร 
แบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้ 

ขัน้ตอนท่ี 6 เดลฟาย รอบท่ี 1 
เพ่ือพฒันารูปแบบการบริหาร 
แบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้ 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 5 สร้างรูปแบบการบริหาร 
แบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้ 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 8 ตรวจสอบคณุภาพของ
รูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของ       
กีฬาทางน า้  

 

ขัน้ตอนท่ี 9 ปรับปรุงรูปแบบการบริหาร
แบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้ 

 

ขัน้ตอนท่ี 4 สงัเคราะห์รูปแบบเพ่ือก าหนด
แนวทางการบริหารแบบพหภุาคีกีฬาทางน า้ 

ขัน้ตอนท่ี 3 ส ารวจความต้องการจ าเป็น 
ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง โดยใช้แบบสอบถาม 

เพื่อก าหนดองค์ประกอบรูปแบบ 

ขัน้ตอนท่ี 2 สมัภาษณ์กึง่โครงสร้าง
ผู้ เช่ียวชาญ  

1. รูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้ 
และเคร่ืองมือแบบสอบถามการพฒันารูปแบบ 
2. คณุภาพของรูปแบบการบริหารแบบพหภุาคี
ของกีฬาทางน า้เพ่ือพฒันาการทอ่งเท่ียว    
ในกลุม่จงัหวดัฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน       
โดยผู้ เช่ียวชาญ ประกอบด้วย 2 ด้าน 
 2.1 ความถกูต้อง (Accuracy) 
 2.2 ความเหมาะสม (Propriety) 

 

1. รูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทาง
น า้เพ่ือพฒันาการทอ่งเท่ียวในกลุม่จงัหวดัฝ่ัง
อนัดามนัอยา่งยัง่ยืน โดยผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง
ประกอบด้วย 2 ด้าน 
     1.1 ความเป็นประโยชน์ (Utility) 
     1.2.ความเป็นไปได้ (Feasibility) 
2.ได้รูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬา   
ทางน า้ท่ีสมบรูณ์ 
 

ภาพประกอบ 3 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
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จากภาพประกอบ 3 ขัน้ตอนการวิจัย (Research Flowchart) ข้างต้น สามารถแจกแจง
รายละเอียดของกระบวนการด าเนินงานวิจยัได้ ดงันี ้

ระยะที่  1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของรูปแบบการบริหาร
แบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 
ในระยะนีแ้บง่ออกเป็น 4 ขัน้ตอน คือ 

ขัน้ตอนท่ี 1 สงัเคราะห์เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
ในขัน้ตอนนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อสงัเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ

รูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ัง
อนัดามนัอยา่งยัง่ยืนโดยผู้วิจยั ด าเนินการตามขัน้ตอนยอ่ย ดงันี ้

1.1 ก าหนดจดุมุง่หมายและค าถามการวิจยั  
1.2 ก าหนดหวัข้อสงัเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
1.3 สืบค้นเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
1.4 การสงัเคราะห์ข้อมลูจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้ 

1.4.1 แนวคิดการพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดา
มนั 

1.4.2 แนวคดิเก่ียวกบักีฬาทางน า้ 
1.4.3 แนวความคิด และทฤษฎีการบริหาร 
1.4.4 แนวคดิการบริหารแบบพหภุาคี 
1.4.5 แนวคดิการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งยัง่ยืน 
1.4.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับจากขัน้ตอนนี ้เป็นการวิเคราะห์เนือ้หา(Content 
Analysis)เพื่อประมวลเนือ้หาข้อมลูพืน้ฐาน โดยการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัให้ชดัเจนขึน้
และก าหนดประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษารูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อ
พฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน ตลอดจนน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
สมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างในขัน้ตอนท่ี 2 

ขัน้ตอนท่ี 2 สมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างผู้ เช่ียวชาญ           
ในขัน้ตอนนี ้ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหา

และความต้องการจ าเป็นของรูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวใน
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กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน จากความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ โดยผู้วิจยัด าเนินการตาม
ขัน้ตอนยอ่ย ดงันี ้

2.1 ผู้วิจัยน าเนือ้หาข้อมูลพืน้ฐานท่ีได้จากการศึกษาในขัน้ตอนท่ี 1 มา
ก าหนดเป็นประเด็นการสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้
เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน  

2.2 ก าหนดประชากรผู้ เช่ียวชาญ โดยผู้ วิจัยก าหนดจ านวนเร่ิมต้นของ
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 8 คน ประกอบด้วย กลุม่ผู้บริหารภาครัฐ 2 คน กลุม่ผู้บริหารสถาบนัการศกึษา 2 คน 
กลุ่มผู้บริหารชุมชน 2 คน และผู้บริหารสถานประกอบการ 2 คน จากนัน้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง
แบบก้อนหิมะ (Snowball sampling) เพื่อขยายกรอบของผู้ เช่ียวชาญเพิ่มขึน้ไปจนกว่าข้อมูลจะ
อิ่มตวั โดยมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์การคดัเข้าท่ีผู้วิจยัก าหนด (Inclusive Criteria) ดงันี ้

1) มีคณุวฒุิการศกึษาตัง้แตระดบัปริญญาตรีขึน้ไป   
2) สมคัรใจในการให้ข้อมลู  
3) สามารถท่ีจะเข้าร่วมกระบวนการวิจยัได้จนสิน้สดุการวิจยั  
4) เป็นบุคคลปฏิบตัิหน้าท่ีผู้บริหารหรือผู้สอนหรือวิทยากรฝึกอบรมกีฬา

ทางน า้ อยู่ในปัจจุบนัหรือมีประสบการณ์ในด้านวิชาการหรือด้านการบริหารกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนา                  
การท่องเท่ียวไม่น้อยกวา่ 4 ปี 

2.3 สร้างแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) 
เก่ียวกับสภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นเก่ียวกับรูปแบบการบริหารกีฬาทางน า้ เพื่อ
พฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน  

2.4 ผู้ วิจัยน าแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างท่ีสร้างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ แล้วด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ จากนัน้น าไปทดลองสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบความเป็นปรนยั (Objectivity) แล้วน ามาปรับแก้ไขเพื่อให้สามารถเก็บข้อมลูได้ครบถ้วน
ตรงตามจดุมุง่หมายการวิจยั 

 2.5 เสนอบณัฑิตวิทยาลยั เพื่อออกหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บ
ข้อมลูการวิจยัเก่ียวกบัศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของรูปแบบการบริหารแบบพหุ
ภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืนกับ
ผู้ เช่ียวชาญ 4 กลุ่ม คือ บริหารภาครัฐ ผู้บริหารสถาบนัการศึกษา ผู้บริหารชุมชน ผู้บริหารสถาน
ประกอบการ  
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2.6 เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย โดยการสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างผู้ เช่ียวชาญ
ด้วยตนเองเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬา
ทางน า้เพื่อพฒันา การท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน  

2.7 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนือ้หา (Content Analysis) ร่วมกับการสรุปอุปนัย 
(Analytic Induction) จากความคิดเห็นของผู้บริหารภาครัฐ ผู้บริหารสถาบนัการศึกษา ผู้บริหาร
ชุมชน ผู้บริหารสถานประกอบการเก่ียวกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของรูปแบบการ
บริหารแบบพหภุาคีของ กีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่าง
ยัง่ยืน 

ขัน้ตอนท่ี 3 ส ารวจความต้องการจ าเป็นผู้ มีสว่นเก่ียวข้องด้านการบริหารแบบพหุ
ภาคขีองกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 

ในขัน้ตอนนี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อส ารวจความต้องการจ าเป็นตามความคิดเห็น
ของผู้ มีสว่นเก่ียวข้องเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวใน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้แบบสอบถาม โดยผู้ วิจัยด าเนินการตาม
ขัน้ตอนยอ่ย ดงันี ้

3.1 ผู้ วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในขัน้ตอนท่ี 1 และข้อมูลจากการ
สมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง   ในขัน้ตอนท่ี 2 มาก าหนดเป็นประเด็นของแบบสอบถามเก่ียวกับความ
ต้องการจ าเป็นของรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวในกลุ่ม
จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน  

3.2 ก าหนดประชากรผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกบัรูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของ
กีฬาทางน า้ เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน จ านวน 381 คน 
แบง่ออกเป็น 7 กลุม่ ประกอบด้วย 

กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั 

1. ผู้บริหารภาครัฐ    จ านวน   15  คน 
2. ผู้บริหารสถาบนัการศกึษา   จ านวน   24  คน 
3. ผู้บริหารสถานประกอบการ  จ านวน   30  คน 
4. ผู้น าชมุชน    จ านวน   15  คน 
5.นิสติสาขาวิชาการท่องเท่ียว หรือกีฬา จ านวน   72  คน 
6.มคัคเุทศก์/ผู้น าเท่ียวกีฬาทางน า้ จ านวน   105  คน 
7. นกัท่องเท่ียวกีฬาทางน า้   จ านวน   120  คน 
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ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารภาครัฐ คือ บุคคลปฏิบตัิหน้าท่ีผู้บริหารการท่องเท่ียวและกีฬา มี
ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในบริหารองค์กรด้านการท่องเท่ียวและกีฬาในกลุ่ม
จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั โดยผู้ วิจยัได้เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 5 
จงัหวดัๆละ 3 คน รวม 15 คน โดยมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์การคดัเข้าท่ีผู้วิจยัก าหนด ดงันี ้

1) มีคณุวฒุิการศกึษาตัง้แต่ระดบัปริญญาตรีขึน้ไป 

2) เป็นบคุคลปฏิบตัิหน้าท่ีผู้บริหารการท่องเท่ียวและกีฬาอยูใ่นปัจจบุนั 

3) สมคัรใจในการให้ข้อมลู 

4) สามารถท่ีจะเข้าร่วมกระบวนการวิจยัได้จนสิน้สดุกระบวนการวิจยั 

ตาราง 1 สรุปจ านวนผู้บริหารภาครัฐแยกตามรายจงัหวดั 

ผู้บริหารภาครัฐ    สถานภาพ รวม 
ผู้อ านวยการท่องเที่ยวและกีฬา     ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   นายกสมาคมกีฬา 

จงัหวดัตรัง 1 1 1 3 
จงัหวดักระบี่ 1 1 1 3 

จงัหวดัพงังา 1 1 1 3 

จงัหวดัภเูก็ต 1 1 1 3 

จงัหวดัระนอง 1 1 1 3 

รวม 5 5 5 15 

 
ก ลุ่มที่  2 ผู้ บ ริห ารสถาบัน การศึ กษ า  คื อ  บุ คคลปฏิ บัติ ห น้ า ท่ี ผู้ บ ริห าร

สถาบนัอุดมศึกษามีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในบริหาร/การเรียนการสอนหรือ
ฝึกอบรมกีฬาทางน า้ ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน โดยผู้ วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 8 แห่งๆละ 3 คน รวม 24 คนโดยมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์การ
คดัเข้าท่ีผู้วิจยัก าหนด ดงันี ้

1) มีคณุวฒุิการศกึษาตัง้แต่ระดบัปริญญาโทขึน้ไป 

2) เป็นบคุคลปฏิบตัิหน้าท่ีผู้บริหารสถาบนัอดุมศกึษา ผู้บริหารหลกัสตูร อาจารย์
ผู้สอนการท่องเท่ียวและกีฬาทางน า้อยูใ่นปัจจบุนั 
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3) สมคัรใจในการให้ข้อมลู 

4) สามารถท่ีจะเข้าร่วมกระบวนการวิจยัได้จนสิน้สดุกระบวนการวิจยั 

ตาราง 2 สรุปจ านวนผู้บริหารสถาบนัการศกึษาแยกตามรายสถาบนัการศกึษา 

สถาบนัการศกึษาในกลุม่จงัหวดัภาคใต้
ฝ่ังอนัดามนั              

สถานภาพ รวม 
คณบดีหรือรองคณบด ี ประธานหลกัสตูร

อาจารย์ 
ผู้สอนกีฬาทางน า้ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง    1 1 1 3 
สถาบนัราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง 1 1 1 3 
สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตตรัง 1 1 1 3 
มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต ศนูย์ตรัง 1 1 1 3 
สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตกระบี่ 1 1 1 3 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภเูก็ต  1 1 1 3 
มหาวิทยาลยัราชภฎัภเูก็ต 1 1 1 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูน ย์
ระนอง 

1 1 1 3 

รวม 8 8 8 24 

 
กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารชมุชน คือ บคุคลท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีผู้บริหารท้องถ่ินมีความรู้ความสามารถ

และมีประสบการณ์ในบริหารการท่องเท่ียวหรือกีฬาทางน า้ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน              
โดยผู้ วิจยัได้เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 5 จงัหวดัๆละ 3 คน 
รวม 15 คน โดยมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์การคดัเข้าท่ีผู้วิจยัก าหนด ดงันี ้

1) มีคณุวฒุิการศกึษาตัง้แต่ระดบัปริญญาตรีขึน้ไป 

2) เป็นบุคคลปฏิบตัิหน้าท่ีบุคคลท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีผู้บริหารท้องถ่ินท่ีมีการท่องเท่ียว
หรือกีฬาทางน า้ในพืน้ท่ี 

3) สมคัรใจในการให้ข้อมลู 

4) สามารถท่ีจะเข้าร่วมกระบวนการวิจยัได้จนสิน้สดุกระบวนการวิจยั 
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ตาราง 3 สรุปจ านวนผู้บริหารชมุชนแยกตามรายจงัหวดั 

ผู้บริหารชมุชน      สถานภาพ รวม 
องค์การบริหารสว่นจงัหวดั เทศบาล องค์การบริหารสว่นต าบล 

จงัหวดัตรัง 1 1 1 3 
จงัหวดักระบี่ 1 1 1 3 

จงัหวดัพงังา 1 1 1 3 

จงัหวดัภเูก็ต 1 1 1 3 

จงัหวดัระนอง 1 1 1 3 

รวม 5 5 5 15 
 

กลุ่มที่ 4 ผู้บริหารสถานประกอบการ คือ บคุคลหรือเจ้าของท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีผู้บริหาร                     
สถานประกอบการ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในบริหารสถานประกอบการกีฬาทางน า้
ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั จ านวน 3 กีฬา ได้แก่ กีฬาด าน า้ 2 คน กีฬาแคนูคยคั 2 คน กีฬาเรือ
พายล่องแก่ง 2 คน จ านวน 5 จงัหวดัๆละ 6 คน กีฬา รวม 30 คน โดยผู้ วิจยัได้เลือกกลุ่มตวัอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์การคดัเข้าท่ีผู้วิจยัก าหนด ดงันี ้

1) มีคณุวฒุิการศกึษาตัง้แต่ระดบัปริญญาตรีขึน้ไป 

2) เป็นบุคคลปฏิบตัิหน้าท่ีผู้บริหารสถานประกอบการกีฬาทางน า้ ได้แก่ กีฬาด าน า้              
กีฬาแคนคูยคั กีฬาเรือพายลอ่งแก่งอยูใ่นปัจจบุนั 

3) สมคัรใจในการให้ข้อมลู 

4) สามารถท่ีจะเข้าร่วมกระบวนการวิจยัได้จนสิน้สดุกระบวนการวิจยั 

ตาราง 4 สรุปผู้บริหารสถานประกอบการแยกตามรายจงัหวดั 

ผู้ประกอบการ สถานภาพ รวม 
กีฬาด าน า้ กีฬาแคนคูยคั กีฬาเรือพายลอ่งแก่ง 

จงัหวดัตรัง 2 2 2 6 
จงัหวดักระบี่ 2 2 2 6 
จงัหวดัพงังา 2 2 2 6 
จงัหวดัภเูก็ต 2 2 2 6 
จงัหวดัระนอง 2 2 2 6 

รวม 10 10 10 30 
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กลุ่มที่  5 นิ สิตสาขาวิชาการท่ องเท่ี ยว หรือกีฬา คือ บุคคลท่ีก าลังศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเรียนหรือฝึกอบรมเก่ียวกับวิชากีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั ได้แก่ กีฬาด าน า้ กีฬาแคนูคยคั กีฬาเรือพายล่องแก่ง ไม่น้อยกว่า 1 วิชา โดย
ผู้ วิจัยได้เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ(Accidental Sampling) จ านวน 8 แห่งๆละ 3 คน จ านวน 3 
ชนิดกีฬารวม 72 คน โดยมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์การคดัเข้าท่ีผู้วิจยัก าหนด ดงันี ้

1) เป็นนิสติท่ีก าลงัศกึษาในระดบัปริญญาตรี 
2) เป็นบุคคลท่ีเรียนหรือฝึกอบรมเก่ียวกับวิชากีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวใน

หลกัสตูรอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว และการโรงแรม หรือหลกัสตูรการท่องเท่ียวและนนัทนาการ 
หรือหลกัสตูรการจดัการกีฬา อยูใ่นปัจจบุนั 

3) สมคัรใจในการให้ข้อมลู 

4) สามารถท่ีจะเข้าร่วมกระบวนการวิจยัได้จนสิน้สดุกระบวนการวิจยั 

ตาราง 5 สรุปจ านวนนิสติสาขาวิชาการทอ่งเท่ียว และกีฬาแยกตามสถาบนัการศกึษา 

นิสติสาขาการท่องเท่ียวหรือกีฬา สถานภาพ รวม 
กีฬาด าน า้ กีฬาแคนคูยคั กีฬาเรือพาย

ลอ่งแก่ง 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง    3 3 3 9 
สถาบนัราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง 3 3 3 9 
สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตตรัง 3 3 3 9 
มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต ศนูย์ตรัง 3 3 3 9 
สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตกระบี่ 3 3 3 9 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภเูก็ต  3 3 3 9 
มหาวิทยาลยัราชภฎัภเูก็ต 3 3 3 9 
มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา ศนูย์ระนอง 3 3 3 9 

รวม 24 24 24 72 
 
กลุ่มที่  6 มคัคุเทศก์น าเท่ียวกีฬาทางน า้ คือ บุคคลท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีมคัคุเทศก์น าเท่ียวใน

กลุ่มจังหวดัภายใต้ฝ่ังอันดามัน มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์มัคคุเทศก์น าเท่ียว
เก่ียวกับกีฬาทางน า้ ได้แก่ กีฬาด าน า้ กีฬาแคนูคยคั กีฬาเรือพายล่องแก่งกีฬา โดยผู้ วิจยัได้เลือก
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กลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) จ านวน 5 จงัหวดัๆละ 7 คน จ านวน 3 ชนิดกีฬา
รวม 105 คน โดยมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์การคดัเข้าท่ีผู้วิจยัก าหนด ดงันี ้

1) มีคณุวฒุิการศกึษาตัง้แต่ระดบัอนปุริญญาหรือเทียบเท่าขึน้ไป 
2) เป็นบุคคลปฏิบตัิหน้าท่ีมคัคเุทศก์น าเท่ียวกีฬาทางน า้ ได้แก่ กีฬาด าน า้ กีฬา

แคนคูยคั กีฬาเรือพายลอ่งแก่งอยูใ่นปัจจบุนั ไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
3) สมคัรใจในการให้ข้อมลู 
4) สามารถท่ีจะเข้าร่วมกระบวนการวิจยัได้จนสิน้สดุกระบวนการวิจยั 

ตาราง 6 สรุปจ านวนมคัคเุทศก์น าเท่ียวกีฬาทางน า้แยกตามรายจงัหวดั 

มคัคเุทศก์น า
เท่ียวกีฬาทางน า้ 

สถานภาพ รวม 
กีฬาด าน า้ กีฬาแคนคูยคั กีฬาเรือพายลอ่งแก่ง 

จงัหวดัตรัง 7 7 7 21 
จงัหวดักระบี่ 7 7 7 21 
จงัหวดัพงังา 7 7 7 21 
จงัหวดัภเูก็ต 7 7 7 21 
จงัหวดัระนอง 7 7 7 21 

รวม 35 35 35 105 
 

กลุ่มที่  7 นักท่องเท่ียวกีฬาทางน า้ คือ บุคคลท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวและเข้าร่วม
กิจกรรมการท่องเท่ียวด้านกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั 
ได้แก่  กีฬาด าน า้ กีฬาแคนคูยคั กีฬาเรือพายล่องแก่ง ไม่น้อยกว่า 1 ชนิดกีฬา โดยผู้วิจยัได้เลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) จ านวน 5 จงัหวดัๆละ 8 คน 3 ชนิดกีฬา รวม 120 คน 
โดยมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์การคดัเข้าท่ีผู้วิจยัก าหนด ดงันี ้

1) เป็นบคุคลท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว และเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาทางน า้เพื่อการ
ท่องเที่ยว ได้แก่ กีฬาด าน า้ กีฬาแคนคูยคั กีฬาเรือพายลอ่งแก่ง 

2) สมคัรใจในการให้ข้อมลู 
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ตาราง 7 สรุปจ านวนนกัท่องเท่ียวกีฬาทางน า้แยกตามรายจงัหวดั  

นกัท่องเท่ียวกีฬา
ทางน า้ 

สถานภาพ รวม 
กีฬาด าน า้ กีฬาแคนคูยคั กีฬาเรือพายลอ่งแก่ง 

จงัหวดัตรัง 8 8 8 24 
จงัหวดักระบี่ 8 8 8 24 
จงัหวดัพงังา 8 8 8 24 
จงัหวดัภเูก็ต 8 8 8 24 
จงัหวดัระนอง 8 8 8 24 

รวม 40 40 40 120 
 

3.3 สร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความต้องการจ าเป็นของรูปแบบการ
บริหารกีฬา ทางน า้เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน ซึ่ง
ลกัษณะแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ดงันี ้

5 หมายถึง รายการมีความคาดหวงั/สภาพท่ีเป็นจริงมากท่ีสดุ 

4 หมายถึง รายการความคาดหวงั/สภาพท่ีเป็นจริงมาก 

3 หมายถึง รายการความคาดหวงั/สภาพท่ีเป็นจริงปานกลาง 
2 หมายถึง รายการความคาดหวงั/สภาพท่ีเป็นจริงน้อย 

1 หมายถึง รายการความคาดหวงั/สภาพท่ีเป็นจริงน้อยท่ีสดุ 

3.4 ตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถามความต้องการจ าเป็น ดงันี ้

3.4.1 น าเสนออาจารย์ ท่ีป รึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่ อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะและด าเนินการปรับแก้ไข 

3.4.2 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยผู้ เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน เพื่อพิจารณาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item Objective congruence) 

3.4.3 ทดลองใช้ (try out) แบบสอบถามกับผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับกีฬาทางน า้
นอกกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั จ านวน 30 คน โดยไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการเก็บข้อมลูจริงเพื่อหา
ค่า       ความเช่ือมั่น (Reliability) ด้วยการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาส (Cronbach 
alpha Coefficient Correlation) 
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3.4.4 เก็บข้อมลูโดยน าแบบสอบถามท่ีได้รับความเห็นชอบไปสอบถามความ
คิดเห็น กบัผู้ มีสว่นเก่ียวข้องด้านความต้องการจ าเป็นของรูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬา
ทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน   

3.4.5 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม โดยใช้สถิติพืน้ฐานหาค่า
คะแนนเฉลี่ย (x̄) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน าผลการวิเคราะห์ข้อมลูสภาพท่ีเป็นจริง 
และผลการวิเคราะห์สภาพท่ีควรจะเป็นในการศึกษาสภาพและปัญหา มาวิเคราะห์จัดล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้วยวิธีการวิเคราะห์ PNI Modified (Modified Priority 
Needs Index) โดยใช้สตูรของนงลกัษณ์ วิรัชชยั และสวุิมล วอ่งวาณิช ดงันี ้ 
 ความต้องการจ าเป็น (PNI Modified) =  สภาพการท่ีคาดหวงั (I) – สภาพการปัจจบุนั(D) 
       สภาพการปัจจบุนั(D) 
 

จากนัน้ด าเนินการจัดล าดับของความต้องการจ าเป็น โดยพิจารณาจากค่า PNI 
Modified เรียงจากมากไปหาน้อย 

ขัน้ตอนท่ี 4 สงัเคราะห์แนวทางของรูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันา          
การท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนือ้หา 
(Content  Analysis) ร่วมกบัการสรุปอปุนยั (Analytic Induction)  

ในขัน้ตอนนี ้มีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดแนวทางของรูปแบบการบริหารแบบพหุ
ภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน มี
รายละเอียด ดงันี ้

น าข้อมลูท่ีได้จากขัน้ตอนท่ี 1, 2 และ 3 มาสกดัข้อมลูร่วมเพื่อวิเคราะห์ข้อมลูและ
จดัหมวดหมู่ของประเด็นหลกัและประเด็นย่อย เพื่อก าหนดเป็นร่างรูปแบบการบริหารแบบพหภุาคี
ของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน  

ระยะที่ 2 การสร้างและพฒันารูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อ
พฒันา การท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน การวิจยัในระยะนีแ้บง่ออกเป็น 
3 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 5 การสร้างรูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการ
ท่องเที่ยวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 

ในขัน้ตอนนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อ
พฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน โดยผู้วิจยัด าเนินการตามขัน้ตอนย่อย 
ดงันี ้ 



  125 

5.1 ผู้วิจยัน าผลท่ีได้รับจากขัน้ตอนท่ี 4 มาสรุป และขยายรายละเอียด เพื่อก าหนด
เป็นประเด็นน าเสนอให้กับผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง ในการสนทนากลุ่ม (Focus group) จ านวน 7 กลุ่ม
ยอ่ย รวมจ านวนทัง้สิน้ 50 คน ตามรายละเอียดใน 5.2   

5.2 ก าหนดประชากรผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง เพื่อพิจารณารูปแบบการบริหารแบบพหุภาคี
ของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามันอย่างยัง่ยืน จ านวน  50 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารภาครัฐ จ านวน 5 คน ผู้บริหารสถาบนัการศกึษา จ านวน 5 คน ผู้บริหารชมุชน 5 คน 
ผู้บริหารสถานประกอบการ จ านวน 5 คน มคัคเุทศก์น าเท่ียวกีฬาทางน า้ จ านวน 10 คน นิสิตสาขาวิชาการ
ท่องเท่ียวหรือกีฬา จ านวน 10 คน นกัท่องเท่ียวกีฬาทางน า้ จ านวน 10 คน โดยมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์การ
คดัเข้าท่ีผู้วิจยัก าหนดแบบเดียวกนักบัในระยะท่ี 1ขัน้ตอนท่ี 3 ซึง่กลุม่ผู้ให้ข้อมลูในครัง้นีอ้าจจะเป็นบคุคล
เดียวกนั กบัระยะท่ี 1ขัน้ตอนท่ี 3 หรือไมก็่ได้ 

5.3 จดัการประชมุกลุ่มผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง (Focus group) เพื่อสรุปประเด็นเนือ้หาของ
รูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดา
มนัอย่างยัง่ยืน จากนัน้น าผลท่ีได้มาสร้างเป็นแบบประเมินความคิดเห็นของรูปแบบ 4 องค์ประกอบ ท่ีมี
ลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ดงันี ้

5 หมายถึง รายการประเมินดงักลา่วเห็นด้วยมากท่ีสดุ 

4 หมายถึง รายการประเมินดงักลา่วเห็นด้วยมาก 

3 หมายถึง รายการประเมินดงักลา่วมีเห็นด้วยปานกลาง 
2 หมายถึง รายการประเมินดงักลา่วเห็นด้วยน้อย 

1 หมายถึง รายการประเมินดงักลา่วเห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 

5.4 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ของแบบประเมิน
ความถกูต้องของรูปแบบ ฯ โดยผู้ เช่ียวชาญ จากผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 3 คน เพื่อพิจารณาค่าดชันี
ความสอดคล้อง (IOC: Index of Item Objective congruence) แล้วด าเนินการปรับ แก้ไข ก่อน
น าไปประเมินคณุภาพของรูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียว       
ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน ด้านความถกูต้อง โดยผู้ เช่ียวชาญตอ่ไป 

ขัน้ตอนท่ี 6 พัฒนารูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการ
ท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน โดยประยกุต์ใช้เทคนิคเดลฟาย รอบท่ี 1 

ในขัน้ตอนนี ้มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้                     
เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน โดยผู้ วิจัยด าเนินการ                                
ตามขัน้ตอนยอ่ย ดงันี ้
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6.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  คือ ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 18 คน ด้วยการใช้
เทคนิคเดลฟายประยุกต์ (Modified Delphi Research) ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเป็นประชากรกลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มเดียวกันกับระยะท่ี 1 ขัน้ตอนท่ี 2 โดยใช้วิธีการแบบ Snowball จนข้อมูลนิ่งและ
ก าหนดเพิ่มเตมิขึน้ไปจนครบ จ านวน 18 คน ซึง่มีรายละเอียดแตล่ะกลุม่ ดงันี ้ 

กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารภาครัฐ คือ บคุคลปฏิบตัิหน้าท่ีผู้บริหารการท่องเท่ียวหรือ
กีฬา มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในบริหารองค์กรด้านการท่องเท่ียวและกีฬาใน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน โดยผู้ วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) จ านวน 4 คน โดยมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์การคดัเข้าท่ีผู้วิจยัก าหนด ดงันี ้

1) มีคณุวฒุิการศกึษาตัง้แต่ระดบัปริญญาตรีขึน้ไป 

2) เป็นบุคคลปฏิบัติหน้าท่ีผู้ บริหารการท่องเท่ียวหรือการกีฬาอยู่ใน
ปัจจบุนั 

3) สมคัรใจในการให้ข้อมลู 

4) สามารถท่ีจะเข้าร่วมกระบวนการวิจยัได้จนสิน้สดุกระบวนการวิจยั 

กลุ่มที่  2 ผู้ บริหารสถาบันการศึกษา คื อ บุคคลปฏิบัติ หน้ าท่ี ผู้ บริหาร
สถาบันอุดมศึกษามีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในบริหาร/การเรียนการสอนหรือ
ฝึกอบรมกีฬาทางน า้ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน โดยผู้ วิจัยได้เลือก กลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 4 คน โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเข้าท่ีผู้ วิจัย
ก าหนด ดงันี ้

1) มีคณุวฒุิการศกึษาตัง้แต่ระดบัปริญญาโทขึน้ไป 

2) เป็นบุคคลปฏิบัติหน้าท่ีผู้ บริหารสถาบันอุดมศึกษาหรือผู้ บริหาร
หลกัสตูรหรืออาจารย์ผู้สอนการท่องเท่ียวหรือกีฬาทางน า้อยูใ่นปัจจบุนั 

3) สมคัรใจในการให้ข้อมลู 

4) สามารถท่ีจะเข้าร่วมกระบวนการวิจยัได้จนสิน้สดุกระบวนการวิจยั 

กลุ่มที่  3 ผู้ บริหารชุมชน คือ บุคคลปฏิบัติหน้าท่ีผู้ บริหารท้องถ่ินมีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์ในบริหารการท่องเท่ียวหรือกีฬาทางน า้ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ัง
อนัดามนั โดยผู้วิจยัได้เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 4 คน โดยมี
คณุสมบตัิตามเกณฑ์การคดัเข้าท่ีผู้วิจยัก าหนด ดงันี ้

1) มีคณุวฒุิการศกึษาตัง้แต่ระดบัปริญญาตรีขึน้ไป 
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2) เป็นบคุคลปฏิบตัิหน้าท่ีผู้บริหารท้องถ่ินท่ีมีการท่องเท่ียวหรือกีฬาทาง
น า้ในพืน้ท่ีอยูใ่นปัจจบุนั 

3) สมคัรใจในการให้ข้อมลู 
4) สามารถท่ีจะเข้าร่วมกระบวนการวิจยัได้จนสิน้สดุกระบวนการวิจยั 

กลุ่มที่ 4 ผู้บริหารสถานประกอบการ คือ บคุคลหรือเจ้าของท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีผู้บริหาร
สถานประกอบการมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในบริหารสถานประกอบการกีฬาทางน า้ใน
กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั ประกอบด้วย กีฬาด าน า้ 2 คน กีฬาแคนูคยคั 2 คนและกีฬาเรือ
พายล่องแก่ง 2 คน รวมจ านวน 6 คน โดยผู้ วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) โดยมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์การคดัเข้าท่ีผู้วิจยัก าหนด ดงันี ้

1) มีคณุวฒุิการศกึษาตัง้แต่ระดบัปริญญาตรีขึน้ไป 

2) เป็นบุคคลปฏิบตัิหน้าท่ีผู้บริหารสถานประกอบการกีฬาทางน า้ ได้แก่ 
กีฬาด าน า้กีฬาแคนคูยคักีฬาและเรือพายลอ่งแก่งอยูใ่นปัจจบุนั 

3) สมคัรใจในการให้ข้อมลู 

4) สามารถท่ีจะเข้าร่วมกระบวนการวิจยัได้จนสิน้สดุกระบวนการวิจยั 

6.2 การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการ
ท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน ในด้านมาตรฐานด้านถกูต้อง (Accuracy 
Standard) โดยมีลกัษณะเป็นแบบประเมินซึง่มีลกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ดงันี ้

5 หมายถึง รายการประเมินดงักลา่วมีความถกูต้องมากท่ีสดุ 

4 หมายถึง รายการประเมินดงักลา่วมีความถกูต้องมาก 

3 หมายถึง รายการประเมินดงักลา่วมีความถกูต้องปานกลาง 
2 หมายถึง รายการประเมินดงักลา่วมีความถกูต้องน้อย 

1 หมายถึง รายการประเมินดงักลา่วมีความถกูต้องน้อยท่ีสดุ 

6.3 น าแบบประเมินความถกูต้อง เพื่อการพฒันารูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของ
กีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน ไปเก็บข้อมลูและน า
ผลมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  ข้อท่ีผ่านเกณฑ์ต้องมีค่ามัธยฐาน 
ตัง้แต ่3.50 ขึน้ไป และมีคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ ไม่เกิน 1.50 

6.4 น าผลการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการ
ท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืนมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ผู้ เช่ียวชาญยืนยนั
ผลในรอบท่ี 2 ซึง่เป็นการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบตอ่ไป 
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ขัน้ตอนท่ี 7  ยืนยนัผลการพฒันารูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อ
พฒันา  การท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน ด้วยเทคนิคเดลฟาย รอบท่ี 2  

ในขัน้ตอนนี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อยืนยนัผลการพฒันารูปแบบการบริหารแบบพหุ
ภาคีของ กีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน โดย
ผู้ เช่ียวชาญ ดงันี ้

7.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  คือ ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 18 คน ด้วยการใช้
เทคนิคเดลฟายประยกุต์ (Modified Delphi Research) ประกอบด้วย 4 กลุม่ คือ ผู้บริหารภาครัฐ ผู้บริหาร
สถาบันการศึกษา ผู้บริหารชุมชนและผู้บริหารสถานประกอบการ โดยเป็นผู้ เช่ียวชาญกลุ่มเดียวกันกับ
ขัน้ตอนท่ี 6 ให้ความคิดเห็น  เพื่อยืนยันการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อ
พฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน ในด้านมาตรฐานด้านความเหมาะสม
(Propriety Standard)โดยมีลักษณะเป็นแบบประเมินซึ่งมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ดงันี ้

5 หมายถึง รายการประเมินดงักลา่วมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

4 หมายถึง รายการประเมินดงักลา่วมีความเหมาะสมมาก 

3 หมายถึง รายการประเมินดงักลา่วมีความเหมาะสมปานกลาง 
2 หมายถึง รายการประเมินดงักลา่วมีความเหมาะสมน้อย 

1 หมายถึง รายการประเมินดงักลา่วมีความเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 

7.2 น าแบบประเมินมาวเิคราะห์หาคา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ ข้อท่ี
ผา่นเกณฑ์ต้องมีคา่มธัยฐาน ตัง้แต ่3.50 ขึน้ไป และมีคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ไม่เกิน 1.50 

7.3 สรุปผลการยืนยนัรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการ
ท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน ในสว่นของผู้ เช่ียวชาญ 

ระยะท่ี 3 การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนา          
การท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน การวิจยัในระยะนี ้แบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอน 
ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 8 ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการ
ท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน  โดยผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง  

ในขัน้ตอนนี  ้มีวตัถุประสงค์การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการบริหารแบบพหุ
ภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน โดย
ผู้วิจยัด าเนินการตามขัน้ตอนยอ่ย ดงันี ้
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8.1 กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผู้ เก่ียวข้อง จ านวน 50 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร
ภาครัฐ จ านวน 5 คน ผู้บริหารสถาบันการศึกษา จ านวน 5 คน ผู้บริหารชุมชน 5 คน ผู้บริหาร
สถานประกอบการ จ านวน 5 คน มคัคเุทศก์น าเท่ียวกีฬาทางน า้ จ านวน 10 คน นิสติสาขาวิชาการ
ท่องเท่ียวหรือกีฬา จ านวน 10 คน นกัท่องเท่ียวกีฬาทางน า้ จ านวน 10 คน โดยมีคณุสมบตัิตาม
เกณฑ์การคดัเข้าท่ีผู้วิจยัก าหนดแบบเดียวกนักบัในระยะท่ี 1ขัน้ตอนท่ี 3 ซึง่กลุม่ผู้ให้ข้อมลูในครัง้นี ้
อาจจะเป็นบคุคลเดียวกนักบัในระยะท่ี 1ขัน้ตอนท่ี 3 หรือไม่ก็ได้ 

8.2 การตรวจสอบคณุภาพรูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการ
ท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน โดยผู้ มีส่วนเก่ียวข้องให้ความคิดเห็นด้านการ
น าไปใช้ประโยชน์ (Utility) และความเป็นไปได้ (Feasibility) โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ 5 ระดบั ดงันี ้

5 หมายถึง รายการประเมินนัน้มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้มากท่ีสดุ 
4 หมายถึง รายการประเมินนัน้มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้มาก 
3 หมายถึง รายการประเมินนัน้มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้ปานกลาง 
2 หมายถึง รายการประเมินนัน้มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้น้อย 
1 หมายถึง รายการประเมินนัน้มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้น้อยท่ีสดุ 
8.3 น าผลท่ีได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐานและค่าพิสัย

ระหว่างควอไทล์ข้อท่ีผ่านเกณฑ์ต้องมีค่ามธัยฐาน  ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และมีค่าพิสยัระหว่างควอ
ไทล์ไม่เกิน 1.50 

8.4 สรุปผลการตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้
เพื่อพัฒนา การท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน ในส่วนของผู้ มีส่วน
เก่ียวข้อง 

ขัน้ตอนท่ี 9 ปรับปรุงรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการ
ท่องเที่ยวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 

ในขัน้ตอนนี ้มีวตัถปุระสงค์ปรับปรุงรูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทาง
น า้เพื่อพฒันา การท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืนให้สมบรูณ์ โดยน ามา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการวิจยัในขัน้ตอนท่ี 8 ให้สมบรูณ์ เพื่อน าไปสูก่ารเผยแพร่ตอ่ไป 
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บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศกึษาวิจยั เร่ือง “รูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียว
ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน”ครัง้นีผู้้ วิจัยได้ด าเนินการตามกระบวนการวิจัย                   
และพฒันา(Research and Development)ด้วยวิธีวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) แบบ 
แบบเท่าเทียมกันตามล าดบั (Sequential Equal Status Design)   ด้วยการประยุกต์ใช้วิธีการวิจัยเชิง
คณุภาพ(Qualitative Research)และวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยมีจุดมุ่งหมาย
ทัว่ไปของการวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวใน
กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงน าเสนอผลการศกึษาข้อมลูจ าแนกตามระยะ
ของการวิจยัตามล าดบั ดงันี ้

ผลการวิจัยระยะที่  1 การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการจ าเป็นด้านการ
บริหารของกีฬาทางน า้ เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน  
จ าแนกเป็น 4 ตอนตามแหลง่ข้อมลูท่ีศกึษา คือ 

ตอนที่  1 ผลการศึกษาข้อมูลทุตติยภูมิของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียว                   
ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 

ตอนที่  2 ผลการสัมภาษณ์กึ่ งโครงสร้างจากความคิดเห็นของผู้ บริหารภาครัฐ                         
ผู้บริหารสถาบนัการศกึษา ผู้บริหารชมุชนและผู้บริหารสถานประกอบการ  

ตอนที่  3 ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียว                
ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 

ตอนที่  4 ผลการสังเคราะห์แนวทางองค์ประกอบรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคี          
ของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 

ผลการวิจัยระยะที่ 2 การสร้างและพฒันารูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้
เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน  จ าแนกเป็น 3 ตอน 
ตามล าดบัขัน้ของการวิจยั คือ 

ตอนที่  5 ผลการสร้างรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนา                       
การท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 

ตอนที่  6 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนา                   
การท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 
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  ตอนที่  7 ผลการยืนยันการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้           
เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 

ผลการวิจัยระยะที่  3 การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคี
ของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน จ าแนกเป็น 2 
ตอน จ าแนกตามล าดบัขัน้ของการวิจยั คือ  

ตอนที่  8 ผลการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้                    
เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 
   

โดยผู้วิจยั ก าหนดสญัลกัษณ์ในการน าเสนอผล ดงันี ้
x̄ หมายถึง คา่เฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 
S.D.  หมายถึง คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
MD หมายถึง คา่มธัยฐาน (Median) 
IQR หมายถึง คา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ (Inter Quartile Range) 
PNIb หมายถึง ดชันีความต้องการจ าเป็น (Modified Priority Need Index) 
IOC หมายถึง คา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัวตัถปุระสงค์ (Index of Item- 
  Objective Congruence) 
n หมายถึง  จ านวนตวัอยา่ง 

ผลการวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการจ าเป็นด้านการบริหารของ
กีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน 

การวิจัยในระยะนี ้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจบุกเบิก (Exploratory Survey Research) ด้วยวิธี
วิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) เพื่อมุ่งศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น 
เพื่อก าหนดแนวทางของรูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่
จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน  โดยผลการศกึษาปรากฏผลดงันี ้

ตอนที่  1 ผลการศึกษาข้อมูลทุตติยภูมิของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่ม
จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน มีรายละเอียดดงันี ้

1. ด้านสภาพทัว่ไปของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนั
ดามนัอย่างยัง่ยืน พบวา่กีฬาด าน า้พืน้ท่ีด าน า้สว่นใหญ่อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาติ เช่น จงัหวดัภเูก็ต
บริเวณอทุยานแห่งชาตสิริินาถ ได้แก่ เกาะราชาใหญ่เกาะราชาน้อย เกาะดอกไม้เกาะเฮ อนีโมนรีฟ
ซากเรือคิงครุยเซอร์จงัหวดัพงังาบริเวณอทุยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั ได้แก่ เกาะบอน เกาะบาง ู
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เกาะสิมิลนั เกาะปายู เกาะห้า เกาะเมียง เกาะปาหยนั เกาะปายงั เกาะหูและอยู่บริเวณอทุยาน
แห่งชาติหมู่เกาะสริุนทร์ ได้แก่ เกาะสริุนทร์เหนือ เกาะสริุนทร์ใต้ เกาะรี เกาะไข่และเกาะกลาง มี
แนวปะการังน า้ตืน้ท่ี อดุมสมบรูณ์และสวยงาม จงัหวดักระบี่บริเวณอทุยานแห่งชาติหมูเ่กาะลนัตา ได้แก่
กลุ่มเกาะรอกกลุ่มเกาะไหง เกาะสี่ และเกาะห้า จังหวดัตรัง บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 
ได้แก่เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะแหวน เกาะตะเกียงและจงัหวดัระนองบริเวณอทุยานแห่งชาติแหลมสน 
ได้แก่ หมู่เกาะก า คือ เกาะค้างคาว เกาะก าตกเกาะก าใหญ่ เกาะก ากลางหรือเกาะก านุ้ยสามารถแบ่งได้
เป็น 2 ลกัษณะ คือ การด าน า้ตืน้และการด าน า้ลึกส าหรับกีฬาแคนูคยคั พบว่า ปัจจุบนัเป็นกิจกรรมท่ี
ได้รับความนิยมมากขึน้ ส่วนใหญ่ใช้พืน้ท่ีป่าชายเลนเพื่อการท่องเท่ียวชมธรรมชาติ ภูเขา โพรงถ า้
แหล่งโบราณคดี พืน้ท่ีกิจกรรมกีฬาแคนูคยัคท่ีส าคัญในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันได้แก่ 
บริเวณเกาะเฮและเกาะราชาใหญ่ จงัหวดัภเูก็ต บริเวณเขาพิงกนั อ่าวพงังา บริเวณเกาะพีพี เกาะห้องอ่าว
ท่าเลนและบริเวณถ า้ลอด จงัหวดักระบี่ บริเวณเกาะกระดานและถ า้ลอด จงัหวดัตรัง สว่นกีฬาเรือ
พายล่องแก่งพบว่าในกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัมีน้อยท่ีได้รับความสนใจของนักท่องเท่ียว
มากท่ีสดุ คือ บริเวณน า้ตกโตนปริวรรต  ต าบลทุ่งคาโงก อ าเภอเมือง จงัหวดัพงังาและรองลงมา คือ การ
พายเรือลอ่งป่าโกงกางต าบลทุ่งหยีเพ็ง อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ 

2. ด้านปัญหาของกีฬาทางน า้เพื่อการพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้
ฝ่ังอนัดามันอย่างยัง่ยืนจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ พบว่า มีปัญหาแหล่งท่องเท่ียวทางน า้เสื่อม
โทรมมากขึน้ส่วนใหญ่ เกิดขึน้จากห่วงโซ่อุปทานในส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว  ทั ง้
ผู้ประกอบการธุรกิจกีฬาทางน า้และธุรกิจการท่องเท่ียว เช่น กีฬาด าน า้มีการน าเรือเข้าไปยงัพืน้ท่ี
ควบคมุการปลอ่ยน า้เสียลงสูท่ะเลปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังตลอดจนปัญหาจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเกินขีด
ความสามารถในการรองรับด้านการท่องเท่ียวของแหลง่ท่องเท่ียวนัน้ๆท่ีไม่เพียงพอกบัจ านวนนกันกัท่องเท่ียว
ท่ีมาเท่ียวในกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโลก ท่ี
ก่อให้เกิดปะการังฟอกขาวจากอุณหภูมิของน า้ท่ีเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะปะการังน า้ตืน้ปัจจุบันกรม
อุทยานแห่งชาติได้ท าการปิดพืน้ท่ีบางพืน้ท่ีในการท ากิจกรรมท่องเท่ียวเพื่อการพาณิชย์และให้
สามารถเข้าท าการวิจยัอย่างเดียวบริเวณเกาะพีพีเป็นสถานท่ีพบปัญหามากท่ีสดุในธุรกิจด าน า้
เพราะปริมาณการใช้งานในพืน้ท่ีสงู ท าให้ปะการังได้รับความเสื่อมโทรมลงคอ่นข้างมากโดยเฉพาะปะการัง
น า้ตืน้ปัจจบุนักรมอทุยานแหง่ชาติเป็นผู้ควบคมุดแูลทรัพยากรทางทะเล ยงัไม่มีนโยบายท่ีจะควบคมุ
ปริมาณนกัท่องเท่ียวเพราะอาจจะกระทบตอ่รายได้ท่ีรัฐบาลตัง้เปา้หมายไว้ ท าได้แคจ่ ากดับริเวณ
ในการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเท่านัน้เช่นแหลง่ด าน า้ท่ีหวงห้ามไม่ให้นกัท่องเท่ียวใช้ในกีฬาทาง
น า้ดงันัน้ กีฬาด าน า้ลึกมีข้อจ ากดัในเร่ืองความปลอดภยัความเช่ือถือและความเช่ือมัน่ในวิชาชีพ
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ของนกัท่องเท่ียวจะเลือกใช้บริการผู้น าเท่ียวหรือผู้สอนของประเทศไทยน้อย เพราะลกูค้ากีฬาด า
น า้สว่นมากเป็นชาวต่างชาติท าให้ มีความเช่ือมัน่ในผู้สอนหรือผู้น าเท่ียวชาวตา่งประเทศมากกว่า
ชาวไทยและมีความง่ายในการสื่อสารลกูค้ากีฬาด าน า้ลกึ จะเป็นนกัท่องเท่ียวยโุรปประมาณร้อย
ละ90 สว่นนกัท่องเท่ียวชาวไทยประมาณร้อยละ 5นกัท่องเท่ียวชาวจีนและชาวญ่ีปุ่ นประมาณร้อย
ละ 5 ปัจจบุนักิจกรรมกีฬาทางน า้เม่ือน ามาผนวกเข้ากบัแพ็กเก็จทวัร์ท่องเท่ียวแบบคร่ึงและเติมวนั 1 
วนัจะได้รับความนิยมจากนกัท่องเท่ียวมากขึน้ 

ตอนที่  2 ผลการสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างความต้องการจ าเป็นด้านการบริหารกีฬาทางน า้                           
เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน โดยแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้างท่ีสร้างขึน้น าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือแล้ว
ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะน าไปทดลองใช้สัมภาษณ์ผู้ บริหารกีฬาทางน า้เพื่อการ
ท่องเท่ียว จ านวน 2 คน คือ ผู้ อ านวยการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดชุมพรกับนายกสมาคม
ท่องเท่ียวจงัหวดัชมุพร เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนยั(Objectivity) และน ามาไปใช้สมัภาษณ์กลุม่
ตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหารภาครัฐ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ผู้บริหารชุมชนและผู้บริหารสถาน
ประกอบการ โดยใช้วิธีการเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบก้อนหิมะ(Snowball sampling technical)จ านวน 
8 คนและขยายกรอบของผู้ เช่ียวชาญเพิ่มขึน้ไปจนกว่าข้อมูลจะอิ่มตวั มีรายละเอียดตามตาราง
ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

ตาราง 8 จ านวนและร้อยละข้อมลูสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอยา่ง (n = 8) 

ข้อมลูสว่นบคุคล                                           จ านวน(คน)                                                              ร้อยละ 
เพศ 
          ชาย                                                                 6                                                                      75.00 
          หญิง                                                               2                                                                      25.00 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ข้อมลูสว่นบคุคล                                           จ านวน(คน)                                                              ร้อยละ 
 อาย ุ
         1) 20 – 29 ปี                                                   1                                                                      12.50 
         2) 30 – 39ปี                                                    1                                                                      12.50 
         3) 40 –49 ปี                                                    3                                                                      37.50 
         4) 50 – 59 ปี                                                   3                                                                      37.50 
ระดบัการศกึษา 
         1)  ปริญญาตรี                                                5                                                                      62.50 
         2) ปริญญาโท                                                  2                                                                     25.00 
      3) ปริญญาเอก หรืออ่ืน ๆ                     1                                                                     12.50 
อาชีพ 
         1) ผู้บริหารภาครัฐ                                           2                                                                    25.00 
         2) ผู้บริหารสถาบนัการศกึษา                         2                                                                    25.00 
         3) ผู้บริหารชมุชน                                             2                                                                   25.00 
         4) ผู้บริหารสถานประกอบการ                         2                                                                   25.00 
รายได้ 
         1) ต ่ากวา่ 15,000    บาท                                 1                                                                   12.50 
         2) 15,001 – 30,000 บาท                                 3                                                                   37.50 
         3) 30,001 – 50,000 บาท                                 3                                                                   37.50 
         4) มากกวา่ 50,000 บาท                                  1                                                                   12.50 
6. ประสบการณ์ 
         1) 0 – 4 ปี                                                          -                                                                      0.00 
         2) 5 – 9 ปี                                                          -                                                                      0.00 
         3) 10 – 15 ปี                                                     3                                                                   37.50 
         4) 16 – 20 ปี                                                     4                                                                   50.00 
         5) 21 – 30 ปี                                                     -                                                                      0.00 
         6) มากกวา่ 30 ปี                                              1                                                                   12.50 
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จากตาราง 8 พบวา่กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 75.00 สว่นใหญ่
มีอายุ 50 – 59 ปี และอายุ40 – 49 ปี คิด เป็นร้อยละ37.50 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.50 ประกอบอาชีพผู้บริหารภาครัฐ ผู้บริหารสถาบนัการศึกษา ผู้บริหาร
ชมุชนและผู้บริหารสถานประกอบการ ในสดัส่วนท่ีเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 25.00 เม่ือพิจารณารายได้ พบว่า 
สว่นใหญ่มีรายได้ 30,001 – 50,000 บาท และรายได้15,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.50 
มีประสบการณ์การท างานสว่นใหญ่อยูท่ี่ 16 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.00   

2.2 ข้อมูลผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
ในบริบทของการบริหารกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ัง

อนัดามนัอย่างยัง่ยืนผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า รูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้
เพื่อพฒันา การท่องเท่ียว นัน้มีรายละเอียด ดงันี ้

2.2.1 ด้านการจดัองค์กร (Organizing) พบว่า การด าเนินงานด้านการบริหารกีฬา
ทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน นัน้ โครงสร้างการบริหาร
องค์กรด้านกีฬาทางน า้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจดัการด้านการท่องเท่ียวหรือการกีฬา โดยการน า
ภารกิจด้านกีฬาทางน า้ท่ีสอดคล้องมาส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันาร่วมกบัการท่องเท่ียว ลกัษณะการ
บริหารจัดการควรใช้โครงสร้างขององค์กรท่ีมีอยู่ คือ ให้มีคณะกรรมการการบริหารระดับนโยบายของ
องค์กร ประกอบด้วยตวัแทนของภาคสว่นต่าง  ๆท่ีเก่ียวข้องกบัภารกิจตามบทบาทหน้าท่ีการท างาน โดยมี
การก าหนดต าแหน่งไว้อย่างชัดเจนและมีความแตกต่างกันบ้างในเร่ืองของการใช้ช่ือของฝ่ายและงาน                   
ตามพันธกิจบทบาทหน้าท่ีขององค์กร ในส่วนการด าเนินงานท่ีเก่ียวกับกีฬา ไม่ว่าจะเป็นกีฬาด าน า้            
กีฬาแคนูคยัคและกีฬาเรือพายล่องแก่ง พบว่า มีทัง้การจดทะเบียนของผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา          
และนิติบุคคล พนักงานและทีมงานส่วนใหญ่เป็นชาวไทยส าหรับกีฬาด าน า้ลึกในพืน้ท่ีกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัส่วนใหญ่ในส่วนงานการบริหารงานกีฬาด าน า้ลกึมีการด าเนินงานโดยชาวต่างชาติ
เป็นเจ้าของแหล่งท่องเท่ียวกีฬาด าน า้ลึกจะมีการประกาศการก าหนดจุดและพิกัดในแผนท่ีทางทะเล 
ของกีฬาด าน า้ลึกตามกฎหมายของอุทยานแห่งชาติท่ีก าหนดจุดไว้ให้แต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างชดัเจนแล้ว บริษัททัวร์น าเท่ียวทางน า้ท่ีเสนอขายจึงต้องขออนุญาตใช้พืน้ท่ี          
กับอุทยานแห่งชาติท่ีรับผิดชอบพืน้ท่ีตามกฎหมาย หากมีการฝ่าฝืนหรือเป็นการลักลอบในการน า
นกัท่องเท่ียวเข้าไปยงัแหลง่ด าน า้จะถกูด าเนินคดีตามกฎหมาย 
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นอกจากนี ้ยงัพบว่า สิ่งท่ีต้องก าหนดไว้ในการบริหารจดัการผู้ เช่ียวชาญหลายท่านให้
ความส าคญัเก่ียวกับคณะกรรมการการบริหารนโยบายโดยให้เหตผุลว่า นโยบายด้านความร่วมมือกัน
ของผู้บริหารในการด าเนินงานจะน ามาซึง่การท างานของผู้ ร่วมงานให้มีความส าเร็จขององค์กร 

2.2.2 ด้านการวางแผน (Planning) พบว่า การจัดการวางแผนกีฬาทางน า้เพื่อ
พัฒนาการท่องเท่ียว ในกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามันอย่างยั่งยืนในปัจจุบนัมีเป้าหมายส าคญัท่ีจะ
น าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติทัง้ในด้านการยกระดับขีดความสามารถของ
บุคลากรการท่องเท่ียวและการพัฒนาศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงรุก การกระจายรายได้และสร้างความ
สมดลุของการพฒันาให้กบัทกุภาคสว่น โดยเฉพาะกลุม่ท่องเท่ียวชมุชนท้องถ่ินรวมทัง้การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพืน้ฐานความเข้มแข็งอย่างยัง่ยืนตามศกัยภาพของกลุ่มจงัหวดั
ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน การวางยุทธศาสตร์กีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดภาคใต้            
ฝ่ังอันดามัน ประกอบด้วย  5 จังหวัด คือ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่และ
จงัหวดัตรัง ด้วยการดงึศกัยภาพโดดเดน่ท่ีมีอยู่ให้เป็นแหลง่ท่องเท่ียวทางทะเลระดบันานาชาติ มีจดุขาย
ทางการท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศ คือ หาดทราย ชายทะเล หมู่เกาะและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 
เช่น กีฬาด าน า้กีฬาเรือพายล่องแก่ง กีฬาแคนูคยคัอีกทัง้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกมี
มนต์เสน่ห์ของความเป็น “Andaman Cluster” โดยมีจงัหวดัภเูก็ตเป็นศนูย์กลางท่ีเปรียบเสมือน “ไข่มกุ
อนัดามนั” และมีแหลง่ท่องเท่ียวอ่ืน  ๆท่ีมีช่ือเสียงระดบันานาชาติ เช่น เกาะพีพี หมู่เกาะสิมิลนั หมู่เกาะ
สุรินทร์ เป็นต้น รวมทัง้ยังมีแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆในการพัฒนาเพิ่มเติมความหลากหลายของการ
ท่องเท่ียว ได้แก่ แหล่งนิเวศน์ป่าชายเลนและนิเวศน์ธรรมชาติป่าเขาในจังหวดัพังงาจังหวดักระบี่และ
จงัหวดัตรัง ท่ีเป็นแหล่งบริการพืน้ฐานสนบัสนุนการพฒันาพืน้ท่ีให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลชัน้น า
ของโลก (World Class) ท่ีส าคัญมีสถาบันการศึกษาท่ีมีหลักสูตรการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและ
หลกัสูตรการพฒันาด้านการกีฬาทางน า้เป็นการเฉพาะในการพัฒนากลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั 
ดงันัน้ในการบูรณาการท างานทุกภาคส่วนทัง้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ภาคการศึกษาและภาค
ประชาสงัคม ท้องถ่ินและชมุชนเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพและประโยชน์สงูสดุในพืน้ท่ีโดยมุ่งเปา้หมายใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล   บนฐานการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเท่ียวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน
ควบคู่กบัศกัยภาพในพืน้ท่ี  เพื่อให้ชมุชนเกิดความเข้มแข็ง การก าหนดกรอบและทิศทางการพฒันา
พืน้ท่ีกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบาย
พืน้ฐานแห่งรัฐตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งให้
ความส าคญักบัการวางแผนยทุธศาสตร์กีฬาทางน า้เพื่อการพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้
ฝ่ังอันดามันให้เหมาะสมกับศักยภาพและโอกาสของพืน้ท่ี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทาง
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เศรษฐกิจ เกิดการลงทนุเพื่อสร้างงานสร้างรายได้และความมัง่คัง่ให้แก่ประชาชนในพืน้ท่ีอย่างทัว่ถึงและ
เป็นธรรมควบคู่กบัการพฒันาคณุภาพคนและ การยกระดบัคณุภาพชีวิตและสร้างรายได้ของชุมชน ใช้
การบริหารจดัการทรัพยากรและจดัการคณุภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืนรวมทัง้การรักษาความมัน่คงของ
ประเทศและการบริหารจัดการท่ีดีของภาครัฐเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพืน้ท่ีและการพัฒนาท่ี
มัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืนในกลุม่จงัหวดัร่วมกนัเกือ้หนนุและเช่ือมโยงเพื่อน าไปสูเ่ปา้หมาย “การท่องเท่ียว
ท่ีมีคณุภาพระดบัโลก”โดยมีประเด็นยทุธศาสตร์พฒันาคณุภาพด้านการท่องเท่ียวให้มีมาตรฐานอย่าง
ยัง่ยืน ดงันี ้

1.  การท่องเท่ียวท่ีมีมาตรฐานการบริการท่ีดีเน้นเร่ืองการพฒันาบคุลากร ความสะอาด
และสุขอนามัย ท่ีดีมีความสะดวกสบายในการเดินทางและมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีได้
มาตรฐานเพื่อสร้างความเช่ือมั่นเร่ืองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและ
นกัท่องเท่ียว ทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติ 

2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรทัง้ทางบกและทางทะเลอันมีคุณค่าให้คงความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
สวยงามรวมถึงการอนรัุกษ์ประเพณี วฒันธรรมเพื่อเผยแพร่อตัลกัษณ์การท่องเท่ียวแห่งอนัดามนั 

กลยทุธ์ด้านการท่องเท่ียวและกีฬาทางน า้ พบวา่ มีการจดัท ากลยทุธ์ในด้านกีฬา
ทางน า้เพื่อการพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืนและมีการจดัท า
แผนพฒันากีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นระบบได้มาตรฐาน
ส่งเสริมประชาสมัพนัธ์กีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวแบบครบวงจรไม่มากนกัการใช้ social network และ
การสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบต่างๆเพื่อเพิ่มการรับรู้แก่นักท่องเท่ียวโดยเจาะกลุ่มตลาด
นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจในการท่องเท่ียวเชิงกีฬาและกลุ่มนกัท่องเท่ียวทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มากขึน้และมีแนวคิดจดัตัง้ศนูย์ให้ความช่วยเหลือและความปลอดภยัหรือบริการการแพทย์ฉกุเฉิน
ทางทะเลแก่นกัท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั บรูณาการจดัท าเส้นทางการท่องเท่ียว
ในรูปแบบการท่องเท่ียวเช่ือมโยงกบัพืน้ท่ีใกล้เคียงเพื่อดงึดดูความสนใจแก่นกัท่องเท่ียวเช่นภเูก็ต พงังา
ระนองและตรังพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  สิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณูปโภคและระบบโลจิสติกส์ใน
การรองรับจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากขึน้เพื่อให้การท่องเท่ียวเป็นไปด้วยความสะดวกอย่าง
ยัง่ยืนมีแนวคิดจดัตัง้สถาบนักีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและผ่านการรับรองใน
ระดับสากลก าหนดมาตรฐานการเรียนการสอนกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวทุกประเภทจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการดูแลนักท่องเท่ียวด้านความปลอดภัยทางทะเลและการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลให้แก่ผู้ประกอบการน าเท่ียวนกัท่องเท่ียวผู้ ท่ีท างานเก่ียวกบัการท่องเท่ียว เก่ียวกับเรือ
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น าเท่ียวให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อเป็นการอนรัุกษ์ทรัพยากรทางทะเลให้มีความยัง่ยืนตอ่ไปสร้าง
ความร่วมมือการประสานงานและบรูณาการร่วมกนัระหวา่งภาครัฐสถาบนัการศกึษาเอกชนชมุชน
ภายในพืน้ท่ีเพื่อหาแนวทางร่วมกันการพัฒนากีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวการจัดรูปแบบการ
ท่องเท่ียวทางทะเลให้มีความปลอดภยัและอนรัุกษ์ทรัพยากรทางทะเลไปพร้อมกนัเพื่อให้เกิดการท่องเท่ียว
อยา่งยัง่ยืนพฒันาและฟืน้ฟทูรัพยากรทางทะเลท่ีได้รับผลกระทบ จากการท่องเท่ียวและจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมของโลกพร้อมทัง้ส ารวจแหล่งท่องเท่ียว ทางน า้ใหม่ๆพฒันาระบบสารสนเทศในการท่องเท่ียว
แหล่งท่องเท่ียวทางทะเลเพื่อให้นักท่องเท่ียวทราบข้อมูลการท่องเท่ียวท่ีถูกต้องการจัดการ
ท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมทางทะเลค านึงถึงขีดจ ากดัและศกัยภาพในการฟืน้ตวัของระบบนิเวศ
ธรรมชาติเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดลุ โดยส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดการท่องเท่ียว
อย่างยัง่ยืนท่ีเน้นการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวควบคู่กับการเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมและชุมชนมีการ
จัดระเบียบเรือน าเท่ียวในด้านความปลอดภัยบนเรือน าเท่ียวและระบบในการเดินเรือให้ได้มาตรฐาน
สอดคล้องกับการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวรัฐบาลออกนโยบาย ในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวให้
สามารถรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีมีจ านวนเพิ่มมากขึน้และพฒันาแหลง่ท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานสากล 

ส าหรับแผนปฏิบตัิการกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้
ฝ่ังอนัดามนั พบว่า การบริหารงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬาเพื่อการท่องเท่ียวต่างมี
แผนงานและโครงการ โดยยึดพืน้ท่ีของตนเองเป็นท่ีตัง้ในดแูลนกัท่องเท่ียวแต่ขาดการบูรณาการอย่าง
เป็นระบบและครอบคลมุบคุลากรเปา้หมาย รวมทัง้งบประมาณจะใช้เฉพาะในหน่วยงานของตนเอง
ตามโครงการท่ีท าแผนท่ีตัง้ไว้ 

2.2.3. ด้านการจดัการเรียนรู้ (Studying)พบว่า การบริหารกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการ
ท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัในสถานการณ์ปัจจบุนัยงัไม่มีหลกัสตูรกีฬาทางน า้ท่ีมี
ความหลากหลายและครอบคลุมความรู้ความสามารถทักษะการจัดการกีฬาทางน า้และการท่องเท่ียว
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการเผชิญสถานการณ์จริงและสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง การจัดท า
หลกัสตูร พบว่าควรให้ครอบคลมุทัง้ด้านการท่องเท่ียวและกีฬาทางน า้เพื่อการบริการท่องเท่ียวและ
ความปลอดภยันกัท่องเท่ียว รวมถึงการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมธรรมชาติในการด าเนินงานเก่ียวกบัหลกัสตูร
มีการแตง่ตัง้คณะท างานท่ีรับผิดชอบและต้องมีความรู้เฉพาะด้านมาร่วมกนัวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง
ก าหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจและเปา้หมายของการจดัการศกึษาของสถานศกึษา ก าหนดคณุลกัษณะ
อนัพงึประสงค์ก าหนดสมรรถนะผู้ เรียน ก าหนดโครงสร้างหลกัสตูรกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียว 
เพื่อให้แต่ละสาระการเรียนรู้เป็นระบบครบทุกด้านและมีวิชามีตามสดัส่วนเวลาเรียนและมีตวัชีว้ดัการ
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เรียนรู้ การวดัและประเมินผลรวมทัง้การบริหารจัดการงบประมาณ อาคารสถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์และ
บคุลากรท่ีสอดคล้องกบัหลกัสตูร 

วิธีการเรียนการสอน พบว่าในการจดักระบวนการเรียนการสอนและการจดัเนือ้หาของ
กระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัการใช้งานจริง โดยให้ผู้ รับผิดชอบในการด าเนินงานต้อง
ก ากบัดแูลให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลกัสตูรด้านกีฬาทางน า้
เพื่อการท่องเท่ียวด้วยการบูรณาการเช่ือมโยงเนือ้หาด้านความรู้ทกัษะหรือคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ โดย
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหาและใช้ความรู้หลาย ๆ  ด้านประกอบกันเพื่อช่วยให้ผู้ เรียนเกิด
พฒันาการทัง้ด้านความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ผู้ เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้และได้ท างานร่วมกนั 
เช่ือมโยงกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ท่ีแสดงถึงความรู้ความเข้าใจ
สิ่งต่างๆเก่ียวกับกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันรวมทัง้
สง่เสริมพฒันาให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตและการักษาสิง่แวดล้อม 

การประเมินผล พบวา่ ผู้ เรียนกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ัง
อนัดามนัจะต้องเน้นทกัษะการปฏิบตัิงานมากท่ีสดุ เน่ืองจากกีฬาทางน า้นัน้อนัตรายถึงชีวิต เพราะฉะนัน้
ทกุวินาที ท่ีมีคา่ จึงต้องสร้างความช านาญความรอบรู้และน าความรู้ประสบการณ์จากการเรียนไป
การปฏิบตัิงานได้จริงรวมทัง้ท างานอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการแก้ปัญหาในน า้ตามความสามารถและ
ความถนัดด้วยมีความตัง้ใจ ความเต็มใจและความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ
พร้อมท่ีจะรับผิดชอบมีคุณธรรม จริยธรรมมีความซื่อสตัย์สจุริตอย่างเสมอ มีภาวะผู้น าในการท างานใน
กลุ่มต่าง  ๆเป็นแบบอย่างท่ีดีคลอบคลมุทกัษะความสามารถภาคปฏิบตัิการตดัสินใจ สามารถประยกุต์ใช้
กบัวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกบักีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัและ
สนองตอบต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าได้รู้จักการพัฒนาตนเอง รวมทัง้วิชาชีพได้อย่างต่อเน่ือง ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะการใช้ภาษาองักฤษทัง้การพดู อ่านเขียน และการ
ฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2.4. ด้านการรับรองมาตาฐาน (Accrediting) พบว่า ด้านมาตรฐานวิชาชีพของ
กีฬาทางน า้ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั ยงัไม่มีโรงเรียนท่ีเปิดหลกัสตูรวิชาชีพเก่ียวกบัการ
เรียนการสอนกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวด้านกีฬาด าน า้ กีฬาแคนคูยคัและกีฬาพายเรือลอ่งแก่ง
โดยตรงมีการฝึกอบรมในบางพืน้ท่ีและก็ไม่ได้มีการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐหรือ
ผู้ เช่ียวชาญ   ท่ีดูแลก ากับโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาไม่มีเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานของผู้ประกอบการร้านท่ีเปิดเก่ียวกบักีฬาทางน า้มีการลงทนุในเคร่ืองมือและอปุกรณ์
ตา่งๆ  ท่ีมีมลูคา่ท่ีสงูให้กลุม่ผู้ เรียนจ านวนไมม่ากและไมไ่ด้มีการประชาสมัพนัธ์ในเร่ืองการเรียนการสอนเพื่อการ
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อาชีพกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวมากนักเม่ือเปรียบเทียบกับต่างประเทศดังนัน้นักท่องเท่ียวท่ีมา
ท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัมากกว่าคร่ึงมีความต้องการออกไปท่องเท่ียวทางน า้ 
หากมีการเรียนการสอนท่ีมาตรฐานจะเพิ่มทกัษะ ในการแนะน าหรือสอนนกัท่องเท่ียวก่อนออกไป
ท่องเท่ียวทางน า้ได้ปลอดภัย จะสร้างรายได้มากขึน้ในส่วนเรือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการน าเท่ียว
ภาครัฐควรต้องมีการตรวจสอบและออกใบอนุญาตส าหรับผู้ขบัเรือหรือนายท้ายเรือในการดูแล
นกัท่องเท่ียวควบคู่กับการดแูลทรัพยากรทางทะเลโดยมีการฝึกอบรมทกัษะในการปฏิบตัิจริงไม่ใช่อาศยั
ประสบการณ์หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยการจดัอบรมเพิ่มเติมความรู้หรือทบทวนความสามารถ
อยา่งน้อยปีละครัง้นอกจากนีแ้ล้วควรมีแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมลูจ านวนเรือน าเท่ียวเพื่อการควบคมุ
ปริมาณเรือน าเท่ียวและลดความหนาแน่นของจ านวนเรือท่ีเข้าไปยงัแหล่งท่องเทียวทางทะเลอย่าง
เหมาะสมผู้ประกอบการธุรกิจกีฬาทางน า้ในพืน้ท่ีควรใสใ่จเร่ืองมาตรฐานด้านการดแูลสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลมีความรู้การอนุรักษ์และตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ใต้ทะเลดงันัน้
ก่อนท่ีจะมีการอนญุาตการด าเนินธุรกิจกีฬาท่งน า้เพื่อการท่องเท่ียวควรท่ีจะมีการอบรมหลกัสตูรกีฬา
ทางน า้เพื่อการพฒันาการท่องเท่ียวทัง้เจ้าของธุรกิจลกูเรือและกปัตนัผู้น าเท่ียวหรือมคัคเุทศก์ทกุปี 

ในเร่ืองมาตรฐานการบริการพบว่า บคุลากรด้านกีฬาทางน า้ท่ีประกอบการธุรกิจ
กีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวในปัจจุบนัยงัต้องเพิ่มเติมความรู้ ทักษะบุคลากร โดยเฉพาะคนไทยท่ีท า
หน้าท่ีน าเท่ียวกีฬาด าน า้ลึก Dive Master ท่ีพบว่า มีจ านวนไม่มากและขาดแคลนภาครัฐควร
สง่เสริมการผลิต Dive Masterท่ีมีใบอนญุาตถกูต้องได้มาตรฐานเพื่อสร้างความเป็นมาตรฐานสากลให้กบั
กีฬาด าน า้ในประเทศไทย จะช่วยแก้ปัญหานกัท่องเท่ียวเกิดอบุตัิเหตทุางน า้ได้และยงัพบว่ากีฬาทาง
น า้ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัยงัไม่สามารถประกอบอาชีพกีฬาทางน า้ได้ตลอดทัง้ปีท าให้
ผู้น าเท่ียวเกิดความเบื่อหน่ายและหนัไปประกอบอาชีพอ่ืนด้วย 

ส าหรับมาตรฐานความปลอดภยั พบวา่ สิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆท่ีเก่ียวเน่ือง
ในธุรกิจกีฬาทางน า้เพื่อการพัฒนาการท่องเท่ียว ยังขาดความพร้อมด้านวัสดุและอุปกรณ์ท่ี
ทนัสมยัในการช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวจากการเกิดอบุตัิเหตทุางน า้ได้อย่างรวดเร็วหน่วยงานภาครัฐ
มีความล่าช้าในการเข้าช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวต้องอาศยัผู้ประกอบการท่องเท่ียวในการให้ความ
ช่วยเหลือเบือ้งต้นท่าเรือการท่องเท่ียวบางแห่งยงัไม่ได้มาตรฐานทุ่นจอดเรือมีน้อย เรือน าเท่ียวบาง
ล าไม่มีอปุกรณ์ช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวขัน้พืน้ฐานตามมาตรฐานการขนสง่ทางน า้และควรจะต้องมี
วิทยุสื่อสารหรือโทรศพัท์ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆเช่นศูนย์ช่วยเหลือและบริการความปลอดภยั
นกัท่องเท่ียวโรงพยาบาลอทุยานแห่งชาติขนส่งทางน า้ ต ารวจท่องเท่ียวและต ารวจน า้ นอกจากนี ้
ภาครัฐควรสนับสนุนเร่ืองงบประมาณในการบริหารจัดการด้านการช่วยเหลือนักท่องเท่ียวและ
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ความปลอดภยัทางทะเลภายใต้การดแูลของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเพื่อใช้ฝึกอบรมผู้ มี
ส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวทางน า้ทุกคนควรมีการจัดตัง้องค์กรหรือหน่วยงานท่ีขึน้ตรงต่อ
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาอย่างเป็นทางการในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั พร้อมทัง้การ
คดัเลือกสรรหาบคุลากรและเจ้าหน้าท่ีเฉพาะทางในการปฏิบตัิงานการท่องเที่ยวทางน า้เพื่อเป็นจดุ
ศนูย์กลางในการสนบัสนนุช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวและภารกิจทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวทางทะเลฝ่ัง
อนัดามนัเช่นเกาะพีพีเกาะลนัตา ดงันัน้หากมีการจดัตัง้ศนูย์พฒันากีฬาทางน า้และความปลอดภยัทาง
ทะเลในแหล่งท่องเท่ียวจะช่วยการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือดูแล
นักท่องเท่ียวให้มีมาตรฐานเพิ่มขึน้ รวมทัง้การอบรมเจ้าหน้าท่ี มัคคุเทศก์และผู้ เก่ียวกับการ
ปฏิบตัิงานทางน า้ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวท่ีเก่ียวข้องก็จะเพิ่มศกัยภาพการเป็น เจ้าบ้านท่ีดีใน
การดแูลความปลอดภยันกัท่องเท่ียวและการปฏิบตัิงานทางทะเลอ่ืนๆ ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากร
สิง่แวดล้อมได้มากขึน้ 

จากผลการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิและการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ผู้ วิจัย ได้น า
สารสนเทศดงักลา่ว มาสร้างแบบสอบถามความต้องการจ าเป็นเพื่อเก็บข้อมลูการวิจยัเชิงปริมาณ
กับผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในการวิจัยโดยมีลกัษณะเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดบั น าเสนออาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณาแก้ไข พร้อมทัง้ให้ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 5 คน พิจารณา ตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of 
Item Objective Congruence) อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00   แสดงว่ามีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (ดงั
รายละเอียดในตาราง  9) จากนัน้น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กบัผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกีฬา
ทางน า้นอกกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั จ านวน 30 คน วิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ใน
ส่วนของแบบสอบถามความคาดหวงั ได้เท่ากับ 0.93 และแบบสอบถามสภาพความเป็นจริงได้เท่ากับ 
0.98 และในภาพรวมของแบบสอบถามทัง้ฉบบั ได้เท่ากบั 0.93 แสดงว่าแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่ 
สามารถน าไปใช้ได้ 
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ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) เพื่อประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของ    
แบบสอบถามความต้องการจ าเป็น ของกีฬาทางน า้เพ่ือการพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดั
ภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน (n = 5) 

ประเด็นการพิจารณาในรูปแบบ คา่ IOC ผลการพิจารณา 
1.ด้านการจดัองค์กร 
1.1การจดัโครงสร้าง 0.60 – 1.00 ผา่นเกณฑ์ สามารถน าไปใช้ได้ 
1.2 การก าหนดบทบาทหน้าท่ี 0.80 - 1.00 ผา่นเกณฑ์ สามารถน าไปใช้ได้ 

1.3. การก าหนดต าแหน่งงาน 1.00 ผา่นเกณฑ์ สามารถน าไปใช้ได้ 

2.ด้านการวางแผน 
2.1 การก าหนดนโยบาย 0.80 – 1.00  ผา่นเกณฑ์ สามารถน าไปใช้ได้ 

2.2 การวางแผนกลยทุธ์  0.80 – 1.00 ผา่นเกณฑ์ สามารถน าไปใช้ได้ 

2.3. การวางแผนปฏิบตัิงาน 0.80 – 1.00 ผา่นเกณฑ์ สามารถน าไปใช้ได้ 

3.ด้านการจดัการเรียนรู้ 
3.1. หลกัสตูร 0.80 – 1.00 ผา่นเกณฑ์ สามารถน าไปใช้ได้ 

3.2. วิธีการเรียนการสอน 0.60 – 1.00 ผา่นเกณฑ์ สามารถน าไปใช้ได้ 

3.3 การประเมนิผล                                                      0.80 – 1.00            ผา่นเกณฑ์ สามารถน าไปใช้ได้ 
4.ด้านการรับรองมาตรฐาน 
4.1. มาตรฐานวิชาชีพ  0.80 – 1.00 ผา่นเกณฑ์ สามารถน าไปใช้ได้ 

4.2. มาตรฐานการบริการ 0.80 – 1.00 ผา่นเกณฑ์ สามารถน าไปใช้ได้ 

4.3. มาตรฐานความปลอดภยั 0.80 – 1.00 ผา่นเกณฑ์ สามารถน าไปใช้ได้ 

หมายเหต ุเกณฑ์การผา่น คือ  คา่ IOC ≥ 0.50  
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นของกีฬาทางน า้เพื่อการพฒันาการท่องเท่ียวใน
กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง มีผล
การศกึษา ดงัตาราง 10   

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง  

ตาราง 10 จ านวนและร้อยละข้อมลูสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอยา่ง (n = 381) 

ข้อมลูสว่นบคุคล จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
1) ชาย 146 38.30 
2) หญิง 235 61.70 
2. อาย ุ
1)20 – 29 ปี  241 56.20 
2) 30 – 39ปี 83 21.80 
3) 40 –49 ปี 51 13.40 
4) 50 – 59 ปี 33 8.70 
3. ระดบัการศกึษา 
1)  ปริญญาตรี  302 79.30 
2) ปริญญาโท 46 12.10 

3) ปริญญาเอก หรืออ่ืน ๆ 33 8.60 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

ข้อมลูสว่นบคุคล                                                              จ านวน(คน)                                  ร้อยละ 
4. อาชีพ 
1) ผู้บริหารภาครัฐ  15 3.90 
2) ผู้บริหารสถาบนัการศกึษา 24 6.30 
3) ผู้บริหารชมุชน  15 3.90 
4) ผู้บริหารสถานประกอบการ 30 7.90 
5) นกัศกึษาสาขาการท่องเท่ียวหรือกีฬา 72 18.90 
6) มคัคเุทศก์/ผู้น าเท่ียว 105 27.60 
7) นกัท่องเท่ียว 120 31.50 
5. รายได้ 
1) ต ่ากวา่ 15,000  บาท 87 22.80 
2) 15,001 – 30,000 บาท 149 39.10 
3) 30,001 – 50,000 บาท               112 29.40 
4) มากกวา่ 50,000 บาท      33 8.70 
6. ประสบการณ์ 
1) 0 – 4 ปี 109 28.60 
2) 5 – 9 ปี 49 12.90 
3) 10 – 15 ปี 113 29.30 
4) 16 – 20 ปี 30 7.90 
5) 21 – 30 ปี 40 10.50 
6) มากกวา่ 30 ปี 40 10.50 

 
จากตาราง 10 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.70 ตามล าดับ                

ส่วนใหญ่มีอายุ 20 – 29 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.20 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปริญญาตรี             
คิดเป็นร้อยละ 79.30  อาชีพส่วนใหญ่เป็น นักท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 31.50 รองลงมา คือ มัคคุเทศก์/
ผู้น าเท่ียวคิดเป็นร้อยละ 27.60  รายได้ส่วนใหญ่ อยู่ในช่วง 30,001 – 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.10  
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ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับกีฬาทางน า้ พบว่าส่วนใหญ่ อยู่ในช่วง 10 – 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.30 
รองลงมา คือ น้อยกวา่ 4 ปีคิดเป็นร้อยละ 28.60  

3.2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น 
ผู้ วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ มีส่วน

เก่ียวข้อง จ าแนกตามสถานภาพท่ีแตกตา่งกนั ได้ผลดงันี ้

ตาราง 11 ผลสรุปการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวใน
กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารภาครัฐ (n=15) 

 

 

องค์ประกอบในรูปแบบ 
ความคาดหวงั สภาพที่เป็นจริง ดชันีความ

ต้องการ
จ าเป็น 

(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

x̄ S.D. x̄ S.D. 

1. ด้านการจดัองค์กร 

1.1 การจัดโครงสร้าง 

1.กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวควรมีองค์กร           
รับผิดชอบในการด าเนินงานอยา่งชดัเจน 

4.47 0.74 .2.53 0.52 0.83 4 

2.คณะกรรมการการบริหารควรมีหลายภาคสว่นเพ่ือให้
ครอบคลมุภารกิจงานด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.40 0.63 2.60 0.83 096 2 

3.ผู้บริหารควรคดัเลือกโดยการเปิดโอกาสให้ผู้ มี
คณุภาพและเป็นท่ียอมรับเข้ามาปฏิบตัิหน้าท่ีด้านการ
บริหารกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 

4.40 0.74 2.60 0.74 0.88 3 

4.มีการก าหนดฝ่าย/แผนกท่ีมีความชดัเจน ได้แก่        
ฝ่ายบริหารทัว่ไป ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการทอ่งเท่ียว
และฝ่ายกิจกรรมกีฬาทางน า้ 

4.67 0.62 2.67 0.82 0.99 1 

5.มีการก าหนดภาระงานตามกรอบโครงสร้างองค์กร
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งชดัเจน 

4.60 0.63 2.93 0.59 0.65 5 

1.2 การก าหนดบทบาทหน้าที่ 
6. อนรัุกษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมและฟืน้ฟเูวชศาสตร์ทางน า้
ด้วยการใช้กีฬา 

4.33 0.72 2.80 0.56 0.62 5 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

 

 

องค์ประกอบในรูปแบบ 
ความคาดหวงั สภาพที่เป็นจริง ดชันีความ

ต้องการ
จ าเป็น 

(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

x̄ S.D. x̄ S.D. 

7.ผลิตและพฒันาบคุลากรด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการ
ทอ่งเท่ียว 

4.40 0.74 2.73 0.88 0.93 1 

9. สง่เสริม สนบัสนนุการวิจยัด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการ
ทอ่งเท่ียว 

4.27 0.80 2.60 0.74 0.92 2 

10.บริหารจดัการองค์กรด้านกีฬาทางน า้ให้มีความเป็น
เลศิทัง้การกีฬาและการทอ่งเท่ียว 

4.47 0.74 2.67 0.62 0.78 3 

1.3 การก าหนดต าแหน่งงาน 
11. มีทศันคติ คา่นิยม แรงจงูใจในการท างานท่ี
สอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 

4.33 
 

0.72 
 

2.80 
 

0.77 
 

0.73 
 

5 

12.มีความสมบรูณ์ แข็งแรงและมีสมรรถภาพทางกายท่ี
สอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 

4.47 0.64 2.67 1.05 1.05 4 

13. มีทกัษะความช านาญสอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 4.53 0.52 2.40 0.63 1.06 3 
14. มีประสบการณ์และการฝึกอบรมท่ีสอดคล้องกบั
ต าแหน่งงาน 

4.47 0.64 2.33 0.82 1.20 2 

15. มีคณุวฒุิทางการศกึษาสอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 4.47 0.64 2.20 0.68 1.28 1 
2. ด้านการวางแผน 
2.1 การก าหนดนโยบาย 
16. การก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจครอบคลมุกีฬา
ทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวทกุด้าน 

4.40 0.63 
 

2.33 0.62 1.07 2 

17. สร้างคนท่ีเก่ียวข้องให้มีความเช่ียวชาญด้านกีฬา
ทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.47 0.52 2.33 0.62 1.10 1 

18. พฒันาศกัยภาพเชิงพืน้ท่ีด้วยการดงึพลงัของชมุชน
ในการบริหารกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.53 0.52 2.60 0.74 0.94 4 

19. เป็นองค์กรท่ีน ากีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวมา
พฒันา อนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูรักษาสิ่งแวดล้อมทางน า้ 

4.40 0.74 2.40 0.51 0.90 5 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

 
 

 

องค์ประกอบในรูปแบบ 
ความคาดหวงั สภาพที่เป็นจริง ดชันีความ

ต้องการ
จ าเป็น 

(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

x̄ S.D. x̄ S.D. 

20. เป็นองค์กรท่ีพฒันาสง่เสริมกีฬาทางน า้และการ
ทอ่งเท่ียวสูค่วามเป็นเลิศอยา่งยัง่ยืน 

4.73 
 

0.46 
 

2.47 0.74 1.08 2 

2.2 การวางแผนกลยุทธ์  
21. สร้างและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานกีฬาทางน า้เพ่ือ
ทอ่งเท่ียว 

  
2.53 

 

 
0.64 

 

 
0.97 

 

 
5 
 

 
5 
 

22. สร้างหลกัสตูรองค์กรร่วมกนักบัผู้ เก่ียวข้องด้านกีฬา
ทางน า้เพ่ือพฒันาการทอ่งเท่ียว 

4.60 0.51 2.33 0.72 1.27 1 

23. จดัหาผู้ เช่ียวชาญทัง้ภายนอกและภายในเข้าท างาน
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือพฒันาทอ่งเท่ียว 

4.67 0.49 2.53 0.64 1.03 3 

24. สร้างมาตรฐานบคุลากรเพ่ือการดแูลความปลอดภยั
ทางน า้โดยการบรูณาการกีฬาทกุด้าน 

4.47 0.52 2.53 0.83 1.00 4 

25. พฒันาคณุภาพนกักีฬา ผู้ ฝึกสอน ผู้ตดัสินด้านกีฬา
ทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวชาวไทยสูร่ะดบันานาชาติ 

4.67 0.49 2.33 0.72 1.22 2 

2.3 การวางแผนปฏบิัตงิาน 
26. พฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานโดยใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศให้เพียงพอ รวดเร็วและเข้าถึงทรัพยากรได้
อยา่งทัว่ถึง 

4.67 0.49 2.53 0.74 1.06 2 

27. สร้างเครือขา่ยวิชาการ (Academic Network) ทัง้ใน
และตา่งประเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและ
ความร่วมมือตา่งๆ 

4.67 0.49 2.53 0.92 1.09 1 

28. สร้างศกัยภาพของบคุลากรทกุสายงานอยา่ง
ตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ เพ่ือการปฏิบตัิงานอยา่งมี
ประสทิธิภาพก่อนการน าไปปฏิบตัิ 

4.60 0.51 2.73 0.88 0.87 4 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

 

 

องค์ประกอบในรูปแบบ 
ความคาดหวงั สภาพที่เป็นจริง ดชันีความ

ต้องการ
จ าเป็น 

(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

x̄ S.D. x̄ S.D. 

29. เพิ่มพนูความรู้ ประสบการณ์และสร้างโอกาส
ความก้าวหน้าให้บคุลากรขององค์กรด้านกีฬาทางน า้
เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.47 0.52 2.47 0.64 0.97 3 

30. สนบัสนนุ สง่เสริม พฒันาเพ่ือให้กีฬาทางน า้เพ่ือ
การทอ่งเท่ียวมีความเป็นเลิศ 

4.53 0.52 2.67 0.49 0.78 5 

3. ด้านการจดัการเรียนรู้ 
3.1 หลักสูตร 
31. หลกัสตูรตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร / 
มาตรฐานองค์กรวิชาชีพหรือมาตรฐานสากล 

4.47 0.52 2.33 0.62 1.04 2 

32.หลกัสตูรมีการพิจารณารับรองมาตรฐานการศกึษา
สอดคล้องกบันโยบาย วิสยัทศัน์พนัธกิจของกระทรวง
การทอ่งเท่ียวและกีฬา 

4.47 0.52 2.40 0.74 1.08 1 

33. หลกัสตูรท่ีสร้างบคุลากรด้านกีฬาทางน า้เพ่ือ
ทอ่งเท่ียวให้ความเชียวชาญ 

4.40 0.63 2.40 0.63 0.93 4 

34. หลกัสตูรต้องมีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีสามารถน าไป 
ประกอบอาชีพด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 

4.40 0.74 2.53 0.74 0.86 5 

35. หลกัสตูรต้องให้ความส าคญัด้านการอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อม 

4.53 0.64 2.53 0.74 0.97 3 

3.2 วิธีการเรียนการสอน 
36. วิธีการเรียนการสอนต้องสอดคล้องวตัถปุระสงค์การ
เรียนรู้และลกัษณะวิชาท่ีเหมาะสมและทนัสมยั 

4.53 0.74 2.40 0.63 1.00 4 

37. มีเนือ้หาวชิาขัน้ตอนในการฝึกปฏิบตัิอยา่งเป็นระบบ
และตอ่เน่ืองสมัพนัธ์กนั 

4.67 0.62 2.40 0.74 1.22 2 

38. มีการใช้ภาษาองักฤษและทกัษะภาษาอ่ืน ๆ ในการ
เรียนการสอนง่าย ดงู่ายเข้าใจงา่ย 

4.73 0.59 2.33 0.72 1.30 1 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

 
 

 

องค์ประกอบในรูปแบบ 
ความคาดหวงั สภาพที่เป็นจริง ดชันีความ

ต้องการ
จ าเป็น 

(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

x̄ S.D. x̄ S.D. 

39. มีการใช้ระบบสหกิจศกึษาเพ่ือให้ผู้ เรียนได้ใช้
อปุกรณ์การสอน สื่อ / เอกสารร่วมกบัสถาน
ประกอบการในพืน้ท่ีปฏิบตัิจริง 

4.67 0.49 2.60 0.74 0.96 5 

40.มีการให้ข้อแนะน ากบัผู้ เรียนเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและ
สรุปประเดน็ร่วมกนัทกุครัง้ 

4.73 0.46 2.33 0.62 1.22 2 

3.3 การประเมินผล 
41. มีการประเมินผลมาตรฐานทกัษะการปฏิบตัิงาน
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.53 0.53 2.47 0.64 0.99 5 

42. มีการประเมินผลความสามารถในการสื่อสาร พดู 
อ่าน เขียนและการวิเคราะห์  

4.67 0.49 2.60 0.91 1.03 4 

43. มีการประเมินผลเพ่ือแก้ปัญหาและประยกุต์ใช้
ความรู้มาประกอบการตดัสินใจด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการ
ทอ่งเท่ียว 

4.53 0.64 2.40 0.74 1.16 1 

44. มีการประเมินผลด้านสมรถภาพ มีความประพฤติ
ตนท่ีเหมาะสมตามหลกัวิชาชีพมีการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน
ด้วยความสมัพนัธ์อนัดี   

4.60 0.63 2.47 0.74 1.07 3 

45. มีการประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและวิทยกุาร
สื่อสารด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 

4.47 0.64 2.33 0.72 1.14 2 

4. ด้านการรับรองมาตรฐาน 
4.1 มาตรฐานวิชาชีพ 
46. ต้องมีทกัษะความรู้ ความสามารถ มีสมรรถภาพ
ทางกายด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวท่ีดี  

4.67 0.49 2.67 0.82 0.95 4 

47. ทกัษะการฝึกปฏิบตัิผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.53 0.64 2.47 0.64 0.99 2 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

 
 

 

องค์ประกอบในรูปแบบ 
ความคาดหวงั สภาพที่เป็นจริง ดชันีความ

ต้องการ
จ าเป็น 

(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

x̄ S.D. x̄ S.D. 

48. ถ่ายทอดความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้านการน า
เท่ียวกีฬาทางน า้ได้ดี 

4.47 0.64 2.53 0.74 0.93 5 

49. บริหารจดัการกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวและจดั
แขง่ขนักีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว  

4.53 0.64 2.47 0.64 0.99 2 

50. ปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณและบทบาทหน้าท่ีของ
อาชีพกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.60 0.51 2.40 0.91 1.13 1 

4.2 มาตรฐานการบริการ 
51.ให้บริการท่ีรวดเร็วประทบัใจ มีความถกูต้องชดัเจน
ทัง้ขา่วสารข้อมลูหรือการด าเนินงานตา่ง ๆ  

4.67 0.49 2.47 0.92 1.11 5 

52. สถานท่ีสะอาดเรียบร้อย มีปา้ยบอกสถานท่ี ขัน้ตอน
การตดิตอ่ของผู้มาทอ่งเท่ียวท่ีสามารถอ่านหรือตดิตอ่ได้
และควรเป็น One stop service  

4.60 0.51 2.27 0.59 1.18 3 

53. ให้บริการด้วยความยิม้แย้มแจ่มใสและมีความเตม็
ใจ 

4.67 0.49 2.40 0.74 1.13 4 

54. มีการสื่อสารท่ีดีเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กร 
ด้วยน า้เสียงและภาษาท่ีแสดงออกวา่เป็นการ
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี 

4.73 0.46 2.27 0.80 1.47 1 

55. ใช้เทคโนโลยีได้ดีและรวดเร็วในการประชาสมัพนัธ์
ขา่วสารข้อมลูตา่งๆ หรือเสริมการให้บริการท่ีดีอีกทาง
หนึ่ง เช่น Website 

4.60 0.51 2.33 0.72 1.20 2 

4.3 มาตรฐานความปลอดภยั 
56. ดแูลความปลอดภยัและการช่วยเหลือปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นกบันกัทอ่งเท่ียวได้  

4.73 0.46 2.67 0.98 1.01 5 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

 
จากตาราง 11 พบว่า ผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเห็นว่า ด้านท่ี 1. ด้านการจดัองค์กร 

นัน้ ประเด็นย่อยท่ี 1.1 การจดัโครงสร้างองค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ 
คือมีการก าหนดฝ่าย/แผนกท่ีความชดัเจน ได้แก่ ฝ่ายบริหารทัว่ไป ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริการการ
ท่องเท่ียวและฝ่ายกิจกรรมกีฬาทางน า้ ประเด็นย่อยท่ี 1.2 การก าหนดบทบาทหน้าท่ีองค์ประกอบ
ของรูปแบบ ท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือผลิตและพฒันาบุคลากรด้านกีฬาทางน า้เพื่อการ
ท่องเท่ียวและประเด็นย่อยท่ี 1.3 การก าหนดต าแหน่งงานองค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นสงูสดุคือ มีคณุวฒุิทางการศกึษาสอดคล้องกบัต าแหน่งงาน ในขณะท่ีเม่ือพิจารณา
ด้านท่ี 2. ด้านการวางแผนในประเด็นย่อยท่ี 2.1 การก าหนดนโยบาย องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือสร้างคนท่ีเก่ียวข้องให้มีความเช่ียวชาญด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว
ประเด็นย่อยท่ี 2.2 การวางแผนกลยทุธ์ องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ 
สร้างหลกัสตูรองค์กรร่วมกนักบัผู้ เก่ียวข้องด้านกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวและประเด็นย่อยท่ี 
2.3 การวางแผนการปฏิบตัิงานองค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ สร้างเครือข่าย
วิชาการ (Academic Network) ทัง้ในและต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและความร่วมมือ
ตา่งๆ  เม่ือพิจารณาด้านท่ี3. ด้านการจดัการเรียนรู้ประเด็นยอ่ยท่ี 3.1 หลกัสตูร องค์ประกอบของรูปแบบ

 

องค์ประกอบในรูปแบบ 
ความคาดหวงั สภาพที่เป็นจริง ดชันีความ

ต้องการ
จ าเป็น 

(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

x̄ S.D. x̄ S.D. 

57. ฝึกอบรมบคุคลเพ่ือเป็นอาสาสมคัรช่วยเหลือ
นกัทอ่งเท่ียวทางทะเล (Life Guard) ให้มี
มาตรฐานสากลได้ 

4.80 0.41 2.53 0.99 1.23 3 

58. ใช้อปุกรณ์ เทคโนโลยี วิทยกุารสื่อสารเพ่ือ
ประสานงาน กู้ภยัทางน า้และทางทะเลได้ 

4.73 0.46 2.47 0.99 1.26 2 

59. ทดสอบและตรวจสอบเพ่ือรับรองมาตรฐานอปุกรณ์
กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 

4.67 0.49 2.53 0.92 1.06 4 

60.ฝึกทบทวนและทดสอบประเมินมาตรฐานเพ่ือรับรอง
ใบประกอบวิชาชีพกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 

4.67 0.49 2.33 0.72 1.27 1 
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ท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ หลกัสตูรมีการพิจารณารับรองมาตรฐานการศกึษาสอดคล้องกบั
นโยบาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ประเด็นย่อยท่ี 3.2 วิธีการเรียน
การสอน องค์ประกอบของรูปแบบ  ท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ มีการใช้ภาษาองักฤษและ
ทักษะภาษาอ่ืน ๆ ในการเรียนการสอนง่าย ดูง่าย เข้าใจง่ายและประเด็นย่อยท่ี 3.3 การประเมินผล 
องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ มีการประเมินผลเพื่อแก้ปัญหาและประยกุต์ใช้
ความรู้มาประกอบการตัดสินใจด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวและเม่ือพิจารณาด้านท่ี 4. ด้านการ
รับรองมาตรฐาน ประเด็นย่อยท่ี 4.1 มาตรฐานวิชาชีพ องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นสูงสุด คือ ปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณและบทบาทหน้าท่ีของอาชีพกีฬาทางน า้เพื่อการ
ท่องเท่ียว ประเด็นย่อยท่ี 4.2 มาตรฐานการบริการ องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นสูงสุด คือ มีการสื่อสารท่ีดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรด้วยน า้เสียงและภาษาท่ี
แสดงออกว่าเป็นการปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีและประเด็นยอ่ยท่ี 4.3 มาตรฐานความปลอดภยั องค์ประกอบ
ของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ ฝึกทบทวนและทดสอบประเมินมาตรฐานเพ่ือรับรอง
ใบประกอบวิชาชีพกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวได้ 

ตาราง 12 ผลสรุปการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่
จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน ตามความคดิเห็นของผู้บริหารสถาบนัการศกึษา (n=24) 

 
 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

 x̄ S.D. x̄ S.D   

1. ด้านการจดัองค์กร 

1.1 การจัดโครงสร้าง 

1.กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวควรมีองค์กร           
รับผิดชอบในการด าเนินงานอยา่งชดัเจน 

4.40 0.51 
 

2.53 
 

0.52 
 

0.80 
 

2 

2.คณะกรรมการการบริหารควรมีหลายภาคสว่นเพ่ือให้
ครอบคลมุภารกิจงานด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.20 0.77 2.60 0.83 0.63 5 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

 
 
 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

 x̄ S.D. x̄ S.D   

3.ผู้บริหารควรคดัเลือกโดยการเปิดโอกาสให้ผู้ มีคณุภาพ
และเป็นท่ียอมรับเข้ามาปฏิบตัิหน้าท่ีด้านการบริหารกีฬา
ทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 

4.47 
 

0.52 
 

2.60 
 

0.74 0.75 
 

3 
 

4.มีการก าหนดฝ่าย/แผนกท่ีมีความชดัเจน ได้แก่        
ฝ่ายบริหารทัว่ไป ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการทอ่งเท่ียว
และฝ่ายกิจกรรมกีฬาทางน า้ 

4.53 0.74 2.67 0.82 1.05 1 

5.มีการก าหนดภาระงานตามกรอบโครงสร้างองค์กรด้าน
กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งชดัเจน 

4.40 0.63 
 

2.93 
 

0.59 0.70 4 

1.2 การก าหนดบทบาทหน้าที่ 
6. อนรัุกษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมและฟืน้ฟเูวชศาสตร์ ทางน า้
ด้วยการใช้กีฬา 

4.40 
 

0.74 
 

2.80 
 

0.56 
 

0.64 
 

5 

7. ผลิตและพฒันาบคุลากรด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการ
ทอ่งเท่ียว 

4.60 
 

0.63 
 

2.73 
 

0.88 
 

1.05 
 

1 
 

8. บริการวิชาการแก่สงัคม ประสานงาน บริการ ช่วยเหลือ 
ดแูลนกัทอ่งเท่ียวด้วยการใช้กีฬาทางน า้ให้เกิด
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลอยา่งตอ่เน่ืองด้านกีฬาทาง
น า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.33 0.72 2.67 0.62 0.80 4 

9. สง่เสริม สนบัสนนุการวิจยัด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการ
ทอ่งเท่ียว 

4.33 0.72 2.60 0.74 0.96 2 

10.บริหารจดัการองค์กรด้านกีฬาทางน า้ให้มีความเป็น
เลศิทัง้การกีฬาและการทอ่งเท่ียว 

4.47 0.64 2.67 0.62 0.86 3 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

 
 
 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

 x̄ S.D. x̄ S.D   

1.3 การก าหนดต าแหน่งงาน 
11. มีทศันคติ คา่นิยม แรงจงูใจในการท างานท่ีสอดคล้อง
กบัต าแหน่งงาน 

4.47 
 

0.52 
 

2.80 
 

0.77 
 

0.55 
 

5 

12.มีความสมบรูณ์ แข็งแรงและมีสมรรถภาพทางกายท่ี
สอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 

4.47 0.64 2.60 0.91 0.75 4 

13. มีทกัษะความช านาญสอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 4.33 0.72 2.40 0.63 0.95 3 
14. มีประสบการณ์และการฝึกอบรมท่ีสอดคล้องกบั
ต าแหน่งงาน 

4.40 0.74 2.33 0.82 1.21 2 

15. มีคณุวฒุิทางการศกึษาสอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 4.60 0.63 2.20 0.68 1.49 1 
2. ด้านการวางแผน 
2.1 การก าหนดนโยบาย 
16. การก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจครอบคลมุกีฬาทาง
น า้เพ่ือการท่องเท่ียวทกุด้าน 

4.40 0.63 2.33 0.63 0.87 4 

17. สร้างคนท่ีเก่ียวข้องให้มีความเช่ียวชาญด้านกีฬาทาง
น า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.33 0.72 2.33 0.62 0.87 4 

18. พฒันาศกัยภาพเชิงพืน้ท่ีด้วยการดงึพลงัของชมุชนใน
การบริหารกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.60 
 

0.63 2.60 0.74 
 

0.86 5 

19. เป็นองค์กรท่ีน ากีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวมา
พฒันา อนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูรักษาสิ่งแวดล้อมทางน า้ 

4.40 0.63 2.40 0.51 1.15 2 

20. เป็นองค์กรท่ีพฒันาสง่เสริมกีฬาทางน า้และการ
ทอ่งเท่ียวสูค่วามเป็นเลิศอยา่งยัง่ยืน 

4.73 
 

0.46 
 

2.47 0.74 
 

1.17 1 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

 
 
 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

 x̄ S.D. x̄ S.D   

2.2 การวางแผนกลยุทธ์  
21. สร้างและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานกีฬาทางน า้เพ่ือ
ทอ่งเท่ียว 

4.67 0.62 2.53 0.64 1.17 1 

22. สร้างหลกัสตูรองค์กรร่วมกนักบัผู้ เก่ียวข้องด้านกีฬา
ทางน า้เพ่ือพฒันาการทอ่งเท่ียว 

4.27 0.80 2.33 0.72 0.83 4 

23. จดัหาผู้ เช่ียวชาญทัง้ภายนอกและภายในเข้าท างาน
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือพฒันาทอ่งเท่ียว 

4.33 0.82 2.53 0.64 0.76 5 

24. สร้างมาตรฐานบคุลากรเพ่ือการดแูลความปลอดภยั
ทางน า้โดยการบรูณาการกีฬาทกุด้าน 

4.40 0.74 2.53 0.83 1.01 2 

25. พฒันาคณุภาพนกักีฬา ผู้ ฝึกสอน ผู้ตดัสินด้านกีฬา
ทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวชาวไทยสูร่ะดบันานาชาติ 

4.67 0.49 2.33 0.72 0.98 3 

2.3 การวางแผนปฏบิัตงิาน 
26. พฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานโดยใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศให้เพียงพอ รวดเร็วและเข้าถึงทรัพยากรได้
อยา่งทัว่ถึง 

4.40 0.74 2.53 0.74 0.98 3 

27. สร้างเครือขา่ยวิชาการ (Academic Network) ทัง้ใน
และตา่งประเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและความ
ร่วมมือตา่งๆ 

4.60 0.51 2.47 0.74 0.93 4 

28. สร้างศกัยภาพของบคุลากรทกุสายงานอยา่งตอ่เน่ือง
สม ่าเสมอ เพ่ือการปฏิบตัิงานอยา่งมีประสทิธิภาพก่อน
การน าไปปฏิบตัิ 

4.60 0.63 2.67 0.72 1.23 2 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

 x̄ S.D. x̄ S.D   

29. เพิ่มพนูความรู้ ประสบการณ์และสร้างโอกาส
ความก้าวหน้าให้บคุลากรขององค์กรด้านกีฬาทางน า้เพ่ือ
การทอ่งเท่ียว 

4.40 0.74 2.47 0.64 1.33 1 

30. สนบัสนนุ สง่เสริม พฒันาเพ่ือให้กีฬาทางน า้เพ่ือการ
ทอ่งเท่ียวมีความเป็นเลิศ 

4.60 0.63 2.67 0.49 0.92 5 

3. ด้านการจดัการเรียนรู้ 
3.1 หลักสูตร 
31. หลกัสตูรตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร / 
มาตรฐานองค์กรวิชาชีพหรือมาตรฐานสากล 

4.53 
 

0.64 
 

2.33 0.62 
 

1.44 
 

1 

32.หลกัสตูรมีการพิจารณารับรองมาตรฐานการศกึษา
สอดคล้องกบันโยบาย วิสยัทศัน์พนัธกิจของกระทรวงการ
ทอ่งเท่ียวและกีฬา 

4.40 0.63 2.40 0.74 1.44 
 

1 

33. หลกัสตูรท่ีสร้างบคุลากรด้านกีฬาทางน า้เพ่ือ
ทอ่งเท่ียวให้ความเชียวชาญ 

4.27 0.70 
 

2.40 0.63 1.22 4 

34. หลกัสตูรต้องมีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีสามารถน าไป 
ประกอบอาชีพด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 

4.40 0.63 2.53 0.74 1.16 5 

35. หลกัสตูรต้องให้ความส าคญัด้านการอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อม 

4.33 0.72 
 

2.53 0.74 1.25 
 

3 

3.2 วิธีการเรียนการสอน 
36. วิธีการเรียนการสอนต้องสอดคล้องวตัถปุระสงค์การ
เรียนรู้และลกัษณะวิชาท่ีเหมาะสมและทนัสมยั 

4.40 
 

0.74 2.40 
 

0.63 
 

1.14 
 

5 

37. มีเนือ้หาวชิาขัน้ตอนในการฝึกปฏิบตัิอยา่งเป็นระบบ
และตอ่เน่ืองสมัพนัธ์กนั 

4.60 0.63 
 

2.40 0.74 1.84 1 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

 
 
 
 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

 x̄ S.D. x̄ S.D   

38. มีการใช้ภาษาองักฤษและทกัษะภาษาอ่ืน ๆ ในการ
เรียนการสอนง่าย ดงู่ายเข้าใจงา่ย 

4.40 0.74 2.33 0.72 1.62 
 

2 

39. มีการใช้ระบบสหกิจศกึษาเพ่ือให้ผู้ เรียนได้ใช้อปุกรณ์
การสอน สื่อ / เอกสารร่วมกบัสถานประกอบการในพืน้ท่ี
ปฏิบตัิจริง 

4.53 0.64 2.60 0.74 1.21 4 

40.มีการให้ข้อแนะน ากบัผู้ เรียนเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและ
สรุปประเดน็ร่วมกนัทกุครัง้ 

4.40 0.63 2.33 0.62 1.45 3 

3.3 การประเมินผล 
41. มีการประเมินผลมาตรฐานทกัษะการปฏิบตัิงานด้าน
กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.53 
 

0.64 
 

2.47 0.64 
 

1.31 4 

42. มีการประเมินผลความสามารถในการสื่อสาร พดู 
อ่าน เขียนและการวิเคราะห์  

4.47 0.64 2.53 0.74 1.20 5 

43. มีการประเมินผลเพ่ือแก้ปัญหาและประยกุต์ใช้ความรู้
มาประกอบการตดัสินใจด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการ
ทอ่งเท่ียว 

4.33 0.72 
 

2.40 0.74 1.56 2 

44. มีการประเมินผลด้านสมรถภาพ มีความประพฤตติน
ท่ีเหมาะสมตามหลกัวิชาชีพมีการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนด้วย
ความสมัพนัธ์อนัดี   

4.47 0.64 2.47 0.74 1.33 3 

45. มีการประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและวิทย ุ  การ
สื่อสารด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 

4.33 0.72 
 

2.33 0.72 1.61 1 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

 
 
 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

 x̄ S.D. x̄ S.D   

4. ด้านการรับรองมาตรฐาน 
4.1 มาตรฐานวิชาชีพ 
46. ต้องมีทกัษะความรู้ ความสามารถ มีสมรรถภาพทาง
กายด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวท่ีดี  

4.53 0.64 2.67 0.82 1.19 4 

47. ทกัษะการฝึกปฏิบตัิผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพด้าน
กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.53 0.64 2.47 0.64 1.29 3 

48. ถ่ายทอดความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้านการน าเท่ียว
กีฬาทางน า้ได้ดี 

4.47 0.64 2.53 0.74 1.36 1 

49. บริหารจดัการกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวและจดั
แขง่ขนักีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว  

4.47 0.64 
 

2.47 0.64 1.19 4 

50. ปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณและบทบาทหน้าท่ีของ
อาชีพกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.53 0.64 2.33 0.72 1.32 2 

4.2 มาตรฐานการบริการ 
51.ให้บริการท่ีรวดเร็วประทบัใจ มีความถกูต้องชดัเจนทัง้
ขา่วสารข้อมลูหรือการด าเนินงานตา่ง ๆ  

4.40 0.63 2.40 0.74 1.29 5 

52. สถานท่ีสะอาดเรียบร้อย มีปา้ยบอกสถานท่ี ขัน้ตอน
การตดิตอ่ของผู้มาทอ่งเท่ียวท่ีสามารถอ่านหรือตดิตอ่ได้
และควรเป็น One stop service  

4.40 0.63 2.27 0.59 1.39 4 

53. ให้บริการด้วยความยิม้แย้มแจ่มใสและมีความเตม็ใจ 4.67 0.62 2.40 0.74 1.66 2 
54. มีการสื่อสารท่ีดีเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กร ด้วย
น า้เสียงและภาษาท่ีแสดงออกวา่เป็นการปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี 

4.47 0.74 2.27 0.80 1.72 1 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

 
จากตาราง 12 พบว่า ผู้บริหารสถาบนัการศกึษามีความคิดเห็นว่า ด้านท่ี 1.ด้านการ

จัดองค์กร นัน้ ประเด็นย่อยท่ี 1.1 การจัดโครงสร้าง องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นสงูสดุ คือ มีการก าหนดฝ่าย/แผนกท่ีความชดัเจน ได้แก่ ฝ่ายบริหารทัว่ไป ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย
บริการการท่องเท่ียวและฝ่ายกิจกรรมกีฬาทางน า้ ประเด็นย่อยท่ี 1.2 การก าหนดบทบาทหน้าท่ี
องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือผลิตและพฒันาบคุลากรด้านกีฬาทาง
น า้เพื่อการท่องเท่ียวและประเด็นย่อยท่ี 1.3 การก าหนดต าแหน่งงานองค์ประกอบของรูปแบบท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นสูงสุดคือ มีคุณวุฒิทางการศึกษาสอดคล้องกับต าแหน่งงานในขณะท่ีเม่ือ
พิจารณาด้านท่ี 2.ด้านการวางแผน ในประเด็นย่อยท่ี 2.1 การก าหนดนโยบาย องค์ประกอบของ

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

 x̄ S.D. x̄ S.D   

55. ใช้เทคโนโลยีได้ดีและรวดเร็วในการประชาสมัพนัธ์
ขา่วสารข้อมลูตา่งๆ หรือเสริมการให้บริการท่ีดีอีกทางหนึ่ง 
เช่น Website 

4.53 0.64 2.33 0.72 1.64 3 

4.3 มาตรฐานความปลอดภยั 
56. ดแูลความปลอดภยัและการช่วยเหลือปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นกบันกัทอ่งเท่ียวได้  

4.47 
 

0.64 
 

2.60 0.83 
 

1.27 5 

57. ฝึกอบรมบคุคลเพ่ือเป็นอาสาสมคัรช่วยเหลือ
นกัทอ่งเท่ียวทางทะเล (Life Guard) ให้มีมาตรฐานสากล
ได้ 

4.47 
 

0.64 
 

2.47 0.83 
 

1.31 3 

58. ใช้อปุกรณ์ เทคโนโลยี วิทยกุารสื่อสารเพ่ือ
ประสานงาน กู้ภยัทางน า้และทางทะเลได้ 

4.53 0.64 2.40 0.83 1.41 2 

59. ทดสอบและตรวจสอบเพ่ือรับรองมาตรฐานอปุกรณ์
กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 

4.60 0.63 
 

2.47 0.74 1.28 4 

60.ฝึกทบทวนและทดสอบประเมินมาตรฐานเพ่ือรับรอง
ใบประกอบวิชาชีพกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 

4.27 0.80 2.33 0.72 1.54 1 
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รูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือเป็นองค์กรท่ีพฒันาสง่เสริมกีฬาทางน า้และการท่องเท่ียว
สู่ความเป็นเลิศอย่างยัง่ยืนประเด็นย่อยท่ี 2.2 การวางแผนกลยทุธ์ องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ สร้างและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานกีฬาทางน า้เพื่อท่องเท่ียวและประเด็นยอ่ย
ท่ี 2.3 การวางแผนการปฏิบัติงาน องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสูงสุด คือ 
เพิ่มพนูความรู้ ประสบการณ์และสร้างโอกาสความก้าวหน้าให้บุคลากรขององค์กรด้านกีฬาทาง
น า้เพื่อการท่องเท่ียว เม่ือพิจารณาด้านท่ี 3.ด้านการจัดการเรียนรู้  ประเด็นย่อยท่ี 3.1 หลักสูตร 
องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุคือหลกัสตูรตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร / 
มาตรฐานองค์กรวิชาชีพหรือมาตรฐานสากลและหลักสูตรมีการพิจารณารับรองมาตรฐาน
การศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาประเด็น
ย่อยท่ี 3.2 วิธีการเรียนการสอน องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสูงสุด คือมี
เนือ้หาวิชาขัน้ตอนในการฝึกปฏิบตัิอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองสมัพนัธ์กนัและประเด็นย่อยท่ี 3.3 
การประเมินผล องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ มีการประเมินผลการ
ใช้เทคโนโลยีและวิทยกุารสื่อสารด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวได้และเม่ือพิจารณาด้านท่ี 4.
ด้านการรับรองมาตรฐาน ประเด็นย่อยท่ี 4.1 มาตรฐานวิชาชีพ องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นสงูสดุ คือ ถ่ายทอดความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้านการน าเท่ียวกีฬาทางน า้ได้ดี ประเด็น
ยอ่ยท่ี 4.2 มาตรฐานการบริการ องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือมีการสื่อสาร
ท่ีดีเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กร ด้วยน า้เสียงและภาษาท่ีแสดงออกว่าเป็นการปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี
และประเด็นย่อยท่ี 4.3 มาตรฐานความปลอดภยั องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ 
คือ ฝึกทบทวนและทดสอบประเมินมาตรฐานเพื่อรับรองใบประกอบวิชาชีพกีฬาทางน า้เพื่อการ
ท่องเที่ยวได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



  161 

ตาราง 13 ผลสรุปการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของกีฬาทางน า้เพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวใน
กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารชมุชน (n = 15) 

 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

x̄ S.D. x̄ S.D 

1. ด้านการจดัองค์กร 

1.1 การจัดโครงสร้าง 

1.กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวควรมีองค์กร           
รับผิดชอบในการด าเนินงานอยา่งชดัเจน 

4.33 0.72 2.40 0.63 0.98 4 

2.คณะกรรมการการบริหารควรมีหลายภาคสว่นเพ่ือให้
ครอบคลมุภารกิจงานด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.20 0.94 2.27 0.80 1.23 2 

3.ผู้บริหารควรคดัเลือกโดยการเปิดโอกาสให้ผู้ มีคณุภาพ
และเป็นท่ียอมรับเข้ามาปฏิบตัิหน้าท่ีด้านการบริหารกีฬา
ทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 

4.47 0.74 2.13 0.64 1.36 1 

4.มีการก าหนดฝ่าย/แผนกท่ีมีความชดัเจน ได้แก่        
ฝ่ายบริหารทัว่ไป ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการทอ่งเท่ียว
และฝ่ายกิจกรรมกีฬาทางน า้ 

4.53 0.64 2.40 0.74 1.03 3 

5.มีการก าหนดภาระงานตามกรอบโครงสร้างองค์กรด้าน
กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งชดัเจน 

4.47 0.74 2.47 0.52 0.89 5 

1.2 การก าหนดบทบาทหน้าที่ 
6. อนรัุกษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมและฟืน้ฟเูวชศาสตร์ ทางน า้
ด้วยการใช้กีฬา 

4.33 0.62 2.47 0.64 0.97 5 

7. ผลิตและพฒันาบคุลากรด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการ
ทอ่งเท่ียว 

4.33 0.72 2.40 0.74 1.08 3 

8. บริการวิชาการแก่สงัคม ประสานงาน บริการ ช่วยเหลือ 
ดแูลนกัทอ่งเท่ียวด้วยการใช้กีฬาทางน า้ให้เกิด
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลอยา่งตอ่เน่ืองด้านกีฬาทาง
น า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.47 0.74 2.27 0.59 1.14 2 
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ตาราง 13 (ตอ่) 

 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

x̄ S.D. x̄ S.D 

9. สง่เสริม สนบัสนนุการวิจยัด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการ
ทอ่งเท่ียว 

4.47 0.64 2.13 0.83 1.50 1 

10.บริหารจดัการองค์กรด้านกีฬาทางน า้ให้มีความเป็น
เลศิทัง้การกีฬาและการทอ่งเท่ียว 

4.40 0.74 2.33 0.62 1.08 3 

1.3 การก าหนดต าแหน่งงาน 
11. มีทศันคติ คา่นิยม แรงจงูใจในการท างานท่ีสอดคล้อง
กบัต าแหน่งงาน 

4.33 0.72 2.47 0.74 1.03 5 

12.มีความสมบรูณ์ แข็งแรงและมีสมรรถภาพทางกายท่ี
สอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 

4.60 0.63 2.40 0.74 1.09 2 

13. มีทกัษะความช านาญสอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 4.47 0.64 2.40 0.74 1.09 2 
14. มีประสบการณ์และการฝึกอบรมท่ีสอดคล้องกบั
ต าแหน่งงาน 

4.47 0.74 2.33 
 

0.62 
 

1.07 
 

4 

15. มีคณุวฒุิทางการศกึษาสอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 4.47 0.64 2.33 0.72 1.16 1 
2. ด้านการวางแผน 
2.1 การก าหนดนโยบาย 
16. การก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจครอบคลมุกีฬาทาง
น า้เพ่ือการท่องเท่ียวทกุด้าน 

4.40 
 

0.63 
 

2.27 
 

0.59 
 

1.08 
 

3 

17. สร้างคนท่ีเก่ียวข้องให้มีความเช่ียวชาญด้านกีฬาทาง
น า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.47 
 

0.52 
 

2.07 
 

0.59 
 

1.41 
 

1 

18. พฒันาศกัยภาพเชิงพืน้ท่ีด้วยการดงึพลงัของชมุชนใน
การบริหารกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.40 0.74 2.27 0.59 1.09 2 

19. เป็นองค์กรท่ีน ากีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวมา
พฒันา อนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูรักษาสิ่งแวดล้อมทางน า้ 

4.53 0.64 2.33 0.49 1.03 4 

20. เป็นองค์กรท่ีพฒันาสง่เสริมกีฬาทางน า้และ    การ
ทอ่งเท่ียวสูค่วามเป็นเลิศอยา่งยัง่ยืน 

4.53 0.64 
 

2.40 
 

0.51 
 

0.98 
 

5 
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ตาราง 13 (ตอ่) 

 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

x̄ S.D. x̄ S.D 

2.2 การวางแผนกลยุทธ์  
21. สร้างและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานกีฬาทางน า้เพ่ือ
ทอ่งเท่ียว 

4.67 0.49 
 

2.40 
 

0.74 
 

1.24 
 

4 

22. สร้างหลกัสตูรองค์กรร่วมกนักบัผู้ เก่ียวข้องด้านกีฬา
ทางน า้เพ่ือพฒันาการทอ่งเท่ียว 

4.73 0.46 
 

2.14 
 

0.83 
 

1.72 
 

1 

23. จดัหาผู้ เช่ียวชาญทัง้ภายนอกและภายในเข้าท างาน
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือพฒันาทอ่งเท่ียว 

4.53 0.64 
 

2.20 
 

0.77 
 

1.28 
 

3 

24. สร้างมาตรฐานบคุลากรเพ่ือการดแูลความปลอดภยั
ทางน า้โดยการบรูณาการกีฬาทกุด้าน 

4.47 
 

0.64 
 

2.20 
 

0.68 
 

1.41 
 

2 

25. พฒันาคณุภาพนกักีฬา ผู้ ฝึกสอน ผู้ตดัสินด้านกีฬา
ทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวชาวไทยสูร่ะดบันานาชาติ 

4.60 
 

0.63 
 

2.27 
 

0.59 
 

1.23 
 

5 

2.3 การวางแผนปฏบิัตงิาน 
26. พฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานโดยใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศให้เพียงพอ รวดเร็วและเข้าถึงทรัพยากรได้
อยา่งทัว่ถึง 

4.53 
 

0.64 
 

2.27 
 

0.59 
 

1.14 
 

5 

27. สร้างเครือขา่ยวิชาการ (Academic Network) ทัง้ใน
และตา่งประเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและความ
ร่วมมือตา่งๆ 

4.67 
 
 

0.49 
 
 

2.13 
 
 

0.74 
 
 

1.53 
 
 

1 

28. สร้างศกัยภาพของบคุลากรทกุสายงานอยา่งตอ่เน่ือง
สม ่าเสมอ เพ่ือการปฏิบตัิงานอยา่งมีประสทิธิภาพก่อน
การน าไปปฏิบตัิ 

4.67 
 

0.62 
 

2.33 
 

0.62 
 

1.20 
 

3 

29. เพิ่มพนูความรู้ ประสบการณ์และสร้างโอกาส
ความก้าวหน้าให้บคุลากรขององค์กรด้านกีฬาทางน า้เพ่ือ
การทอ่งเท่ียว 

4.73 0.46 2.20 0.56 1.32 
 

2 
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ตาราง 13 (ตอ่) 

 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

x̄ S.D. x̄ S.D 

30. สนบัสนนุ สง่เสริม พฒันาเพ่ือให้กีฬาทางน า้เพ่ือการ
ทอ่งเท่ียวมีความเป็นเลิศ 

4.67 0.62 2.33 0.62 1.20 3 

3. ด้านการจดัการเรียนรู้ 
3.1 หลักสูตร 
31. หลกัสตูรตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร / 
มาตรฐานองค์กรวิชาชีพหรือมาตรฐานสากล 

4.40 
 

0.63 
 

2.27 
 

0.46 
 

1.01 
 

5 

32.หลกัสตูรมีการพิจารณารับรองมาตรฐานการศกึษา
สอดคล้องกบันโยบาย วิสยัทศัน์พนัธกิจของกระทรวงการ
ทอ่งเท่ียวและกีฬา 

4.53 
 

0.64 
 

2.13 
 

0.64 
 

1.38 
 

3 

33. หลกัสตูรท่ีสร้างบคุลากรด้านกีฬาทางน า้เพ่ือ
ทอ่งเท่ียวให้ความเชียวชาญ 

4.53 0.64 2.13 0.64 1.41 2 

34. หลกัสตูรต้องมีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีสามารถน าไป 
ประกอบอาชีพด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 

4.53 0.64 
 

2.20 
 

0.68 
 

1.36 
 

4 

35. หลกัสตูรต้องให้ความส าคญัด้านการอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อม 

4.47 
 

0.64 
 

2.13 
 

0.74 
 

1.46 
 

1 

3.2 วิธีการเรียนการสอน 
36. วิธีการเรียนการสอนต้องสอดคล้องวตัถปุระสงค์การ
เรียนรู้และลกัษณะวิชาท่ีเหมาะสมและทนัสมยั 

4.60 0.51 
 

2.00 
 

0.65 
 

1.61 
 

1 

37. มีเนือ้หาวชิาขัน้ตอนในการฝึกปฏิบตัิอยา่งเป็นระบบ
และตอ่เน่ืองสมัพนัธ์กนั 

4.67 0.49 
 

2.27 
 

0.70 
 

1.34 
 

2 

38. มีการใช้ภาษาองักฤษและทกัษะภาษาอ่ืน ๆ ในการ
เรียนการสอนง่าย ดงู่ายเข้าใจงา่ย 

4.53 0.64 
 

2.33 
 

0.62 
 

1.13 
 

4 

39. มีการใช้ระบบสหกิจศกึษาเพ่ือให้ผู้ เรียนได้ใช้อปุกรณ์
การสอน สื่อ / เอกสารร่วมกบัสถานประกอบการในพืน้ท่ี
ปฏิบตัิจริง 

4.53 
 

0.64 
 

2.33 
 

0.62 
 

1.13 
 

4 
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ตาราง 13 (ตอ่) 

 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

x̄ S.D. x̄ S.D 

40.มีการให้ข้อแนะน ากบัผู้ เรียนเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและ
สรุปประเดน็ร่วมกนัทกุครัง้ 

4.53 
 

0.52 
 

2.20 
 

0.56 
 

1.22 
 

3 

3.3 การประเมินผล 
41. มีการประเมินผลมาตรฐานทกัษะการปฏิบตัิงานด้าน
กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.53 
 

0.64 
 

2.13 
 

0.74 
 

1.50 
 

4 

42. มีการประเมินผลความสามารถในการสื่อสาร พดู 
อ่าน เขียนและการวิเคราะห์  

4.60 
 

0.63 
 

2.27 
 

0.70 
 

1.33 
 

5 

43. มีการประเมินผลเพ่ือแก้ปัญหาและประยกุต์ใช้ความรู้
มาประกอบการตดัสินใจด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการ
ทอ่งเท่ียว 

4.53 
 
 

0.52 
 
 

2.07 
 
 

0.70 
 
 

1.53 
 
 

3 

44. มีการประเมินผลด้านสมรถภาพ มีความประพฤตติน
ท่ีเหมาะสมตามหลกัวิชาชีพมีการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนด้วย
ความสมัพนัธ์อนัดี   

4.60 0.51 2.07 0.88 
 
 

1.79 
 
 

1 

45. มีการประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและวิทย ุ  การ
สื่อสารด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 

4.47 
 

0.64 
 

2.07 
 

0.88 
 

1.74 
 

2 

4. ด้านการรับรองมาตรฐาน 
4.1 มาตรฐานวิชาชีพ 
46. ต้องมีทกัษะความรู้ ความสามารถ มีสมรรถภาพทาง
กายด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวท่ีดี  

4.60 
 

0.51 
 

2.13 
 

0.64 
 

1.39 
 

1 

47. ทกัษะการฝึกปฏิบตัิผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพด้าน
กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.53 
 

0.64 
 

2.40 
 

0.63 
 

1.04 
 

4 

48. ถ่ายทอดความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้านการน าเท่ียว
กีฬาทางน า้ได้ดี 

4.47 0.52 2.20 0.56 1.17 
 

2 

49. บริหารจดัการกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวและจดั
แขง่ขนักีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว  

4.60 
 

0.63 
 

2.40 
 

0.51 
 

1.00 
 

5 
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ตาราง 13 (ตอ่) 

 

 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

x̄ S.D. x̄ S.D 

50. ปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณและบทบาทหน้าท่ีของอาชีพ
กีฬาทางน า้เพ่ือการทอ่งเท่ียว 

4.53 
 

0.64 
 

2.20 
 

0.41 
 

1.13 
 

3 

4.2 มาตรฐานการบริการ 
51.ให้บริการท่ีรวดเร็วประทบัใจ มีความถกูต้องชดัเจนทัง้
ข่าวสารข้อมลูหรือการด าเนินงานตา่ง ๆ  

4.47 0.64 
 

2.27 
 

0.46 
 

1.04 
 

3 

52. สถานท่ีสะอาดเรียบร้อย มีปา้ยบอกสถานท่ี ขัน้ตอนการ
ติดต่อของผู้มาท่องเท่ียวท่ีสามารถอา่นหรือติดตอ่ได้และควร
เป็น One stop service  

4.53 0.64 
 
 

2.33 
 
 

0.49 
 
 

1.03 
 
 

4 

53. ให้บริการด้วยความยิม้แย้มแจ่มใสและมีความเต็มใจ 4.60 0.51 2.20 0.41 1.14 2 
54. มีการสื่อสารท่ีดีเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กร ด้วย
น า้เสียงและภาษาที่แสดงออกว่าเป็นการปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี 

4.67 
 

0.49 
 

2.33 
 

0.62 
 

1.18 
 

1 

55. ใช้เทคโนโลยีได้ดีและรวดเร็วในการประชาสมัพนัธ์
ข่าวสารข้อมลูต่างๆ หรือเสริมการให้บริการท่ีดีอีกทางหนึง่ 
เช่น Website 

4.53 
 

0.64 
 

2.47 
 

0.52 
 

0.91 
 

5 

4.3 มาตรฐานความปลอดภัย 
56. ดแูลความปลอดภยัและการช่วยเหลือปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นกบันกัท่องเท่ียวได้  

4.47 
 

0.64 
 

2.20 
 

0.56 
 

1.21 
 

2 

57. ฝึกอบรมบคุคลเพ่ือเป็นอาสาสมคัรช่วยเหลือนกัทอ่งเท่ียว
ทางทะเล (Life Guard) ให้มีมาตรฐานสากลได้ 

4.47 
 

0.64 
 

2.20 
 

0.68 
 

1.33 
 

1 

58. ใช้อปุกรณ์ เทคโนโลยี วิทยกุารสื่อสารเพ่ือประสานงาน 
กู้ภยัทางน า้และทางทะเลได้ 

4.53 
 

0.52 
 

2.20 
 

0.56 
 

1.19 
 

3 

59. ทดสอบและตรวจสอบเพ่ือรับรองมาตรฐานอปุกรณ์กีฬา
ทางน า้เพ่ือการทอ่งเท่ียวได้ 

4.53 0.52 2.27 0.46 1.07 
 

4 

60.ฝึกทบทวนและทดสอบประเมินมาตรฐานเพ่ือรับรองใบ
ประกอบวิชาชีพกีฬาทางน า้เพ่ือการทอ่งเท่ียวได้ 

4.47 
 

0.64 
 

2.27 
 

0.46 
 

1.04 
 

5 
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จากตาราง 13 พบว่า ผู้บริหารชุมชนมีความคิดเห็นว่า ด้านท่ี 1.ด้านการจดัองค์กร 
นัน้ ประเด็นย่อยท่ี 1.1 การจดัโครงสร้าง องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ 
คือ ผู้บริหารควรคดัเลือกโดยการเปิดโอกาสให้ผู้ มีคณุภาพและเป็นท่ียอมรับเข้ามาปฏิบตัิหน้าท่ี
ด้านการบริหารกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวได้ ประเด็นย่อยท่ี 1.2 การก าหนดบทบาทหน้าท่ี
องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือสง่เสริม สนบัสนนุ วิจยัด้านกีฬาทางน า้
เพื่อการท่องเท่ียวและประเด็นย่อยท่ี 1.3 การก าหนดต าแหน่งงานองค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นสงูสดุคือ มีคณุวฒุิทางการศกึษาสอดคล้องกบัต าแหน่งงานในขณะท่ีเม่ือพิจารณา
ด้านท่ี 2.ด้านการวางแผน ในประเด็นย่อยท่ี 2.1 การก าหนดนโยบาย องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือสร้างคนท่ีเก่ียวข้องให้มีความเช่ียวชาญด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว
ประเด็นย่อยท่ี 2.2การวางแผนกลยทุธ์ องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ 
สร้างหลกัสตูรองค์กรร่วมกนักับผู้ เก่ียวข้องด้านกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวและประเด็นย่อยท่ี 
2.3 การวางแผนการปฏิบตัิงาน องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสูงสุด คือ สร้าง
เครือข่ายวิชาการ (Academic Network) ทัง้ในและตา่งประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและ
ความร่วมมือต่างๆเม่ือพิจารณาด้านท่ี 3.ด้านการจัดการเรียนรู้ ประเด็นย่อยท่ี 3.1 หลักสูตร 
องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ หลกัสตูรต้องให้ความส าคญัด้านการ
อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมประเด็นย่อยท่ี 3.2 วิธีการเรียนการสอน องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นสูงสุด คือ วิธีการเรียนการสอนต้องสอดคล้องวัตถุประสงค์การเรียนรู้และลักษณะวิชาท่ี
เหมาะสมและทนัสมยัและประเดน็ยอ่ยท่ี 3.3 การประเมินผล องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นสงูสดุ คือ มีการประเมินผลด้านสมรรถภาพ ความประพฤติตนท่ีเหมาะสมตามหลกัวิชาชีพ มี
การท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนด้วยความสมัพนัธ์อนัดีและเม่ือพิจารณาด้านท่ี 4.ด้านการรับรองมาตรฐาน 
ประเด็นย่อยท่ี 4.1 มาตรฐานวิชาชีพ องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ 
ต้องมีทักษะความรู้ ความสามารถ มีสมรรถภาพทางกายด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวท่ีดี
ประเด็นย่อยท่ี 4.2 มาตรฐานการบริการ องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ 
คือ ใช้การสื่อสารท่ีดีเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรด้วยน า้เสียงและภาษาท่ีแสดงออกวา่เป็นการ
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีและประเด็นย่อยท่ี 4.3 มาตรฐานความปลอดภยั องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นสูงสุด คือฝึกอบรมบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเท่ียวทางทะเล (Life 
Guard) ให้มีมาตรฐานสากลได้ 
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ตาราง 14 ผลสรุปการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียว ในกลุม่   
จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืนตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานประกอบการ (n = 30) 

 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบัความ
ต้องการ
จ าเป็น x̄ S.D. x̄ S.D 

1. ด้านการจดัองค์กร 

1.1 การจัดโครงสร้าง 

1.กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวควรมีองค์กร           
รับผิดชอบในการด าเนินงานอยา่งชดัเจน 

4.53 0.64 
 

2.00 0.76 1.73 1 

2.คณะกรรมการการบริหารควรมีหลายภาคสว่นเพ่ือให้
ครอบคลมุภารกิจงานด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.33 
 

0.62 
 

2.07 0.80 1.56 3 
 

3.ผู้บริหารควรคดัเลือกโดยการเปิดโอกาสให้ผู้ มี
คณุภาพและเป็นท่ียอมรับเข้ามาปฏิบตัิหน้าท่ีด้านการ
บริหารกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 

4.40 0.74 
 
 

2.00 0.76 1.67 2 

4.มีการก าหนดฝ่าย/แผนกท่ีมีความชดัเจน ได้แก่        
ฝ่ายบริหารทัว่ไป ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการทอ่งเท่ียว
และฝ่ายกิจกรรมกีฬาทางน า้ 

4.67 0.49 
 

2.07 0.88 
 

1.47 
 

4 

5.มีการก าหนดภาระงานตามกรอบโครงสร้างองค์กร
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งชดัเจน 

4.53 0.52 
 

2.13 0.92 1.36 5 

1.2 การก าหนดบทบาทหน้าที่ 
6. อนรัุกษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมและฟืน้ฟเูวชศาสตร์ ทาง
น า้ด้วยการใช้กีฬา 

4.33 0.82 
 

2.20 1.01 1.47 
 

2 
 

7. ผลิตและพฒันาบคุลากรด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการ
ทอ่งเท่ียว 

4.20 0.86 
 

2.27 0.96 1.36 5 

8. บริการวิชาการแก่สงัคม ประสานงาน บริการ 
ช่วยเหลือ ดแูลนกัทอ่งเท่ียวด้วยการใช้กีฬาทางน า้ให้
เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลอยา่งตอ่เน่ืองด้านกีฬา
ทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.13 0.83 2.00 0.65 1.44 
 
 

4 
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ตาราง 14 (ตอ่)  

 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบัความ
ต้องการ
จ าเป็น x̄ S.D. x̄ S.D 

9. สง่เสริม สนบัสนนุการวิจยัด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการ
ทอ่งเท่ียว 

4.07 0.80 1.93 0.59 
 

1.46 
 

3 

10.บริหารจดัการองค์กรด้านกีฬาทางน า้ให้มีความเป็น
เลศิทัง้การกีฬาและการทอ่งเท่ียว 

4.27 0.80 1.87 0.64 1.63 
 

1 

1.3. การก าหนดต าแหน่งงาน 
11. มีทศันคติ คา่นิยม แรงจงูใจในการท างานท่ี
สอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 

4.13 0.83 
 

2.27 0.88 1.29 4 

12.มีความสมบรูณ์ แข็งแรงและมีสมรรถภาพทางกายท่ี
สอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 

4.20 0.77 2.33 0.90 1.28 5 

13. มีทกัษะความช านาญสอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 4.33 0.62 2.27 0.88 1.38 3 
14. มีประสบการณ์และการฝึกอบรมท่ีสอดคล้องกบั
ต าแหน่งงาน 

4.20 0.77 
 

2.27 1.03 1.47 2 

15. มีคณุวฒุิทางการศกึษาสอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 4.27 0.80 2.07 0.88 1.60 1 
2.ด้านการวางแผน 
2.1การก าหนดนโยบาย 
16. การก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจครอบคลมุกีฬา
ทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวทกุด้าน 

4.20 
 

0.77 2.20 0.86 1.31 2 

17. สร้างคนท่ีเก่ียวข้องให้มีความเช่ียวชาญด้านกีฬา
ทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.33 0.72 2.33 0.72 1.18 5 

18. พฒันาศกัยภาพเชิงพืน้ท่ีด้วยการดงึพลงัของชมุชน
ในการบริหารกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.33 0.62 2.27 0.70 1.22 4 

19. เป็นองค์กรท่ีน ากีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวมา
พฒันา อนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูรักษาสิ่งแวดล้อมทางน า้ 

4.13 0.83 2.27 0.88 1.28 3 

20. เป็นองค์กรท่ีพฒันาสง่เสริมกีฬาทางน า้และ    การ
ทอ่งเท่ียวสูค่วามเป็นเลิศอยา่งยัง่ยืน 

4.53 0.64 2.20 0.68 1.36 1 
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ตาราง 14 (ตอ่)  

 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบัความ
ต้องการ
จ าเป็น x̄ S.D. x̄ S.D 

2.2 การวางแผนกลยุทธ์  
21. สร้างและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานกีฬาทางน า้เพ่ือ
ทอ่งเท่ียว 

4.47 
 

0.64 1.93 0.70 1.76 3 

22. สร้างหลกัสตูรองค์กรร่วมกนักบัผู้ เก่ียวข้องด้านกีฬา
ทางน า้เพ่ือพฒันาการทอ่งเท่ียว 

4.33 0.72 1.73 0.59 1.92 2 

23. จดัหาผู้ เช่ียวชาญทัง้ภายนอกและภายในเข้าท างาน
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือพฒันาทอ่งเท่ียว 

4.60 0.63 2.00 0.76 1.74 4 

24. สร้างมาตรฐานบคุลากรเพ่ือการดแูลความปลอดภยั
ทางน า้โดยการบรูณาการกีฬาทกุด้าน 

4.40 0.63 2.07 0.88 1.67 5 

25. พฒันาคณุภาพนกักีฬา ผู้ ฝึกสอน ผู้ตดัสินด้านกีฬา
ทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวชาวไทยสูร่ะดบันานาชาติ 

4.60 0.51 1.80 0.68 2.03 1 

2.3. การวางแผนปฏบิัตงิาน 
26. พฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานโดยใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศให้เพียงพอ รวดเร็วและเข้าถึงทรัพยากรได้
อยา่งทัว่ถึง 

4.40 
 

0.74 1.80 0.56 1.81 3 

27. สร้างเครือขา่ยวิชาการ (Academic Network) ทัง้ใน
และตา่งประเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและ
ความร่วมมือตา่งๆ 

4.53 0.64 1.87 0.83 1.91 2 

28. สร้างศกัยภาพของบคุลากรทกุสายงานอยา่ง
ตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ เพ่ือการปฏิบตัิงานอยา่งมี
ประสทิธิภาพก่อนการน าไปปฏิบตัิ 

4.33 0.72 1.87 0.74 1.77 4 

29. เพิ่มพนูความรู้ ประสบการณ์และสร้างโอกาส
ความก้าวหน้าให้บคุลากรขององค์กรด้านกีฬาทางน า้
เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.27 0.70 1.73 0.70 1.94 1 
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ตาราง 14 (ตอ่)  

 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบัความ
ต้องการ
จ าเป็น x̄ S.D. x̄ S.D 

30. สนบัสนนุ สง่เสริม พฒันาเพ่ือให้กีฬาทางน า้เพ่ือ
การทอ่งเท่ียวมีความเป็นเลิศ 

4.40 0.63 1.87 0.64 1.73 5 

3. ด้านการจดัการเรียนรู้ 
3.1 หลักสูตร 
31. หลกัสตูรตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร / 
มาตรฐานองค์กรวิชาชีพหรือมาตรฐานสากล 

4.40 
 

0.63 2.00 0.93 1.76 1 

32.หลกัสตูรมีการพิจารณารับรองมาตรฐานการศกึษา
สอดคล้องกบันโยบาย วิสยัทศัน์พนัธกิจของกระทรวง
การทอ่งเท่ียวและกีฬา 

4.33 0.62 2.00 0.76 1.58 2 

33. หลกัสตูรท่ีสร้างบคุลากรด้านกีฬาทางน า้เพ่ือ
ทอ่งเท่ียวให้ความเชียวชาญ 

4.27 0.80 1.93 0.70 1.54 4 

34. หลกัสตูรต้องมีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีสามารถน าไป 
ประกอบอาชีพด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 

4.27 
 

0.70 2.13 0.83 1.34 5 

35. หลกัสตูรต้องให้ความส าคญัด้านการอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อม 

4.40 0.74 2.00 0.76 1.57 3 

3.2 วิธีการเรียนการสอน 
36. วิธีการเรียนการสอนต้องสอดคล้องวตัถปุระสงค์การ
เรียนรู้และลกัษณะวิชาท่ีเหมาะสมและทนัสมยั 

4.33 
 

0.82 2.07 0.80 1.44 4 

37. มีเนือ้หาวชิาขัน้ตอนในการฝึกปฏิบตัิอยา่งเป็นระบบ
และตอ่เน่ืองสมัพนัธ์กนั 

4.40 0.83 2.07 0.70 1.50 3 

38. มีการใช้ภาษาองักฤษและทกัษะภาษาอ่ืน ๆ ในการ
เรียนการสอนง่าย ดงู่ายเข้าใจงา่ย 

4.60 0.74 2.00 0.76 1.77 1 

39. มีการใช้ระบบสหกิจศกึษาเพ่ือให้ผู้ เรียนได้ใช้
อปุกรณ์การสอน สื่อ / เอกสารร่วมกบัสถาน
ประกอบการในพืน้ท่ีปฏิบตัิจริง 

4.40 0.74 2.20 0.86 1.39 5 
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ตาราง 14 (ตอ่)  

 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบัความ
ต้องการ
จ าเป็น x̄ S.D. x̄ S.D 

40.มีการให้ข้อแนะน ากบัผู้ เรียนเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและ
สรุปประเดน็ร่วมกนัทกุครัง้ 

4.47 0.74 2.13 0.83 1.51 2 

3.3 การประเมินผล 
41. มีการประเมินผลมาตรฐานทกัษะการปฏิบตัิงาน
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.33 
 

0.72 2.07 0.80 1.44 5 

42. มีการประเมินผลความสามารถในการสื่อสาร พดู 
อ่าน เขียนและการวิเคราะห์  

4.47 0.74 2.07 0.88 1.68 2 

43. มีการประเมินผลเพ่ือแก้ปัญหาและประยกุต์ใช้
ความรู้มาประกอบการตดัสินใจด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการ
ทอ่งเท่ียว 

4.33 
 

0.82 1.93 0.88 1.71 1 

44. มีการประเมินผลด้านสมรถภาพ มีความประพฤติ
ตนท่ีเหมาะสมตามหลกัวิชาชีพมีการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน
ด้วยความสมัพนัธ์อนัดี   

4.53 0.74 2.13 0.83 1.52 3 

45. มีการประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและวิทย ุ  การ
สื่อสารด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 

4.20 0.77 2.00 0.85 1.51 4 

4. ด้านการรับรองมาตรฐาน 
4.1 มาตรฐานวิชาชีพ 
46. ต้องมีทกัษะความรู้ ความสามารถ มีสมรรถภาพ
ทางกายด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวท่ีดี  

4.33 0.72 2.07 0.88 1.51 4 

47. ทกัษะการฝึกปฏิบตัิผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.27 0.80 2.20 0.94 1.39 5 

48. ถ่ายทอดความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้านการน า
เท่ียวกีฬาทางน า้ได้ดี 

4.40 0.74 1.93 0.80 1.74 3 

49. บริหารจดัการกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวและจดั
แขง่ขนักีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว  

4.33 0.72 1.87 0.74 1.76 2 
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ตาราง 14 (ตอ่)  

 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบัความ
ต้องการ
จ าเป็น x̄ S.D. x̄ S.D 

50. ปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณและบทบาทหน้าท่ีของ
อาชีพกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.47 0.64 1.73 0.70 1.96 1 

4.2 มาตรฐานการบริการ 
51.ให้บริการท่ีรวดเร็วประทบัใจ มีความถกูต้องชดัเจน
ทัง้ขา่วสารข้อมลูหรือการด าเนินงานตา่ง ๆ  

4.47 0.64 2.00 0.85 1.69 2 

52. สถานท่ีสะอาดเรียบร้อย มีปา้ยบอกสถานท่ี ขัน้ตอน
การตดิตอ่ของผู้มาทอ่งเท่ียวท่ีสามารถอ่านหรือตดิตอ่ได้
และควรเป็น One stop service  

4.33 0.72 2.00 0.85 1.62 3 

53. ให้บริการด้วยความยิม้แย้มแจ่มใสและมีความเตม็
ใจ 

4.47 0.64 2.13 0.99 1.61 4 

54. มีการสื่อสารท่ีดีเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กร 
ด้วยน า้เสียงและภาษาท่ีแสดงออกวา่เป็นการ
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี 

4.40 0.74 2.07 0.88 1.54 5 

55. ใช้เทคโนโลยีได้ดีและรวดเร็วในการประชาสมัพนัธ์
ขา่วสารข้อมลูตา่งๆ หรือเสริมการให้บริการท่ีดีอีกทาง
หนึ่ง เช่น Website 

4.40 
 

0.63 
 
 

1.80 
 
 

0.86 
 
 

1.89 
 
 

1 

4.3 มาตรฐานความปลอดภยั 
56. ดแูลความปลอดภยัและการช่วยเหลือปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นกบันกัทอ่งเท่ียวได้  

4.60 0.63 2.07 0.88 1.63 5 

57. ฝึกอบรมบคุคลเพ่ือเป็นอาสาสมคัรช่วยเหลือ
นกัทอ่งเท่ียวทางทะเล (Life Guard) ให้มี
มาตรฐานสากลได้ 

4.60 0.63 2.07 1.03 1.75 4 

58. ใช้อปุกรณ์ เทคโนโลยี วิทยกุารสื่อสารเพ่ือ
ประสานงาน กู้ภยัทางน า้และทางทะเลได้ 

4.53 0.64 1.93 0.96 1.86 3 
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ตาราง 14 (ตอ่)  

 
จากตาราง 14 พบว่า ผู้บริหารสถานประกอบการมีความคิดเห็นว่า ด้านท่ี 1.ด้านการจัด

องค์กร นัน้ ประเด็นย่อยท่ี 1.1 การจดัโครงสร้าง องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็น
สูงสุด คือ กีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวควรมีองค์กรรับผิดชอบในการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
ประเด็นย่อยท่ี 1.2 การก าหนดบทบาทหน้าท่ีองค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็น
สูงสุด คือบริหารจัดการองค์กรด้านกีฬาทางน า้ให้มีความเป็นเลิศทัง้การกีฬาและการท่องเท่ียวและ
ประเด็นย่อยท่ี 1.3 การก าหนดต าแหน่งงานองค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ
คือ มีคุณวุฒิทางการศึกษาสอดคล้องกับต าแหน่งงานในขณะท่ีเม่ือพิจารณาด้านท่ี 2.ด้านการ
วางแผน ในประเด็นย่อยท่ี 2.1 การก าหนดนโยบาย องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นสงูสดุ คือเป็นองค์กรท่ีพฒันาส่งเสริมกีฬาทางน า้และการท่องเท่ียวสู่ความเป็นเลิศอย่าง
ยัง่ยืนประเด็นย่อยท่ี 2.2 การวางแผนกลยุทธ์ องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็น
สงูสดุ คือ พฒันาคณุภาพนกักีฬา ผู้ ฝึกสอน ผู้ตดัสินด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวชาวไทยสู่
ระดบันานาชาติและประเด็นย่อยท่ี 2.3 การวางแผนการปฏิบตัิงาน องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นสูงสุด คือ เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และสร้างโอกาสความก้าวหน้าให้
บคุลากรขององค์กรด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวเม่ือพิจารณาด้านท่ี 3.ด้านการจดัการเรียนรู้ ประเด็น
ย่อยท่ี 3.1 หลกัสตูร องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ หลกัสตูรตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูร / มาตรฐานองค์กรวิชาชีพหรือมาตรฐานสากลประเด็นย่อยท่ี 3.2 วิธีการเรียน
การสอน องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ มีการใช้ภาษาองักฤษและ
ทักษะภาษาอ่ืน ๆ ในการเรียนการสอนง่าย ดูง่าย เข้าใจง่ายและประเด็นย่อยท่ี 3.3 การ
ประเมินผล องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสูงสุด คือมีการประเมินผลเพื่อ

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบัความ
ต้องการ
จ าเป็น x̄ S.D. x̄ S.D 

59. ทดสอบและตรวจสอบเพ่ือรับรองมาตรฐานอปุกรณ์
กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 

4.40 0.74 1.80 0.77 1.88 2 

60.ฝึกทบทวนและทดสอบประเมินมาตรฐานเพ่ือรับรอง
ใบประกอบวิชาชีพกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 

4.53 0.64 1.73 0.80 2.11 1 
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แก้ปัญหาและประยกุต์ใช้ความรู้มาประกอบการตดัสินใจด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวและ
เม่ือพิจารณาด้านท่ี 4.ด้านการรับรองมาตรฐาน ประเด็นยอ่ยท่ี 4.1 มาตรฐานวิชาชีพ องค์ประกอบ
ของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ ปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณและบทบาทหน้าท่ีของ
อาชีพกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวประเด็นย่อยท่ี 4.2 มาตรฐานการบริการ องค์ประกอบของ
รูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสูงสุด คือ ใช้เทคโนโลยีได้ดีและรวดเร็วในการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารข้อมลูต่างๆ หรือเสริมการให้บริการท่ีดีอีกทางหนึ่ง เช่น Websiteและประเด็นย่อยท่ี 4.3 
มาตรฐานความปลอดภยั องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ ฝึกทบทวน
และทดสอบประเมินมาตรฐานเพื่อรับรองใบประกอบวิชาชีพกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวได้ 

ตาราง 15 ผลสรุปการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่
จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน ตามความคดิเห็นของนกัศกึษาสาขาวิชาการท่องเท่ียว หรือ
การกีฬา (n = 72) 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

x̄ S.D. x̄ S.D 

1. ด้านการจดัองค์กร 

1.1 การจัดโครงสร้าง 

1.กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวควรมีองค์กร           
รับผิดชอบในการด าเนินงานอยา่งชดัเจน 

4.20 0.68 2.53 0.74 0.89 2 

2.คณะกรรมการการบริหารควรมีหลายภาคสว่น
เพ่ือให้ครอบคลมุภารกิจงานด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการ
ทอ่งเท่ียว 

3.93 0.70 2.47 0.83 0.94 1 

3.ผู้บริหารควรคดัเลือกโดยการเปิดโอกาสให้ผู้ มี
คณุภาพและเป็นท่ียอมรับเข้ามาปฏิบตัิหน้าท่ีด้าน
การบริหารกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 

4.07 0.88 2.67 0.90 0.84 3 

4.มีการก าหนดฝ่าย/แผนกท่ีมีความชดัเจน ได้แก่        
ฝ่ายบริหารทัว่ไป ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการ
ทอ่งเท่ียวและฝ่ายกิจกรรมกีฬาทางน า้ 

4.20 0.77 
 

2.87 0.92 0.68 4 
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ตาราง 15 (ตอ่)  

 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

x̄ S.D. x̄ S.D 

5.มีการก าหนดภาระงานตามกรอบโครงสร้างองค์กร
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งชดัเจน 

4.07 0.70 
 

2.80 0.56 0.52 5 

1.2 การก าหนดบทบาทหน้าที่ 
6. อนรัุกษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมและฟืน้ฟเูวชศาสตร์ 
ทางน า้ด้วยการใช้กีฬา 

4.27 0.70 2.80 0.77 0.74 3 

7. ผลิตและพฒันาบคุลากรด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการ
ทอ่งเท่ียว 

4.07 0.70 2.67 0.72 0.74 3 

8. บริการวิชาการแก่สงัคม ประสานงาน บริการ 
ช่วยเหลือ ดแูลนกัทอ่งเท่ียวด้วยการใช้กีฬาทางน า้
ให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลอยา่งตอ่เน่ือง
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

3.93 0.70 2.60 0.91 0.77 2 
 

9. สง่เสริม สนบัสนนุการวิจยัด้านกีฬาทางน า้เพ่ือ
การทอ่งเท่ียว 

4.13 0.74 2.67 0.90 0.93 1 

10.บริหารจดัการองค์กรด้านกีฬาทางน า้ให้มีความ
เป็นเลิศทัง้การกีฬาและการท่องเท่ียว 

4.07 0.80 2.73 0.80 0.73 5 

1.3. การก าหนดต าแหน่งงาน 
11. มีทศันคติ คา่นิยม แรงจงูใจในการท างานท่ี
สอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 

4.20 0.77 2.80 1.01 0.87 3 

12.มีความสมบรูณ์ แข็งแรงและมีสมรรถภาพทาง
กายท่ีสอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 

4.13 0.64 2.67 0.90 0.91 1 

13. มีทกัษะความช านาญสอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 4.00 0.85 2.60 0.91 0.90 2 
14. มีประสบการณ์และการฝึกอบรมท่ีสอดคล้องกบั
ต าแหน่งงาน 

4.27 0.70 2.73 0.80 0.79 4 

15. มีคณุวฒุิทางการศกึษาสอดคล้องกบัต าแหน่ง
งาน 

4.07 0.70 2.73 0.70 0.60 5 
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ตาราง 15 (ตอ่)  

 
 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

x̄ S.D. x̄ S.D 

2. ด้านการวางแผน 
2.1 การก าหนดนโยบาย 
16. การก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจครอบคลมุกีฬา
ทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวทกุด้าน 

4.40 0.63 2.67 0.90 0.89 5 

17. สร้างคนท่ีเก่ียวข้องให้มีความเช่ียวชาญด้าน
กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.20 0.86 2.53 0.83 1.01 2 

18. พฒันาศกัยภาพเชิงพืน้ท่ีด้วยการดงึพลงัของ
ชมุชนในการบริหารกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.33 0.72 2.67 0.98 0.93 4 

19. เป็นองค์กรท่ีน ากีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวมา
พฒันา อนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูรักษาสิ่งแวดล้อมทางน า้ 

4.47 0.64 2.47 0.64 1.00 3 

20. เป็นองค์กรท่ีพฒันาสง่เสริมกีฬาทางน า้และ    
การทอ่งเท่ียวสูค่วามเป็นเลิศอยา่งยัง่ยืน 

4.13 0.83 2.33 1.05 1.29 1 

2.2 การวางแผนกลยุทธ์  
21. สร้างและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานกีฬาทางน า้
เพ่ือทอ่งเท่ียว 

4.13 0.52 2.73 0.70 0.71 4 

22. สร้างหลกัสตูรองค์กรร่วมกนักบัผู้ เก่ียวข้องด้าน
กีฬาทางน า้เพ่ือพฒันาการทอ่งเท่ียว 

4.13 0.74 2.73 0.70 0.67 5 

23. จดัหาผู้ เช่ียวชาญทัง้ภายนอกและภายในเข้า
ท างานด้านกีฬาทางน า้เพ่ือพฒันาทอ่งเท่ียว 

4.27 0.70 2.60 0.91 1.01 1 

24. สร้างมาตรฐานบคุลากรเพ่ือการดแูลความ
ปลอดภยัทางน า้โดยการบรูณาการกีฬาทกุด้าน 

4.13 0.52 2.53 0.64 0.80 3 

25. พฒันาคณุภาพนกักีฬา ผู้ ฝึกสอน ผู้ตดัสินด้าน
กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวชาวไทยสูร่ะดบั
นานาชาต ิ

4.33 0.62 2.60 0.83 0.89 2 
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ตาราง 15 (ตอ่)  

 
 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

x̄ S.D. x̄ S.D 

2.3 การวางแผนปฏบิัตงิาน 
26. พฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานโดยใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศให้เพียงพอ รวดเร็วและเข้าถึงทรัพยากร
ได้อยา่งทัว่ถึง 

4.20 0.68 2.87 0.74 0.67 5 

27. สร้างเครือขา่ยวิชาการ (Academic Network) 
ทัง้ในและตา่งประเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนทรัพยากร
และความร่วมมือตา่งๆ 

4.40 0.74 2.60 0.83 1.04 1 

28. สร้างศกัยภาพของบคุลากรทกุสายงานอยา่ง
ตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ เพ่ือการปฏิบตัิงานอยา่งมี
ประสทิธิภาพก่อนการน าไปปฏิบตัิ 

4.20 0.56 2.67 0.90 0.89 2 

29. เพิ่มพนูความรู้ ประสบการณ์และสร้างโอกาส
ความก้าวหน้าให้บคุลากรขององค์กรด้านกีฬาทาง
น า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.20 0.56 2.73 0.70 0.74 3 

30. สนบัสนนุ สง่เสริม พฒันาเพ่ือให้กีฬาทางน า้เพ่ือ
การทอ่งเท่ียวมีความเป็นเลิศ 

4.40 0.63 2.67 0.62 0.73 4 

3. ด้านการจดัการเรียนรู้ 
3.1 หลักสูตร 
31. หลกัสตูรตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร / 
มาตรฐานองค์กรวิชาชีพหรือมาตรฐานสากล 

4.40 0.51 2.67 0.72 0.87 1 

32.หลกัสตูรมีการพิจารณารับรองมาตรฐาน
การศกึษาสอดคล้องกบันโยบาย วิสยัทศัน์          
พนัธกิจของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

4.13 0.74 2.87 0.74 0.53 4 

33. หลกัสตูรท่ีสร้างบคุลากรด้านกีฬาทางน า้เพ่ือ
ทอ่งเท่ียวให้ความเชียวชาญ 

4.13 0.64 3.07 0.59 0.39 5 
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ตาราง 15 (ตอ่)  

 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

x̄ S.D. x̄ S.D 

34. หลกัสตูรต้องมีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีสามารถน าไป 
ประกอบอาชีพด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 

4.40 0.63 2.73 0.70 0.79 2 

35. หลกัสตูรต้องให้ความส าคญัด้านการอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อม 

4.20 0.68 2.80 0.77 0.64 3 

3.2 วิธีการเรียนการสอน 
36. วิธีการเรียนการสอนต้องสอดคล้องวตัถปุระสงค์
การเรียนรู้และลกัษณะวิชาท่ีเหมาะสมและทนัสมยั 

4.40 0.51 2.80 0.77 0.79 1 

37. มีเนือ้หาวชิาขัน้ตอนในการฝึกปฏิบตัิอยา่งเป็น
ระบบและตอ่เน่ืองสมัพนัธ์กนั 

4.27 0.80 2.93 0.70 0.55 5 

38. มีการใช้ภาษาองักฤษและทกัษะภาษาอ่ืน ๆ ใน
การเรียนการสอนง่าย ดงู่ายเข้าใจงา่ย 

4.20 0.77 2.80 0.68 0.58 4 

39. มีการใช้ระบบสหกิจศกึษาเพ่ือให้ผู้ เรียนได้ใช้
อปุกรณ์การสอน สื่อ / เอกสารร่วมกบัสถาน
ประกอบการในพืน้ท่ีปฏิบตัิจริง 

4.13 0.64 2.87 0.83 0.67 3 

40.มีการให้ข้อแนะน ากบัผู้ เรียนเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
และสรุปประเดน็ร่วมกนัทกุครัง้ 

4.27 0.80 2.80 0.86 0.71 2 

3.3 การประเมินผล 
41. มีการประเมินผลมาตรฐานทกัษะการปฏิบตัิงาน
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.00 0.65 2.73 0.59 0.52 4 

42. มีการประเมินผลความสามารถในการสื่อสาร 
พดู อ่าน เขียนและการวิเคราะห์  

4.07 0.70 2.67 0.72 0.71 2 

43. มีการประเมินผลเพ่ือแก้ปัญหาและประยกุต์ใช้
ความรู้มาประกอบการตดัสินใจด้านกีฬาทางน า้เพ่ือ
การทอ่งเท่ียว 

4.40 0.63 2.73 0.70 0.81 1 
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ตาราง 15 (ตอ่)  

 
 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

x̄ S.D. x̄ S.D 

44. มีการประเมินผลด้านสมรถภาพ มีความ
ประพฤติตนท่ีเหมาะสมตามหลกัวิชาชีพมีการ
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนด้วยความสมัพนัธ์อนัดี   

4.20 0.56 2.80 0.56 0.57 3 

45. มีการประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและวิทย ุ  
การสื่อสารด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 

4.07 0.80 2.87 0.52 0.46 5 

4.ด้านการรับรองมาตรฐาน 
4.1. มาตรฐานวชิาชีพ 
46. ต้องมีทกัษะความรู้ ความสามารถ มีสมรรถภาพ
ทางกายด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวท่ีดี  

4.47 0.64 2.93 0.80 0.63 4 

47. ทกัษะการฝึกปฏิบตัิผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.20 0.68 2.60 0.63 0.81 1 

48. ถ่ายทอดความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้านการน า
เท่ียวกีฬาทางน า้ได้ดี 

4.47 0.52 2.73 0.80 0.81 1 

49. บริหารจดัการกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวและ
จดัแขง่ขนักีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว  

4.27 0.70 2.60 0.63 0.75 3 

50. ปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณและบทบาทหน้าท่ี
ของอาชีพกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.07 0.80 2.67 0.49 0.58 5 

4.2 มาตรฐานการบริการ 
51.ให้บริการท่ีรวดเร็วประทบัใจ มีความถกูต้อง
ชดัเจนทัง้ขา่วสารข้อมลูหรือการด าเนินงานตา่ง ๆ  

4.07 0.70 2.80 0.77 0.57 5 

52. สถานท่ีสะอาดเรียบร้อย มีปา้ยบอกสถานท่ี 
ขัน้ตอนการติดตอ่ของผู้มาทอ่งเท่ียวท่ีสามารถอ่าน
หรือตดิตอ่ได้และควรเป็น One stop service  

4.13 0.64 2.80 0.77 0.61 4 
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จากตาราง 15 พบว่านกัศกึษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว หรือการกีฬามีความคิดเห็นว่า 

ด้านท่ี 1.ด้านการจดัองค์กร นัน้ ประเด็นย่อยท่ี 1.1 การจดัโครงสร้าง องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือมีคณะกรรมการการบริหารควรมีหลายภาคส่วนเพื่อให้ครอบคลมุ
ภารกิจงานด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวประเด็นย่อยท่ี 1.2 การก าหนดบทบาทหน้าท่ี
องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือสง่เสริม สนบัสนนุ วิจยัด้านกีฬาทางน า้
เพื่อการท่องเท่ียวและประเด็นย่อยท่ี 1.3 การก าหนดต าแหน่งงานองค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นสงูสดุคือ มีความสมบรูณ์แข็งแรงและสมรรถภาพทางกายท่ีสอดคล้องกบัต าแหน่งงาน
ในขณะท่ีเม่ือพิจารณาด้านท่ี 2.ด้านการวางแผน ในประเด็นย่อยท่ี 2.1 การก าหนดนโยบาย 
องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือเป็นองค์กรท่ีพฒันาสง่เสริมกีฬาทางน า้
และการท่องเท่ียวสูค่วามเป็นเลิศอยา่งยัง่ยืนประเด็นยอ่ยท่ี 2.2 การวางแผนกลยทุธ์ องค์ประกอบ
ของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ จดัหาผู้ เช่ียวชาญทัง้ภายนอกและภายในเข้าท างาน
ด้านกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาท่องเท่ียวและประเด็นย่อยท่ี 2.3 การวางแผนการปฏิบัติงาน 
องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสูงสุด คือสร้างเครือข่ายวิชาการ (Academic 
Network) ทัง้ในและต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและความร่วมมือต่างๆเม่ือพิจารณา
ด้านท่ี 3.ด้านการจดัการเรียนรู้ประเด็นย่อยท่ี 3.1 หลกัสตูร องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นสูงสุด คือ หลักสูตรตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / มาตรฐานองค์กรวิชาชีพหรือ
มาตรฐานสากลประเด็นยอ่ยท่ี 3.2 วิธีการเรียนการสอน องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นสูงสุด คือ วิธีการเรียนการสอนต้องสอดคล้องวตัถุประสงค์การเรียนรู้และลกัษณะวิชาท่ี
เหมาะสมและทนัสมยัและประเด็นย่อยท่ี 3.3 การประเมินผล องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ มีการประเมินผลเพื่อแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ความรู้มาประกอบการ
ตดัสินใจด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวและเม่ือพิจารณาด้านท่ี 4.ด้านการรับรองมาตรฐาน 
ประเด็นย่อยท่ี 4.1 มาตรฐานวิชาชีพ องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ 
ทกัษะการฝึกปฏิบตัิผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวและถ่ายทอด
ความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้านการน าเท่ียวกีฬาทางน า้ได้ดีประเด็นย่อยท่ี 4.2 มาตรฐานการ
บริการ องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ ใช้เทคโนโลยีได้ดีและรวดเร็วใน
การประชาสมัพนัธ์ข่าวสารข้อมลูต่างๆ หรือเสริมการให้บริการท่ีดีอีกทางหนึ่ง เช่น Websiteและ
ประเด็นย่อยท่ี 4.3 มาตรฐานความปลอดภยั องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็น
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สงูสดุ คือ ฝึกทบทวนและทดสอบประเมินมาตรฐานเพื่อรับรองใบประกอบวิชาชีพกีฬาทางน า้เพื่อ
การท่องเท่ียวได้ 

ตาราง 16 ผลสรุปการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่
จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน ตามความคดิเห็นของมคัคเุทศก์/ผู้น าเท่ียวกีฬาทางน า้  
(n= 105) 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

x̄ S.D. x̄ S.D 

1. ด้านการจดัองค์กร 

1.1 การจัดโครงสร้าง 

1.กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวควรมีองค์กร           
รับผิดชอบในการด าเนินงานอยา่งชดัเจน 

3.73 0.80 2.53 0.64 0.59 4 

2.คณะกรรมการการบริหารควรมีหลายภาคสว่น
เพ่ือให้ครอบคลมุภารกิจงานด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการ
ทอ่งเท่ียว 

3.87 0.74 2.53 0.64 0.63 3 

3.ผู้บริหารควรคดัเลือกโดยการเปิดโอกาสให้ผู้ มี
คณุภาพและเป็นท่ียอมรับเข้ามาปฏิบตัิหน้าท่ีด้าน
การบริหารกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 

3.73 0.70 2.53 0.52 0.52 5 

4.มีการก าหนดฝ่าย/แผนกท่ีมีความชดัเจน ได้แก่        
ฝ่ายบริหารทัว่ไป ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการ
ทอ่งเท่ียวและฝ่ายกิจกรรมกีฬาทางน า้ 

4.13 0.83 2.40 0.63 0.89 1 

5.มีการก าหนดภาระงานตามกรอบโครงสร้างองค์กร
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งชดัเจน 

3.60 0.83 2.40 0.74 0.69 2 

1.2 การก าหนดบทบาทหน้าที่ 
6. อนรัุกษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมและฟืน้ฟเูวชศาสตร์ 
ทางน า้ด้วยการใช้กีฬา 

3.80 0.77 2.27 0.70 0.90 1 

7. ผลิตและพฒันาบคุลากรด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการ
ทอ่งเท่ียว 

3.67 0.72 2.40 0.63 0.68 3 
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ตาราง 16 (ตอ่)  

 
 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

x̄ S.D. x̄ S.D 

8. บริการวิชาการแก่สงัคม ประสานงาน บริการ 
ช่วยเหลือ ดแูลนกัทอ่งเท่ียวด้วยการใช้กีฬาทางน า้
ให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลอยา่งตอ่เน่ือง
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

3.73 0.80 2.47 0.64 0.64 4 
 

9. สง่เสริม สนบัสนนุการวิจยัด้านกีฬาทางน า้เพ่ือ
การทอ่งเท่ียว 

4.00 0.76 2.47 0.52 0.71 2 

10.บริหารจดัการองค์กรด้านกีฬาทางน า้ให้มีความ
เป็นเลิศทัง้การกีฬาและการท่องเท่ียว 

4.07 0.88 2.60 0.63 0.64 4 

1.3. การก าหนดต าแหน่งงาน 
11. มีทศันคติ คา่นิยม แรงจงูใจในการท างานท่ี
สอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 

4.07 0.70 2.20 0.68 1.16 1 

12.มีความสมบรูณ์ แข็งแรงและมีสมรรถภาพทาง
กายท่ีสอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 

4.13 0.64 2.27 0.70 1.12 2 

13. มีทกัษะความช านาญสอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 4.27 0.59 2.33 0.62 1.02 3 
14. มีประสบการณ์และการฝึกอบรมท่ีสอดคล้องกบั
ต าแหน่งงาน 

4.20 0.77 2.47 0.64 0.93 4 

15. มีคณุวฒุิทางการศกึษาสอดคล้องกบัต าแหน่ง
งาน 

4.00 0.85 2.40 0.63 0.88 5 

2. ด้านการวางแผน 
2.1 การก าหนดนโยบาย 
16. การก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจครอบคลมุกีฬา
ทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวทกุด้าน 

3.93 0.80 2.33 0.72 0.87 2 

17. สร้างคนท่ีเก่ียวข้องให้มีความเช่ียวชาญด้าน
กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.07 0.70 2.33 0.49 0.82 3 
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ตาราง 16 (ตอ่)  

 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

x̄ S.D. x̄ S.D 

18. พฒันาศกัยภาพเชิงพืน้ท่ีด้วยการดงึพลงัของ
ชมุชนในการบริหารกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.13 0.74 2.47 0.52 0.76 5 

19. เป็นองค์กรท่ีน ากีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวมา
พฒันา อนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูรักษาสิ่งแวดล้อมทางน า้ 

4.13 0.74 2.40 0.51 0.78 4 

20. เป็นองค์กรท่ีพฒันาสง่เสริมกีฬาทางน า้และ    
การทอ่งเท่ียวสูค่วามเป็นเลิศอยา่งยัง่ยืน 

4.07 0.70 2.13 0.64 1.14 1 

2.2 การวางแผนกลยุทธ์  
21. สร้างและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานกีฬาทางน า้
เพ่ือทอ่งเท่ียว 

4.27 0.46 2.20 0.56 1.07 3 

22. สร้างหลกัสตูรองค์กรร่วมกนักบัผู้ เก่ียวข้องด้าน
กีฬาทางน า้เพ่ือพฒันาการทอ่งเท่ียว 

4.40 0.51 2.27 0.70 1.20 2 

23. จดัหาผู้ เช่ียวชาญทัง้ภายนอกและภายในเข้า
ท างานด้านกีฬาทางน า้เพ่ือพฒันาทอ่งเท่ียว 

4.20 0.68 2.13 0.52 1.04 4 

24. สร้างมาตรฐานบคุลากรเพ่ือการดแูลความ
ปลอดภยัทางน า้โดยการบรูณาการกีฬาทกุด้าน 

4.20 0.68 2.27 0.59 0.96 5 

25. พฒันาคณุภาพนกักีฬา ผู้ ฝึกสอน ผู้ตดัสินด้าน
กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวชาวไทยสูร่ะดบั
นานาชาต ิ

4.20 0.68 2.27 0.80 1.21 1 

2.3 การวางแผนปฏบิัตงิาน 
26. พฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานโดยใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศให้เพียงพอ รวดเร็วและเข้าถึงทรัพยากร
ได้อยา่งทัว่ถึง 

4.13 0.64 2.20 0.41 0.94 3 

27. สร้างเครือขา่ยวิชาการ (Academic Network) 
ทัง้ในและตา่งประเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนทรัพยากร
และความร่วมมือตา่งๆ 

4.33 0.72 2.27 0.59 1.11 1 
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ตาราง 16 (ตอ่)  

 
 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

x̄ S.D. x̄ S.D 

28. สร้างศกัยภาพของบคุลากรทกุสายงานอยา่ง
ตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ เพ่ือการปฏิบตัิงานอยา่งมี
ประสทิธิภาพก่อนการน าไปปฏิบตัิ 

4.13 0.74 2.27 0.59 0.93 4 

29. เพิ่มพนูความรู้ ประสบการณ์และสร้างโอกาส
ความก้าวหน้าให้บคุลากรขององค์กรด้านกีฬาทาง
น า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.27 0.70 2.47 0.52 0.81 5 

30. สนบัสนนุ สง่เสริม พฒันาเพ่ือให้กีฬาทางน า้เพ่ือ
การทอ่งเท่ียวมีความเป็นเลิศ 

4.20 0.77 2.27 0.59 0.98 2 

3. ด้านการจดัการเรียนรู้ 
3.1 หลักสูตร 
31. หลกัสตูรตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร / 
มาตรฐานองค์กรวิชาชีพหรือมาตรฐานสากล 

3.93 0.70 2.27 0.46 0.80 4 

32.หลกัสตูรมีการพิจารณารับรองมาตรฐาน
การศกึษาสอดคล้องกบันโยบาย วิสยัทศัน์         
พนัธกิจของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

3.93 0.70 2.27 0.46 0.78 5 

33. หลกัสตูรท่ีสร้างบคุลากรด้านกีฬาทางน า้เพ่ือ
ทอ่งเท่ียวให้ความเชียวชาญ 

4.20 0.68 2.27 0.46 0.91 2 

34. หลกัสตูรต้องมีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีสามารถน าไป 
ประกอบอาชีพด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 

4.27 0.80 2.40 0.51 0.86 3 

35. หลกัสตูรต้องให้ความส าคญัด้านการอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อม 

4.07 0.70 2.27 0.70 1.03 1 

3.2 วิธีการเรียนการสอน 
36. วิธีการเรียนการสอนต้องสอดคล้องวตัถปุระสงค์
การเรียนรู้และลกัษณะวิชาท่ีเหมาะสมและทนัสมยั 

4.07 0.70 2.07 0.70 1.28 2 



  186 

ตาราง 16 (ตอ่)  

 
 
 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

x̄ S.D. x̄ S.D 

37. มีเนือ้หาวชิาขัน้ตอนในการฝึกปฏิบตัิอยา่งเป็น
ระบบและตอ่เน่ืองสมัพนัธ์กนั 

4.27 0.70 2.07 0.70 1.44 1 

38. มีการใช้ภาษาองักฤษและทกัษะภาษาอ่ืน ๆ ใน
การเรียนการสอนง่าย ดงู่ายเข้าใจงา่ย 

4.20 0.77 2.27 0.70 1.14 3 

39. มีการใช้ระบบสหกิจศกึษาเพ่ือให้ผู้ เรียนได้ใช้
อปุกรณ์การสอน สื่อ / เอกสารร่วมกบัสถาน
ประกอบการในพืน้ท่ีปฏิบตัิจริง 

4.27 0.70 2.33 0.62 1.00 4 

40.มีการให้ข้อแนะน ากบัผู้ เรียนเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
และสรุปประเดน็ร่วมกนัทกุครัง้ 

4.13 0.74 2.40 0.63 0.92 5 

3.3 การประเมินผล 
41. มีการประเมินผลมาตรฐานทกัษะการปฏิบตัิงาน
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.33 0.62 2.47 0.83 1.09 1 

42. มีการประเมินผลความสามารถในการสื่อสาร 
พดู อ่าน เขียนและการวิเคราะห์  

4.33 0.72 2.47 0.52 0.84 5 

43. มีการประเมินผลเพ่ือแก้ปัญหาและประยกุต์ใช้
ความรู้มาประกอบการตดัสินใจด้านกีฬาทางน า้เพ่ือ
การทอ่งเท่ียว 

4.20 0.68 2.20 0.41 0.97 3 

44. มีการประเมินผลด้านสมรถภาพ มีความ
ประพฤติตนท่ีเหมาะสมตามหลกัวิชาชีพมีการ
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนด้วยความสมัพนัธ์อนัดี   

4.27 0.70 2.20 0.56 1.08 2 

45. มีการประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและวิทย ุ  
การสื่อสารด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 

4.27 0.70 2.27 0.46 0.93 4 
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ตาราง 16 (ตอ่)  

 
 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

x̄ S.D. x̄ S.D 

4. ด้านการรับรองมาตรฐาน 
4.1 มาตรฐานวิชาชีพ 
46. ต้องมีทกัษะความรู้ ความสามารถ มีสมรรถภาพ
ทางกายด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวท่ีดี  

4.27 0.70 2.07 2.40 1.37 2 

47. ทกัษะการฝึกปฏิบตัิผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.27 0.88 0.70 0.51 0.87 4 

48. ถ่ายทอดความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้านการน า
เท่ียวกีฬาทางน า้ได้ดี 

4.00 0.53 2.27 0.46 0.82 5 

49. บริหารจดัการกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวและ
จดัแขง่ขนักีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว  

4.27 0.70 2.13 0.64 1.22 3 

50. ปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณและบทบาทหน้าท่ี
ของอาชีพกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.27 0.70 2.00 0.65 1.39 1 

4.2 มาตรฐานการบริการ 
51.ให้บริการท่ีรวดเร็วประทบัใจ มีความถกูต้อง
ชดัเจนทัง้ขา่วสารข้อมลูหรือการด าเนินงานตา่ง ๆ  

4.20 0.77 2.47 0.64 0.90 3 

52. สถานท่ีสะอาดเรียบร้อย มีปา้ยบอกสถานท่ี 
ขัน้ตอนการติดตอ่ของผู้มาทอ่งเท่ียวท่ีสามารถอ่าน
หรือตดิตอ่ได้และควรเป็น One stop service  

4.27 0.80 2.40 0.51 0.87 4 

53. ให้บริการด้วยความยิม้แย้มแจ่มใสและมีความ
เตม็ใจ 

4.20 0.86 2.07 0.46 1.16 1 

54. มีการสื่อสารท่ีดีเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กร 
ด้วยน า้เสียงและภาษาท่ีแสดงออกวา่เป็นการ
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี 

4.27 0.88 2.13 0.52 1.12 2 
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ตาราง 16 (ตอ่)  

 

 
จากตาราง 16 พบว่า มคัคเุทศก์/ผู้น าเท่ียวกีฬาทางน า้มีความคิดเห็นว่า ด้านท่ี 1. ด้านการ

จัดองค์กร นัน้ ประเด็นย่อยท่ี 1.1 การจัดโครงสร้าง องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นสงูสุด คือ มีการก าหนดฝ่าย/แผนกท่ีมีความชดัเจน ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบริการการท่องเท่ียวและฝ่ายกิจกรรมกีฬาทางน า้ ประเด็นย่อยท่ี 1.2 การก าหนดบทบาท
หน้าท่ีองค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คืออนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมและ
ฟื้นฟู เวชศาสตร์ทางน า้ด้วยการใช้กีฬาและประเด็นย่อยท่ี  1.3การก าหนดต าแหน่งงาน
องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสูงสุดคือ มีทัศนคติ ค่านิยม แรงจูงใจในการ

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

x̄ S.D. x̄ S.D 

55. ใช้เทคโนโลยีได้ดีและรวดเร็วในการระชาสมัพนัธ์
ขา่วสารข้อมลูตา่งๆ หรือเสริมการให้บริการท่ีดีอีก
ทางหนึง่ เช่น Website 

4.13 0.92 2.60 0.51 0.61 
 
 

5 

4.3 มาตรฐานความปลอดภยั 
56. ดแูลความปลอดภยัและการช่วยเหลือปฐม
พยาบาลเบือ้งต้นกบันกัทอ่งเที่ยวได้  

4.47 0.64 2.20 0.68 1.29 1 

57. ฝึกอบรมบคุคลเพ่ือเป็นอาสาสมคัรช่วยเหลือ
นกัทอ่งเท่ียวทางทะเล (Life Guard) ให้มี
มาตรฐานสากลได้ 

4.13 0.74 2.27 
 
 

0.59 0.97 
 
 

4 

58. ใช้อปุกรณ์ เทคโนโลยี วิทยกุารสื่อสารเพ่ือ
ประสานงาน กู้ภยัทางน า้และทางทะเลได้ 

4.40 0.63 2.20 0.56 1.13 2 

59. ทดสอบและตรวจสอบเพ่ือรับรองมาตรฐาน
อปุกรณ์กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 

4.20 0.68 2.33 0.49 0.87 5 

60.ฝึกทบทวนและทดสอบประเมินมาตรฐานเพ่ือ
รับรองใบประกอบวิชาชีพกีฬาทางน า้เพ่ือการ
ทอ่งเท่ียวได้ 

4.20 0.86 2.27 0.59 1.02 3 
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ท างานท่ีสอดคล้องกบัต าแหน่งงานในขณะท่ีเม่ือพิจารณาด้านท่ี 2.ด้านการวางแผน ในประเด็นย่อย
ท่ี 2.1 การก าหนดนโยบาย องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสูงสุด คือเป็นองค์กรท่ี
พฒันาส่งเสริมกีฬาทางน า้และการท่องเท่ียวสู่ความเป็นเลิศอย่างยัง่ยืนประเด็นย่อยท่ี 2.2 การ
วางแผนกลยุทธ์ องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสูงสุด คือพัฒนาคุณภาพ
นกักีฬา ผู้ ฝึกสอน ผู้ตดัสินด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวชาวไทยสูร่ะดบันานาชาตแิละประเด็น
ยอ่ยท่ี 2.3 การวางแผนการปฏิบตัิงาน องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ 
สร้างเครือข่ายวิชาการ (Academic Network) ทัง้ในและต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนทรัพยากร
และความร่วมมือต่างๆ เม่ือพิจารณาด้านท่ี 3.ด้านการจัดการเรียนรู้ ประเด็นย่อยท่ี 3.1 หลักสูตร
องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ หลกัสตูรต้องให้ความส าคญัด้านการอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อมประเด็นย่อยท่ี 3.2 วิธีการเรียนการสอน องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นสงูสดุ คือ มีเนือ้หาวิชาขัน้ตอนในการฝึกปฏิบตัิอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองสมัพนัธ์กนัและ
ประเด็นย่อยท่ี 3.3 การประเมินผล องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือมี
การประเมินผลมาตรฐานทกัษะการปฏิบตัิงานด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวและเม่ือพิจารณาด้านท่ี 4.
ด้านการรับรองมาตรฐาน ประเด็นย่อยท่ี 4.1 มาตรฐานวิชาชีพ องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ ปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณและบทบาทหน้าท่ีของอาชีพกีฬาทางน า้เพื่อ
การท่องเท่ียวประเด็นย่อยท่ี 4.2 มาตรฐานการบริการ องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นสูงสุด คือ ให้บริการด้วยความยิม้แย้มแจ่มใสและมีความเต็มใจและประเด็นย่อยท่ี 4.3 
มาตรฐานความปลอดภยั องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ ดแูลความ
ปลอดภยัและการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบือ้งต้นกบันกัท่องเท่ียวได้  
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ตาราง 17 ผลสรุปการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่
จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน ตามความคดิเห็นของนกัท่องเท่ียวกีฬาทางน า้ (n= 120) 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

x̄ S.D. x̄ S.D 

1. ด้านการจดัองค์กร 

1.1 การจัดโครงสร้าง 

1.กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวควรมีองค์กร           
รับผิดชอบในการด าเนินงานอยา่งชดัเจน 

4.47 0.64 2.80 0.56 0.68 5 

2.คณะกรรมการการบริหารควรมีหลายภาคสว่น
เพ่ือให้ครอบคลมุภารกิจงานด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการ
ทอ่งเท่ียว 

4.60 0.74 2.80 0.68 0.83 2 

3.ผู้บริหารควรคดัเลือกโดยการเปิดโอกาสให้ผู้ มี
คณุภาพและเป็นท่ียอมรับเข้ามาปฏิบตัิหน้าท่ีด้าน
การบริหารกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 

4.47 0.64 2.67 0.49 0.73 4 

4.มีการก าหนดฝ่าย/แผนกท่ีมีความชดัเจน ได้แก่        
ฝ่ายบริหารทัว่ไป ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการ
ทอ่งเท่ียวและฝ่ายกิจกรรมกีฬาทางน า้ 

4.47 0.74 2.53 0.52 0.82 3 

5.มีการก าหนดภาระงานตามกรอบโครงสร้างองค์กร
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งชดัเจน 

4.47 0.74 2.40 0.63 1.01 1 

1.2 การก าหนดบทบาทหน้าที่ 
6. อนรัุกษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมและฟืน้ฟเูวชศาสตร์ 
ทางน า้ด้วยการใช้กีฬา 

4.47 0.74 2.47 0.52 0.87 2 

7. ผลิตและพฒันาบคุลากรด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการ
ทอ่งเท่ียว 

4.47 0.74 2.47 0.64 0.91 1 

8. บริการวิชาการแก่สงัคม ประสานงาน บริการ 
ช่วยเหลือ ดแูลนกัทอ่งเท่ียวด้วยการใช้กีฬาทางน า้
ให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลอยา่งตอ่เน่ือง
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.53 0.74 2.67 0.49 0.78 5 
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ตาราง 17 (ตอ่)  

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

x̄ S.D. x̄ S.D 

9. สง่เสริม สนบัสนนุการวิจยัด้านกีฬาทางน า้เพ่ือ
การทอ่งเท่ียว 

4.53 0.64 2.60 0. 51 0.80 4 

10.บริหารจดัการองค์กรด้านกีฬาทางน า้ให้มีความ
เป็นเลิศทัง้การกีฬาและการท่องเท่ียว 

4.47 0.64 2.67 0.72 0.84 3 

1.3 การก าหนดต าแหน่งงาน 
11. มีทศันคติ คา่นิยม แรงจงูใจในการท างานท่ี
สอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 

4.40 0.83 2.40 0.63 0.99 2 

12.มีความสมบรูณ์ แข็งแรงและมีสมรรถภาพทาง
กายท่ีสอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 

4.47 0.64 2.40 0.63 1.03 1 

13. มีทกัษะความช านาญสอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 4.53 0.64 2.73 0.46 0.71 3 
14. มีประสบการณ์และการฝึกอบรมท่ีสอดคล้องกบั
ต าแหน่งงาน 

4.60 0.51 2.80 0.56 0.71 3 

15. มีคณุวฒุิทางการศกึษาสอดคล้องกบัต าแหน่ง
งาน 

4.40 0.63 2.93 0.46 0.53 5 

2. ด้านการวางแผน 
2.1 การก าหนดนโยบาย 
16. การก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจครอบคลมุกีฬา
ทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวทกุด้าน 

4.27 0.96 2.53 0.74 0.84 3 

17. สร้างคนท่ีเก่ียวข้องให้มีความเช่ียวชาญด้าน
กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.47 0.92 2.67 0.72 0.86 1 

18. พฒันาศกัยภาพเชิงพืน้ท่ีด้วยการดงึพลงัของ
ชมุชนในการบริหารกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.33 0.62 2.53 0.64 0.84 3 

19. เป็นองค์กรท่ีน ากีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวมา
พฒันา อนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูรักษาสิ่งแวดล้อมทางน า้ 

4.60 0.51 2.67 0.62 0.86 1 

20. เป็นองค์กรท่ีพฒันาสง่เสริมกีฬาทางน า้และ    
การทอ่งเท่ียวสูค่วามเป็นเลิศอยา่งยัง่ยืน 

4.27 0.70 2.53 0.52 0.72 5 
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ตาราง 17 (ตอ่)  

 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

x̄ S.D. x̄ S.D 

2.2 การวางแผนกลยุทธ์  
21. สร้างและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานกีฬาทางน า้
เพ่ือทอ่งเท่ียว 

4.47 0.64 2.33 0.62 1.01 3 

22. สร้างหลกัสตูรองค์กรร่วมกนักบัผู้ เก่ียวข้องด้าน
กีฬาทางน า้เพ่ือพฒันาการทอ่งเท่ียว 

4.53 0.64 2.40 0.74 1.02 2 

23. จดัหาผู้ เช่ียวชาญทัง้ภายนอกและภายในเข้า
ท างานด้านกีฬาทางน า้เพ่ือพฒันาทอ่งเท่ียว 

4.47 0.52 2.40 0.83 1.10 1 

24. สร้างมาตรฐานบคุลากรเพ่ือการดแูลความ
ปลอดภยัทางน า้โดยการบรูณาการกีฬาทกุด้าน 

4.40 0.74 2.53 0.74 0.96 4 

25. พฒันาคณุภาพนกักีฬา ผู้ ฝึกสอน ผู้ตดัสินด้าน
กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวชาวไทยสูร่ะดบั
นานาชาต ิ

4.20 0.86 2.60 0.63 0.73 5 

2.3 การวางแผนปฏบิัตงิาน 
26. พฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานโดยใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศให้เพียงพอ รวดเร็วและเข้าถึงทรัพยากร
ได้อยา่งทัว่ถึง 

4.40 0.74 2.47 0.52 0.87 5 

27. สร้างเครือขา่ยวิชาการ (Academic Network) 
ทัง้ในและตา่งประเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนทรัพยากร
และความร่วมมือตา่งๆ 

4.33 0.72 2.27 0.59 1.08 1 

28. สร้างศกัยภาพของบคุลากรทกุสายงานอยา่ง
ตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ เพ่ือการปฏิบตัิงานอยา่งมี
ประสทิธิภาพก่อนการน าไปปฏิบตัิ 

4.40 0.83 2.40 0.51 0.88 4 

29. เพิ่มพนูความรู้ ประสบการณ์และสร้างโอกาส
ความก้าวหน้าให้บคุลากรขององค์กรด้านกีฬาทาง
น า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.20 0.77 2.33 0.72 1.07 2 
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ตาราง 17 (ตอ่)  

 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

x̄ S.D. x̄ S.D 

30. สนบัสนนุ สง่เสริม พฒันาเพ่ือให้กีฬาทางน า้เพ่ือ
การทอ่งเท่ียวมีความเป็นเลิศ 

4.40 0.63 2.40 0.63 0.94 3 

3. ด้านการจดัการเรียนรู้ 
3.1 หลักสูตร 
31. หลกัสตูรตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร / 
มาตรฐานองค์กรวิชาชีพหรือมาตรฐานสากล 

4.53 0.52 2.40 0.51 0.96 3 

32.หลกัสตูรมีการพิจารณารับรองมาตรฐาน
การศกึษาสอดคล้องกบันโยบาย วิสยัทศัน์       พนัธ
กิจของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

4.67 0.62 2.40 0.74 1.14 1 

33. หลกัสตูรท่ีสร้างบคุลากรด้านกีฬาทางน า้เพ่ือ
ทอ่งเท่ียวให้ความเชียวชาญ 

4.60 0.63 2.47 0.64 1.00 2 

34. หลกัสตูรต้องมีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีสามารถน าไป 
ประกอบอาชีพด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 

4.67 0.49 2.47 0.52 0.96 3 

35. หลกัสตูรต้องให้ความส าคญัด้านการอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อม 

4.33 0.72 2.33 0.49 0.92 5 

3.2 วิธีการเรียนการสอน 
36. วิธีการเรียนการสอนต้องสอดคล้องวตัถปุระสงค์
การเรียนรู้และลกัษณะวิชาท่ีเหมาะสมและทนัสมยั 

4.40 0.63 2.13 0.35 1.10 2 

37. มีเนือ้หาวชิาขัน้ตอนในการฝึกปฏิบตัิอยา่งเป็น
ระบบและตอ่เน่ืองสมัพนัธ์กนั 

4.60 0.51 2.20 0.41 1.16 1 

38. มีการใช้ภาษาองักฤษและทกัษะภาษาอ่ืน ๆ ใน
การเรียนการสอนง่าย ดงู่ายเข้าใจงา่ย 

4.40 0.74 2.53 0.64 0.90 3 

39. มีการใช้ระบบสหกิจศกึษาเพ่ือให้ผู้ เรียนได้ใช้
อปุกรณ์การสอน สื่อ / เอกสารร่วมกบัสถาน
ประกอบการในพืน้ท่ีปฏิบตัิจริง 

4.40 0.63 2.53 0.64 0.89 4 
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ตาราง 17 (ตอ่)  

 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

x̄ S.D. x̄ S.D 

40.มีการให้ข้อแนะน ากบัผู้ เรียนเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
และสรุปประเดน็ร่วมกนัทกุครัง้ 

4.53 0.52 2.60 0.51 0.80 5 

3.3 การประเมินผล 
41. มีการประเมินผลมาตรฐานทกัษะการปฏิบตัิงาน
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.53 0.64 2.53 0.52 0.84 5 

42. มีการประเมินผลความสามารถในการสื่อสาร 
พดู อ่าน เขียนและการวิเคราะห์  

4.60 0.51 2.53 0.52 0.88 3 

43. มีการประเมินผลเพ่ือแก้ปัญหาและประยกุต์ใช้
ความรู้มาประกอบการตดัสินใจด้านกีฬาทางน า้เพ่ือ
การทอ่งเท่ียว 

4.53 0.64 2.27 0.52 1.06 2 

44. มีการประเมินผลด้านสมรถภาพ มีความ
ประพฤติตนท่ีเหมาะสมตามหลกัวิชาชีพมีการ
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนด้วยความสมัพนัธ์อนัดี   

4.73 0.46 2.13 0.46 1.33 1 

45. มีการประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและวิทย ุ  
การสื่อสารด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 

4.27 0.96 2.33 0.49 0.86 
 

4 

4. ด้านการรับรองมาตรฐาน 
4.1 มาตรฐานวิชาชีพ 
46. ต้องมีทกัษะความรู้ ความสามารถ มีสมรรถภาพ
ทางกายด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวท่ีดี  

4.47 0.92 2.20 0.56 1.08 2 

47. ทกัษะการฝึกปฏิบตัิผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.33 0.62 2.40 0.51 0.88 4 

48. ถ่ายทอดความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้านการน า
เท่ียวกีฬาทางน า้ได้ดี 

4.60 0.51 2.27 0.59 1.16 1 

49. บริหารจดัการกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวและ
จดัแขง่ขนักีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว  

4.27 0.70 2.47 0.64 0.86 5 
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ตาราง 17 (ตอ่)  

 

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

x̄ S.D. x̄ S.D 

50. ปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณและบทบาทหน้าท่ี
ของอาชีพกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.47 0.64 2.40 0.74 1.01 3 

4.2 มาตรฐานการบริการ 
51.ให้บริการท่ีรวดเร็วประทบัใจ มีความถกูต้อง
ชดัเจนทัง้ขา่วสารข้อมลูหรือการด าเนินงานตา่ง ๆ  

4.53 0.64 2.47 0.52 0.89 2 

52. สถานท่ีสะอาดเรียบร้อย มีปา้ยบอกสถานท่ี 
ขัน้ตอนการติดตอ่ของผู้มาทอ่งเท่ียวท่ีสามารถอ่าน
หรือตดิตอ่ได้และควรเป็น One stop service  

4.47 0.52 2.53 0.64 0.84 3 

53. ให้บริการด้วยความยิม้แย้มแจ่มใสและมีความ
เตม็ใจ 

4.40 0.74 2.20 0.68 1.17 1 

54. มีการสื่อสารท่ีดีเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กร 
ด้วยน า้เสียงและภาษาท่ีแสดงออกวา่เป็นการ
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี 

4.20 0.86 2.33 0.49 0.83 4 

55. ใช้เทคโนโลยีได้ดีและรวดเร็วในการระชาสมัพนัธ์
ขา่วสารข้อมลูตา่งๆ หรือเสริมการให้บริการท่ีดีอีก
ทางหนึง่ เช่น Website 

4.40 0.74 2.53 0.52 0.79 5 

4.3 มาตรฐานความปลอดภยั 
56. ดแูลความปลอดภยัและการช่วยเหลือปฐม
พยาบาลเบือ้งต้นกบันกัทอ่งเที่ยวได้  

4.33 0.72 2.53 0.52 0.76 5 

57. ฝึกอบรมบคุคลเพ่ือเป็นอาสาสมคัรช่วยเหลือ
นกัทอ่งเท่ียวทางทะเล (Life Guard) ให้มี
มาตรฐานสากลได้ 

4.40 0.83 2.47 0.52 0.83 4 

58. ใช้อปุกรณ์ เทคโนโลยี วิทยกุารสื่อสารเพ่ือ
ประสานงาน กู้ภยัทางน า้และทางทะเลได้ 

4.20 0.77 2.33 0.62 0.92 3 
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ตาราง 17 (ตอ่)  

 

จากตาราง 17 พบวา่ นกัท่องเท่ียวกีฬาทางน า้มีความคิดเห็นวา่ ด้านท่ี 1.ด้านการจดั
องค์กร นัน้ ประเด็นย่อยท่ี 1.1 การจดัโครงสร้าง องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ 
คือมีการก าหนดภาระงานตามกรอบโครงสร้างองค์กรด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวอยา่งชดัเจน
ประเด็นย่อยท่ี 1.2 การก าหนดบทบาทหน้าท่ีองค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็น
สงูสดุ คือผลิตและพฒันาบุคลากรด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวและประเด็นย่อยท่ี 1.3 การ
ก าหนดต าแหน่งงานองค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุคือ มีความสมบรูณ์
แข็งแรงและสมรรถภาพทางกายท่ีสอดคล้องกบัต าแหน่งงานในขณะท่ีเม่ือพิจารณาด้านท่ี 2.ด้าน
การวางแผน ในประเด็นยอ่ยท่ี 2.1 การก าหนดนโยบาย องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นสงูสดุ คือสร้างคนท่ีเก่ียวข้อง ให้มีความเช่ียวชาญด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวประเด็นยอ่ยท่ี 
2.2 การวางแผนกลยุทธ์ องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสูงสุด คือ จัดหา
ผู้ เช่ียวชาญทัง้ภายนอกและภายในเข้าท างานด้านกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาท่องเท่ียวและประเด็นย่อยท่ี 
2.3 การวางแผนการปฏิบตัิงานองค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ สร้างเครือข่าย
วิชาการ (Academic Network) ทัง้ในและตา่งประเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและความร่วมมือ
ตา่งๆ เม่ือพิจารณาด้านท่ี 3.ด้านการจดัการเรียนรู้ ประเด็นย่อยท่ี 3.1 หลกัสตูร องค์ประกอบของ
รูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสูงสุด คือ หลกัสูตรมีการพิจารณารับรองมาตรฐานการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาประเด็นย่อยท่ี 3.2 
วิธีการเรียนการสอน องค์ประกอบของรูปแบบ ท่ีมีความต้องการจ าเป็นสูงสุด คือ มีเนือ้หาวิชา
ขัน้ตอนในการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองสัมพันธ์กันและประเด็นย่อยท่ี 3.3 การ

 
องค์ประกอบในรูปแบบ 

 
ความคาดหวงั 

 
สภาพที่เป็นจริง 

ดชันีความ
ต้องการ
จ าเป็น 
(PNIb) 

ล าดบั
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

x̄ S.D. x̄ S.D 

59. ทดสอบและตรวจสอบเพ่ือรับรองมาตรฐาน
อปุกรณ์กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 

4.40 0.63 2.27 0.59 1.06 1 

60.ฝึกทบทวนและทดสอบประเมินมาตรฐานเพ่ือ
รับรองใบประกอบวิชาชีพกีฬาทางน า้เพ่ือการ
ทอ่งเท่ียวได้ 

4.53 0.52 2.40 0.51 0.96 
 

2 
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ประเมินผล องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสูงสุด คือ มีการประเมินผลด้าน
สมรรถภาพ ความประพฤติตนท่ี เหมาะสมตามหลักวิชาชีพ มีการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนด้วย
ความสัมพันธ์อันดีและเม่ือพิจารณาด้านท่ี 4.ด้านการรับรองมาตรฐาน ประเด็นย่อยท่ี 4.1 
มาตรฐานวิชาชีพ องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ ถ่ายทอดความรู้และ
สร้างองค์ความรู้ด้านการน าเท่ียวกีฬาทางน า้ ได้ดี ประเด็นย่อยท่ี 4.2 มาตรฐานการบริการ 
องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสูงสุด คือ ให้บริการด้วยความยิม้แย้มแจ่มใส                   
และมีความเต็มใจและประเด็นย่อยท่ี 4.3 มาตรฐานความปลอดภัย องค์ประกอบของรูปแบบ                    
ท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ ทดสอบและตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานอปุกรณ์กีฬาทางน า้             
เพื่อการท่องเท่ียวได้ 
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จากตาราง 18 พบว่า ผลรวมการสรุปความต้องการจ าเป็นของผู้ เก่ียวข้อง ความคิดเห็นด้าน
ท่ี 1. การจดัองค์กร นัน้ ประเด็นยอ่ยท่ี 1.1 การจดัโครงสร้าง พบวา่ สว่นมากเห็นวา่องค์ประกอบของ
รูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสูงสุด คือ มีการก าหนดฝ่าย/แผนกท่ีมีความชัดเจน ได้แก่ ฝ่าย
บริหารทั่วไป ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริการการท่องเท่ียวและฝ่ายกิจกรรมกีฬาทางน า้รองลงมา คือ 
คณะกรรมการการบริหารควรมีหลายภาคส่วนเพื่อให้ครอบคลมุภารกิจงานด้านกีฬาทางน า้เพื่อ
การท่องเท่ียวและกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวควรมีองค์กรรับผิดชอบในการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนตามล าดับ ประเด็นย่อยท่ี 1.2 การก าหนดบทบาทหน้าท่ีองค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือผลิตและพฒันาบคุลากรด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว รองลงมา คือ 
สง่เสริม สนบัสนนุ วิจยัด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวและบริหารจดัการองค์กรด้านกีฬาทางน า้
ให้มีความเป็นเลิศทัง้การกีฬาและการท่องเท่ียวตามล าดับและประเด็นย่อยท่ี 1.3 การก าหนด
ต าแหน่งงานองค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุคือ มีคณุวฒุิทางการศึกษา
สอดคล้องกับต าแหน่งงาน รองลงมา คือมีความสมบรูณ์แข็งแรงและสมรรถภาพทางกายท่ี
สอดคล้องกบัต าแหน่งงานและมีทศันคติ ค่านิยม แรงจูงใจในการท างานท่ีสอดคล้องกบัต าแหน่ง
งานตามล าดบั ในขณะท่ีเม่ือพิจารณาด้านท่ี 2. ด้านการวางแผน ประเด็นย่อยท่ี 2.1 การก าหนด
นโยบาย องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสูงสุด คือสร้างคนท่ีเก่ียวข้องให้มีความ
เช่ียวชาญด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวประเด็นย่อยท่ี 2.2 การวางแผนกลยทุธ์ องค์ประกอบของ
รูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ จดัหาผู้ เช่ียวชาญทัง้ภายนอกและภายในเข้าท างานด้าน
กีฬาทางน า้เพื่อพฒันาท่องเท่ียวและประเด็นย่อยท่ี 2.3 การวางแผนการปฏิบตัิงาน องค์ประกอบ
ของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ สร้างเครือข่ายวิชาการ (Academic Network) ทัง้ใน
และต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและความร่วมมือต่าง  ๆเม่ือพิจารณาด้านท่ี 3. ด้านการ
จดัการเรียนรู้ ประเด็นย่อยท่ี 3.1 หลกัสตูร องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ 
หลกัสตูรมีการพิจารณารับรองมาตรฐานการศึกษาสอดคล้องกบันโยบาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจของ
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาประเด็นย่อยท่ี 3.2 วิธีการเรียนการสอน องค์ประกอบของรูปแบบ 
ท่ีมีความต้องการจ าเป็นสูงสุด คือ มีเนือ้หาวิชาขัน้ตอนในการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ืองสัมพันธ์กันและประเด็นย่อยท่ี 3.3 การประเมินผล องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นสูงสุด คือ  มีการประเมินผลด้านสมรรถภาพ ความประพฤติตนท่ีเหมาะสมตาม
หลกัวิชาชีพ มีการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนด้วยความสมัพนัธ์อนัดีและเม่ือพิจารณาด้านท่ี 4. ด้านการ
รับรองมาตรฐาน ประเด็นย่อยท่ี 4.1 มาตรฐานวิชาชีพ องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการ
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จ าเป็นสงูสดุ คือ ถ่ายทอดความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้านการน าเท่ียวกีฬาทางน า้ได้ดี ประเด็นย่อยท่ี 
4.2 มาตรฐานการบริการ องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสูงสุด คือ ให้บริการ
ด้วยความยิม้แย้มแจ่มใสและมีความเต็มใจและประเด็นย่อยท่ี 4.3 มาตรฐานความปลอดภัย 
องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความต้องการจ าเป็นสูงสุด คือ ทดสอบและตรวจสอบเพื่อรับรอง
มาตรฐานอปุกรณ์กีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวได้ 

ตอนที่ 4 ผลการสงัเคราะห์แนวทางองค์ประกอบรูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้           
เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 

จากผลการศึกษาข้อมลูทุติยภูมิ การสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างผู้บริหารและการสอบถาม              
ความต้องการจ าเป็นผู้ มีสว่นเก่ียวข้องด้านกีฬาทางน า้เพื่อการพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดั
ภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน ด้านสภาพทัว่ไปในการบริหารกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว โดย
การค านึงถึง การมีสว่นร่วมจากหลายภาคสว่นในพืน้ท่ีขององค์กรต่าง ๆ  ทัง้องค์กรภาครัฐ ภาคการศกึษา 
ภาคชุมชนและผู้ ประกอบการ โดยผ่านการด าเนินงานการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้ นัน้ 
ประกอบด้วย องค์ประกอบหลกั 4 ประการ คือ 1) การจดัการองค์กร 2)การวางแผน 3) การจดัการเรียนรู้ 
4) การรับรองมาตรฐาน สามารถสงัเคราะห์ร่างองค์ประกอบ ดงัภาพประกอบ 4 

 

ภาพประกอบ 4 ร่างองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการ
ท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 
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จากภาพประกอบ 4 ร่างองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้
เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน   พบว่า กระบวนการ
ด าเนินงานของรูปแบบ ควรประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลกั 12 องค์ประกอบย่อย โดยในแต่ละ
องค์ประกอบหลกั สามารถจ าแนกเป็น 3 องค์ประกอบยอ่ย ดงันี ้ 

องค์ประกอบหลกัท่ี 1 ด้านการจดัการองค์กร  เป็นองค์ประกอบส าคญั ซึง่ถือเป็น
จดุเร่ิมต้นของการบริหารจดัการรูปแบบ ท่ีจ าเป็นต้องมีการก าหนดโครงสร้างขององค์กรท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม บนพืน้ฐานของการมีส่วนร่วมระหว่าง 4 
ภาคีหลกั คือ องค์กรภาครัฐ องค์กรชุมชน สถาบนัการศึกษา และสถานประกอบการ  โดยมีสิ่งท่ี
จ าเป็นต้องมี หรือต้องด าเนินการในองค์ประกอบนี ้3 ส่วน คือ มีการจัดโครงสร้างการท างานท่ี
ชัดเจน การก าหนดบทบาทหน้าท่ีท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม และ มีการก าหนดต าแหน่งงาน 
เพื่อท่ีจะได้สามารถจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งงาน และด าเนินงานต่างๆ ได้ตามรูปแบบท่ี
ก าหนด 

องค์ประกอบหลกัท่ี 2 ด้านการวางแผน เป็นองค์ประกอบในส่วนของหน้าท่ีตาม
โครงสร้างท่ีก าหนด โดยในส่วนนีป้ระกอบด้วย กระบวนการวางแผนใน 3 ลักษณะคือ 1) การ
ก าหนดนโยบาย ซึ่งเป็นกรอบหรือแนวทางส าคญัท่ีก่อให้เกิดกระบวนการท างานท่ีเป็นระบบ  2)
การวางแผนกลยทุธ์ เป็นการปรับหรือแปลงนโยบายให้เข้าสูก่ระบวนการท างานท่ีเป็นรูปธรรมมาก
ขึน้ โดยเน้นให้มีการก าหนดกลยุทธ์เพื่อให้กระบวนการท างานประสบความส าเร็จ และ 3) การ
วางแผนการปฏิบตัิงาน ในส่วนนี ้เป็นการแปลงนโยบายและกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้แล้ว เข้าสู่การ
ด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมมากท่ีสดุ มีชิน้งานท่ีชดัเจน  

องค์ประกอบหลกัท่ี 3 ด้านการจดัการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบท่ี
ช่วยให้การด าเนินงานมีความยัง่ยืนมากขึน้ เน่ืองจากเป็นกระบวนการพฒันาบคุลากรเข้าสู่ระบบ
ของการบริหารจดัการเพื่อการพฒันากีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว  โดยประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
หลกัสตูร วิธีการเรียนการสอน และการประเมินผล ซึง่การด าเนินงานต่างๆ จะต้องมีการประสาน
สมัพนัธ์กนั 

องค์ประกอบหลักท่ี 4 ด้านการรับรองมาตรฐาน เน่ืองจากในกระบวนการ
ด าเนินงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้ รับบริการ จ าเป็นท่ีจะต้องมีการจัดการท่ีเป็นระบบ มี
มาตรฐานรองรับ โดยในส่วนของมาตรฐานนัน้ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ มาตรฐานวิชาชีพ 
มาตรฐานการบริการ และมาตรฐานความปลอดภยั 
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ผลการวิจัยระยะที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน 

ตอนที่  5 ผลการสร้างรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการ
ท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 

การสร้างรูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวใน
กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน โดยการจดัประชมุกลุม่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง (Focus group)                
จ านวน 50 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารภาครัฐจ านวน 5 คน ผู้บริหารสถาบนัการศึกษา จ านวน 5 
คน ผู้บริหารชมุชน จ านวน 5 คน ผู้บริหารสถานประกอบการ จ านวน 5 คน มคัคเุทศก์น าเท่ียวกีฬา
ทางน า้ จ านวน 10 คน นกัศึกษาสาขาวิชาการท่องเท่ียวหรือกีฬา จ านวน 10 คน นกัท่องเท่ียวกีฬา
ทางน า้จ านวน 10 คน ท่ีมีคุณสมบตัิตามเกณฑ์การคดัเข้าท่ีผู้ วิจัยก าหนดแบบเดียวกันกับในระยะท่ี 1
ขัน้ตอนท่ี 3  ซึ่งกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลในครัง้นีอ้าจจะเป็นบุคคลเดียวกัน หรือไม่ก็ได้ เพื่อหาฉันทามติของ
องค์ประกอบ ของรูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดั
ภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน  ซึง่ปรากฏผลดงัตาราง 19 

ตาราง 19 รายละเอียด/ข้อก าหนดท่ีควรมีในแตล่ะองค์ประกอบของร่างรูปแบบการบริหารแบบพหุ
ภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 

ประเดน็ องค์ประกอบในร่างรูปแบบ รายละเอียด/ข้อก าหนดที่ควรมีในร่างรูปแบบ 
1. ด้านการจัดองค์กร 
 1.1 การจดัโครงสร้าง 1. กีฬาทางน า้ เพื่ อการท่องเท่ียวควรมีองค์กรเพื่ อ

รับผิดชอบในการด าเนินงานอยา่งชดัเจน 

2.มีการก าหนดโครงสร้างฝ่าย/แผนกท่ีก าหนดภาระงาน
ชดัเจน เช่น ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริการ
การท่องเท่ียวและฝ่ายกิจกรรมกีฬาทางน า้ 

3. คณะกรรมการการบริหารควรมีหลายภาคส่วน โดย
การเปิดโอกาสให้ผู้ มีความสามารถและเป็นท่ียอมรับเข้า
มาปฏิบตัิหน้าท่ีกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว 
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ตาราง 19 (ตอ่) 

ประเดน็ องค์ประกอบในร่างรูปแบบ รายละเอียด/ข้อก าหนดที่ควรมีในร่างรูปแบบ 
 1.2 การก าหนดบทบาท

หน้าท่ี 
4. ส่ งเส ริมและส ร้างเส ริมการผลิตบุคลากรและ
พฒันาการวิจยัด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว 

5. อนรัุกษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมและฟืน้ฟเูวชศาสตร์ทางน า้
ด้วยการใช้กิจกรรมกีฬา 

6. บริหารจดัการองค์กรด้านกีฬาทางน า้ให้มีความเป็น
เลศิทัง้การกีฬาและการท่องเท่ียว 

 1.3 การก าหนดต าแหน่ง
งาน 

7. มีทักษะความช านาญและสมรรถภาพทางกายท่ีดี
สอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 
8. มีประสบการณ์และการฝึกอบรมท่ีสอดคล้องกับ
ต าแหน่งงาน 
9. มีคณุวฒุิทางการศกึษาสอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 

2. ด้านการวางแผน 
 2.1 การก าหนดนโยบาย 10. เป็นองค์กรท่ีพฒันากีฬาทางน า้และการท่องเท่ียวสู่

ความเป็นเลศิอย่างยัง่ยืน 
11. สร้างคนท่ีเก่ียวข้องให้มีความเช่ียวชาญด้านกีฬา
ทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว 

12. การก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจครอบคลมุกีฬาทาง
น า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

2.2 การวางแผนกลยทุธ์ 13. พฒันาคณุภาพนกักีฬา ผู้ ฝึกสอน ผู้ตดัสินด้านกีฬา
ทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวชาวไทยสูร่ะดบันานาชาติ 
14. สร้างหลกัสตูรองค์กรร่วมกนักบัผู้ เก่ียวข้องด้านกีฬา
ทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียว 
15. จดัหาผู้ เช่ียวชาญทัง้ภายนอกและภายในเข้าท างาน
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือพฒันาท่องเท่ียว 
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ตาราง 19 (ตอ่) 

ประเดน็ องค์ประกอบในร่างรูปแบบ รายละเอียด/ข้อก าหนดที่ควรมีในร่างรูปแบบ 
 2.3 การวางแผน

ปฏิบตัิงาน 
16. สร้างเครือข่ายวิชาการ (Academic Network) ทัง้ใน
และต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนบุคลากรและความ
ร่วมมือตา่งๆ 
17. สร้างความรู้ ประสบการณ์และโอกาสความก้าวหน้า
ให้บคุลากรขององค์กรด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว 

18. สร้างศกัยภาพของบคุลากรทกุสายงานอยา่ง
ตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ เพื่อการปฏิบตัิงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพก่อนการน าไปปฏิบตัิ 

3. ด้านการจัดการเรียนรู้ 
 3.1 หลกัสตูร 19. หลักสูตรตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / 

มาตรฐานองค์กรวิชาชีพหรือมาตรฐานสากลและรับรอง
มาตรฐานของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
20. หลักสูตรต้องให้ความส าคัญ ด้านการอนุ รักษ์
สิง่แวดล้อม 
21. หลกัสตูรต้องสร้างบคุลากรด้านกีฬาทางน า้เพื่อ
ท่องเท่ียวให้มีความเช่ียวชาญ 

3.2 วิธีการเรียนการสอน 22. มีเนือ้หาวิชาขัน้ตอนในการฝึกปฏิบตัิอย่างเป็นระบบ
และตอ่เน่ืองสมัพนัธ์กนั 
23. วิธีการเรียนการสอนต้องสอดคล้องวตัถปุระสงค์การ
เรียนรู้และลกัษณะวิชาท่ีเหมาะสมและทนัสมยั 

24. มีทกัษะการใช้ภาษาองักฤษและภาษาอ่ืน ๆ ในการ
เรียนการสอน 
25.มีการให้ข้อแนะน ากับผู้ เรียนเพื่อปรับปรุงแก้ไขและ
สรุปประเด็นร่วมกนัทกุครัง้ 
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ตาราง 19 (ตอ่) 

ประเดน็ องค์ประกอบในร่างรูปแบบ รายละเอียด/ข้อก าหนดที่ควรมีในร่างรูปแบบ 
 3.3 การประเมินผล 26. มีการประเมินผลการใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาและ

น ามาประยุกต์ประกอบการตัดสินใจด้านกีฬาทางน า้
เพื่อการท่องเท่ียว 
27. มีการประเมินผลด้านสมรรถภาพและความ
ประพฤติตนท่ีเหมาะสมตามหลักวิชาชีพ สามารถ
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนด้วยความสมัพนัธ์อนัดี   

28. มีการประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและวิทยุการ
สื่อสารด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวได้ 

4. ด้านการรับรองมาตรฐาน 
 4.1 มาตรฐานวิชาชีพ 29. ปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณและบทบาทหน้าท่ีของ

อาชีพกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว 
30. ถ่ายทอดความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้านการน า
เท่ียวกีฬาทางน า้ได้ดี 
31. ต้องมีทกัษะความรู้ ความสามารถมีสมรรถภาพทาง
กายด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวท่ีดี 

4.2 มาตรฐานการบริการ 32. ให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ยิม้แย้มแจ่มใสและมี
ความเตม็ใจ 
33. มีการสื่อสารท่ีดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 
ด้ วยน า้ เสี ย งและภาษ า ท่ี แสดงออกว่ า เป็ นการ
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี 
34. มี ก า รใ ช้ เท ค โน โลยี ไ ด้ ดี แ ล ะ รวด เร็ว ใน ก าร
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่างๆ หรือการให้บริการ
เสริมท่ีดีอีกทางหนึง่ เช่น Website 

35.  สถานท่ีสะอาดเรียบ ร้อย มีป้ายบอกสถานท่ี 
ขัน้ตอนการติดต่อของผู้มาท่องเท่ียวท่ีสามารถอ่านหรือ
ติดตอ่ได้และควรเป็น One stop service 
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ตาราง 19 (ตอ่) 

ประเดน็ องค์ประกอบในร่างรูปแบบ รายละเอียด/ข้อก าหนดที่ควรมีในร่างรูปแบบ 
 4.3 มาตรฐานความ

ปลอดภยั 
36. มีการฝึกทบทวนและทดสอบประเมินมาตรฐานการ
ใช้อปุกรณ์ เทคโนโลยี วิทย ุการสื่อสารเพื่อขอรับรองใบ
ประกอบวิชาชีพกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวได้ 

37. มีความสามารถทดสอบและตรวจสอบอปุกรณ์กีฬา
ทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวเพื่อรับรองมาตรฐานได้ 

38. ดแูลความปลอดภยัและการช่วยเหลือปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นนกัท่องเท่ียวได้ 

 
จากตาราง 19 ผู้วิจยัด าเนินการจดัท าแบบประเมินความถูกต้องของรูปการบริหาร

แบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน
และด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยให้ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา พิจารณาความ
สอดคล้องระหว่างข้อค้นพบกับลกัษณะและบริบทของการประเมินความถูก ต้อง โดยใช้วิธีการ
พิจารณาจากคา่ดชันีความสอดคล้อง ปรากฏผลคณุภาพของเคร่ืองมือ ดงัตาราง 20  

ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) เพื่อประเมนิความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา
ของแบบประเมินความถกูต้องของรูปการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพ่ือพฒันาการ
ท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน (n = 3) 

ประเดน็การพจิารณาในรูปแบบ ค่า IOC ผลการพจิารณา 
1. ด้านการจัดองค์กร 
1.1การจดัโครงสร้าง 0.67 – 1.00 ผา่นเกณฑ์ สามารถน าไปใช้ได้ 
1.2 การก าหนดบทบาทหน้าท่ี 0.67 - 1.00 ผา่นเกณฑ์ สามารถน าไปใช้ได้ 

1.3. การก าหนดต าแหน่งงาน 0.67- 1.00 ผา่นเกณฑ์ สามารถน าไปใช้ได้ 

2. ด้านการวางแผน 
2.1 การก าหนดนโยบาย 1.00  ผา่นเกณฑ์ สามารถน าไปใช้ได้ 

2.2 การวางแผนกลยทุธ์  0.67 – 1.00 ผา่นเกณฑ์ สามารถน าไปใช้ได้ 

2.3. การวางแผนปฏิบตัิงาน 1.00 ผา่นเกณฑ์ สามารถน าไปใช้ได้ 
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ตาราง 20 (ตอ่) 

ประเดน็การพจิารณาในรูปแบบ ค่า IOC ผลการพจิารณา 
3. ด้านการจัดการเรียนรู้ 
3.1. หลกัสตูร 1.00 ผา่นเกณฑ์ สามารถน าไปใช้ได้ 

3.2. วิธีการเรียนการสอน 0.67 – 1.00 ผา่นเกณฑ์ สามารถน าไปใช้ได้ 

3.3 การประเมินผล 0.67 – 1.00  ผา่นเกณฑ์ สามารถน าไปใช้ได้ 

4. ด้านการรับรองมาตรฐาน 
4.1. มาตรฐานวิชาชีพ  0.67 – 1.00 ผา่นเกณฑ์ สามารถน าไปใช้ได้ 

4.2. มาตรฐานการบริการ 0.67 – 1.00 ผา่นเกณฑ์ สามารถน าไปใช้ได้ 

4.3. มาตรฐานความปลอดภยั 1.00 ผา่นเกณฑ์ สามารถน าไปใช้ได้ 

หมายเหต ุคา่ IOC ≥ .50 จงึจะถือวา่ผา่นเกณฑ์ สามารถน าไปใช้ได้ 
 

จากตาราง 20  พบว่าแบบประเมินความถกูต้องของรูปการบริหารแบบพหุภาคีของ
กีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 
มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาในทกุองค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบย่อย  สามารถท่ีจะน าไปใช้ใน
การประเมินความถกูต้องของรูปแบบได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ตอนที่ 6 ผลการพฒันารูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียว        
ในกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน โดยใช้เทคนิคเดลฟาย รอบท่ี 1 ด้วยการให้ผู้ เช่ียวชาญ
จ านวน 18 ท่าน พิจารณาความถกูต้องของรูปแบบ ผลสรุปการพฒันา มีรายละเอียดดงั ตาราง 21 

ตาราง 21 ผลการประเมนิความถกูต้องของรูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อ
พฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืนโดยผู้ เช่ียวชาญ (n=18) 

การบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน 

ความถูกต้องของรูปแบบ 
MD IQR สรุปผล 

1.ด้านการจัดองค์กร    
1.1การจัดโครงสร้าง    
1.กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวควรมีองค์กรเพ่ือรับผิดชอบใน
การด าเนินงานอยา่งชดัเจน 

5.00 0.00 ผ่านเกณฑ์ 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

การบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน 

ความถูกต้องของรูปแบบ 
MD IQR สรุปผล 

2.มีการก าหนดโครงสร้างฝ่าย/แผนกท่ีก าหนดภาระงาน
ชัดเจน เช่นฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริการการ
ทอ่งเท่ียวและฝ่ายกิจกรรมกีฬาทางน า้ 

5.00 0.00 ผ่านเกณฑ์ 

3. คณะกรรมการการบริหารควรมีหลายภาคสว่นโดยการ
เปิดโอกาสให้ผู้ มีความสามารถและเป็นท่ียอมรับ 
เข้ามาปฏิบตัิหน้าท่ีกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

5.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

1.2 การก าหนดบทบาทหน้าที่    
4. สง่เสริมและสร้างเสริมการผลติบคุลากรและผา่นเกณฑ์
พฒันาการวิจยัด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

5.00 0.00 ผ่านเกณฑ์ 

5. อนรัุกษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมและฟืน้ฟเูวชศาสตร์ทางน า้
ด้วยการใช้กิจกรรมกีฬา 

5.00 0.00 ผ่านเกณฑ์ 

6.บริหารจดัการองค์กรด้านกีฬาทางน า้ให้มีความเป็นเลิศ
ทัง้การกีฬาและการท่องเท่ียว 

5.00 0.00 ผ่านเกณฑ์ 

1.3. การก าหนดต าแหน่งงาน    
7. มีทกัษะความช านาญและสมรรถภาพทางกายที่ดี
สอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 

5.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

8. มีประสบการณ์และการฝึกอบรมท่ีสอดคล้องกบั
ต าแหน่งงาน 

5.00 0.25 ผ่านเกณฑ์ 

9. มีคณุวฒุิทางการศกึษาสอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 4.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
    
2.ด้านการวางแผน    
2.1 การก าหนดนโยบาย    
10. ป็นองค์กรท่ีพฒันากีฬาทางน า้และการทอ่งเท่ียวสู่
ความเป็นเลิศอยา่งยัง่ยืน 

5.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

11. สร้างคนท่ีเก่ียวข้องให้มีความเช่ียวชาญด้านกีฬาทาง
น า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

5.00 0.00 ผ่านเกณฑ์ 

12. การก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจครอบคลมุกีฬาทาง
น า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

5.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

ตารางตอ่ 



  218 

ตาราง 21 (ตอ่) 

การบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน 

ความถูกต้องของรูปแบบ 
MD IQR สรุปผล 

2.2 การวางแผนกลยุทธ์    
13. พฒันาคณุภาพนกักีฬา ผู้ ฝึกสอน ผู้ตดัสินด้านกีฬา
ทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวชาวไทยสูร่ะดบันานาชาติ 

5.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

14. สร้างหลกัสตูรองค์กรร่วมกนักบัผู้ เก่ียวข้องด้านกีฬา
ทางน า้เพ่ือพฒันาการทอ่งเท่ียว 

5.00 0.25 ผ่านเกณฑ์ 

15. จดัหาผู้ เช่ียวชาญทัง้ภายนอกและภายในเข้าท างาน
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือพฒันาทอ่งเท่ียว 

5.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

2.3. การวางแผนปฏบิัตงิาน    
16. สร้างเครือข่ายวิชาการ (Academic Network) ทัง้ใน
และต่างประเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนบุคลากรและความ
ร่วมมือตา่งๆ 

5.00 0.00 ผ่านเกณฑ์ 

17. สร้างความรู้ ประสบการณ์และโอกาสความก้าวหน้า
ให้บคุลากรขององค์กรด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

5.00 0.00 ผ่านเกณฑ์ 

18. สร้างศกัยภาพของบุคลากรทกุสายงานอย่างต่อเน่ือง
สม ่าเสมอเพ่ือการปฏิบตัิงานอยา่งมีประสิทธิภาพก่อนการ
น าไปปฏิบตัิ 

5.00 0.00 ผ่านเกณฑ์ 

3.ด้านการจัดการเรียนรู้    
3.1หลักสูตร    
19. หลกัสตูรตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร/มาตรฐาน
องค์กรวิชาชีพหรือมาตรฐานสากลและรับรองมาตรฐาน
ของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

5.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

20. หลักสูต รต้องให้ความส าคัญ ด้านการอนุ รัก ษ์
สิ่งแวดล้อม 

5.00 0.00 ผ่านเกณฑ์ 

21. หลกัสตูรต้องสร้างบคุลากรด้านกีฬาทางน า้เพ่ือ
ทอ่งเท่ียวให้มีความเช่ียวชาญ 

5.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

การบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน 

ความถูกต้องของรูปแบบ 
MD IQR สรุปผล 

3.2 วิธีการเรียนการสอน    
22. มีเนือ้หาวิชาขัน้ตอนในการฝึกปฏิบตัิอย่างเป็นระบบ
และตอ่เน่ืองสมัพนัธ์กนั 

5.00 0.25 ผ่านเกณฑ์ 

23. วิธีการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การเรียนรู้และลกัษณะวิชาท่ีเหมาะสมและทนัสมยั 

5.00 0.00 ผ่านเกณฑ์ 

24. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ ในการ
เรียนการสอน 

5.00 0.00 ผ่านเกณฑ์ 

25.มีการให้ข้อแนะน ากบัผู้ เรียนเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและ
สรุปประเดน็ร่วมกนัทกุครัง้ 

5.00 0.25 ผ่านเกณฑ์ 

3.3 การประเมินผล    
26. มีการประเมินผลการใช้ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาและ
น ามาประยกุต์ประกอบการตดัสินใจด้านกีฬาทางน า้เพ่ือ
การทอ่งเท่ียว 

5.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

27. มีการประเมินผลด้านสมรรถภาพและความประพฤติ
ตนท่ีเหมาะสมตามหลักวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับ
ผู้ อ่ืนด้วยความสมัพนัธ์อนัดี 

5.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

28. มีการประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและวิทยกุารสื่อสาร
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 

5.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

4. ด้านการรับรองมาตรฐาน 
4.1 มาตรฐานวิชาชีพ 

   

29. ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและบทบาทหน้าท่ีของ
อาชีพกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

5.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

30. ถ่ายทอดความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้านการน าเท่ียว
กีฬาทางน า้ได้ด ี

5.00 0.00 ผ่านเกณฑ์ 

31. ต้องมีทักษะความรู้ความสามารถมีสมรรถภาพทาง
กายด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวท่ีดี 

5.00 0.00 ผ่านเกณฑ์ 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

การบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน 

ความถูกต้องของรูปแบบ 
MD IQR สรุปผล 

4.2 มาตรฐานการบริการ    
32. ให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ยิม้แย้มแจม่ใสและมี
ความเตม็ใจ 

5.00 0.00 ผ่านเกณฑ์ 

33. มีการสื่อสารท่ีดีเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรด้วย
น า้เสียงและภาษาท่ีแสดงออกวา่เป็นการปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี 

5.00 0.00 ผ่านเกณฑ์ 

34. มี ก า ร ใ ช้ เท ค โน โล ยี ไ ด้ ดี แ ล ะ รวด เร็ ว ใน ก า ร
ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารข้อมลูตา่งๆหรือการให้บริการเสริม
ท่ีดีอีกทางหนึ่ง เช่น Website 

5.00 0.00 ผ่านเกณฑ์ 

35. สถานท่ีสะอาดเรียบร้อย มีป้ายบอกสถานท่ี ขัน้ตอน
การติดต่อของผู้มาท่องเท่ียวท่ีสามารถอ่านหรือติดต่อได้
และควรเป็น One stop service 

5.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

4.3 มาตรฐานความปลอดภยั    
36.มีการฝึกทบทวนและทดสอบประเมินมาตรฐานการใช้
อุปกรณ์  เทคโนโลยี วิทยุการสื่อสารเพ่ือขอรับรองใบ
ประกอบวิชาชีพกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 

5.00 0.00 ผ่านเกณฑ์ 

37. มีความสามารถทดสอบและตรวจสอบอุปกรณ์กีฬา
ทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวเพ่ือรับรองมาตรฐานได้ 

5.00 0.25 ผ่านเกณฑ์ 

38. ดูแลความปลอดภัยและการช่วยเหลือการปฐม
พยาบาลเบือ้งต้นนกัทอ่งเท่ียวได้ 

5.00 0.00 ผ่านเกณฑ์ 

 
จากตาราง 21 พบว่า ผู้ เช่ียวชาญประเมินผลรูปแบบการบริหารกีฬาทางน า้เพื่อ

พฒันาการท่องเท่ียว มีความคิดเห็นเก่ียวกับการพฒันารูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬา
ทางน า้เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยัง่ยืน โดยภาพรวมมีความ
ถกูต้อง ผ่านเกณฑ์ทุกด้าน เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่าค่ามธัยฐาน(MD) เท่ากบั 5.00  จ านวน 37 ข้อ 
และเท่ากับ 4.00 จ านวน 1 ข้อ และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IQR) เท่ากับ 0.00 จ านวน 19 ข้อ  
0.25 จ านวน 5 ข้อ และ 1.00  จ านวน 14 ข้อ  
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ตอนที่ 7 ผลการยืนยนัการพฒันารูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันา             
การท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืนด้านมาตรฐานความเหมาะสม(Propriety 
Standard) โดยใช้เทคนิคเดลฟาย รอบท่ี 2 โดยการให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณา จ านวน 18 ท่าน เพื่อยืนยนั
ผลสรุปมีรายละเอียด ดงัตาราง 22 

ตาราง 22 ผลการประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันา 
การท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืนโดยผู้ เช่ียวชาญ (n=18) 

การบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน 

ความเหมาะสมของรูปแบบ 
MD IQR สรุปผล 

1. ด้านการจัดองค์กร    
1.1 การจัดโครงสร้าง    
1.กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวควรมีองค์กรเพ่ือรับผิดชอบใน
การด าเนินงานอยา่งชดัเจน 

5.00 0.00 ผ่านเกณฑ์ 

2.มีการก าหนดโครงสร้างฝ่าย/แผนกท่ีก าหนดภาระงาน
ชัดเจน เช่นฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริการการ
ทอ่งเท่ียวและฝ่ายกิจกรรมกีฬาทางน า้ 

5.00 0.00 ผ่านเกณฑ์ 

3. คณะกรรมการการบริหารควรมีหลายภาคสว่นโดยการ
เปิดโอกาสให้ผู้ มีความสามารถและเป็นท่ียอมรับ 
เข้ามาปฏิบตัิหน้าท่ีกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.00 0.00 ผ่านเกณฑ์ 

1.2 การก าหนดบทบาทหน้าที่    
4. สง่เสริมและสร้างเสริมการผลติบคุลากรและผา่นเกณฑ์
พฒันาการวิจยัด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

5.00 0.00 ผ่านเกณฑ์ 

5. อนรัุกษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมและฟืน้ฟเูวชศาสตร์ทางน า้
ด้วยการใช้กิจกรรมกีฬา 

5.00 0.00 ผ่านเกณฑ์ 

6.บริหารจดัการองค์กรด้านกีฬาทางน า้ให้มีความเป็นเลิศ
ทัง้การกีฬาและการท่องเท่ียว 

4.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

1.3. การก าหนดต าแหน่งงาน    
7. มีทกัษะความช านาญและสมรรถภาพทางกายที่ดี
สอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 

5.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
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ตาราง 22 (ตอ่) 

การบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน 

ความเหมาะสมของรูปแบบ 
MD IQR สรุปผล 

8. มีประสบการณ์และการฝึกอบรมท่ีสอดคล้องกบั
ต าแหน่งงาน 

4.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

9. มีคณุวฒุิทางการศกึษาสอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 4.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
2. ด้านการวางแผน    
2.1 การก าหนดนโยบาย    
10. เป็นองค์กรท่ีพฒันากีฬาทางน า้และการทอ่งเท่ียวสู่
ความเป็นเลิศอยา่งยัง่ยืน 

5.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

11. สร้างคนท่ีเก่ียวข้องให้มีความเช่ียวชาญด้านกีฬาทาง
น า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

12. การก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจครอบคลมุกีฬาทาง
น า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.00 0.00 ผ่านเกณฑ์ 

2.2 การวางแผนกลยุทธ์    
13. พฒันาคณุภาพนกักีฬา ผู้ ฝึกสอน ผู้ตดัสินด้านกีฬา
ทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวชาวไทยสูร่ะดบันานาชาติ 

5.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

14. สร้างหลกัสตูรองค์กรร่วมกนักบัผู้ เก่ียวข้องด้านกีฬา
ทางน า้เพ่ือพฒันาการทอ่งเท่ียว 

5.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

15. จดัหาผู้ เช่ียวชาญทัง้ภายนอกและภายในเข้าท างาน
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือพฒันาทอ่งเท่ียว 

5.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

2.3. การวางแผนปฏบิัตงิาน    
16. สร้างเครือข่ายวิชาการ (Academic Network) ทัง้ใน
และต่างประเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนบุคลากรและความ
ร่วมมือตา่งๆ 

5.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

17. สร้างความรู้ ประสบการณ์และโอกาสความก้าวหน้า
ให้บคุลากรขององค์กรด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

4.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

18. สร้างศกัยภาพของบุคลากรทกุสายงานอย่างต่อเน่ือง
สม ่าเสมอเพ่ือการปฏิบตัิงานอยา่งมีประสิทธิภาพก่อนการ
น าไปปฏิบตัิ 

4.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
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ตาราง 22 (ตอ่) 

การบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน 

ความเหมาะสมของรูปแบบ 
MD IQR สรุปผล 

3.ด้านการจัดการเรียนรู้    
3.1หลักสูตร    
19. หลกัสตูรตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร/มาตรฐาน
องค์กรวิชาชีพหรือมาตรฐานสากลและรับรองมาตรฐาน
ของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

4.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

20. หลักสูต รต้องให้ความส าคัญ ด้านการอนุ รัก ษ์
สิ่งแวดล้อม 

5.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

21. หลกัสตูรต้องสร้างบคุลากรด้านกีฬาทางน า้เพ่ือ
ทอ่งเท่ียวให้มีความเช่ียวชาญ 

5.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

3.2 วิธีการเรียนการสอน    
22. มีเนือ้หาวิชาขัน้ตอนในการฝึกปฏิบตัิอย่างเป็นระบบ
และตอ่เน่ืองสมัพนัธ์กนั 

5.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

23. วิธีการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การเรียนรู้และลกัษณะวิชาท่ีเหมาะสมและทนัสมยั 

5.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

24. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ ในการ
เรียนการสอน 

4.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

25.มีการให้ข้อแนะน ากบัผู้ เรียนเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและ
สรุปประเดน็ร่วมกนัทกุครัง้ 

5.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

3.3 การประเมินผล    
26. มีการประเมินผลการใช้ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาและ
น ามาประยกุต์ประกอบการตดัสินใจด้านกีฬาทางน า้เพ่ือ
การทอ่งเท่ียว 

5.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

27. มีการประเมินผลด้านสมรรถภาพและความประพฤติ
ตนท่ีเหมาะสมตามหลักวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับ
ผู้ อ่ืนด้วยความสมัพนัธ์อนัดี 

4.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

28. มีการประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและวิทยกุารสื่อสาร
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 

4.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
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ตาราง 22 (ตอ่) 

การบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน 

ความเหมาะสมของรูปแบบ 
MD IQR สรุปผล 

4. ด้านการรับรองมาตรฐาน 
4.1 มาตรฐานวิชาชีพ 

   

29. ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและบทบาทหน้าท่ีของ
อาชีพกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

5.00 0.00 ผ่านเกณฑ์ 

30. ถ่ายทอดความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้านการน าเท่ียว
กีฬาทางน า้ได้ด ี

5.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

31. ต้องมีทักษะความรู้ความสามารถมีสมรรถภาพทาง
กายด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวท่ีดี 

5.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

4.2 มาตรฐานการบริการ    
32. ให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ยิม้แย้มแจม่ใสและมี
ความเตม็ใจ 

4.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

33. มีการสื่อสารท่ีดีเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรด้วย
น า้เสียงและภาษาท่ีแสดงออกวา่เป็นการปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี 

4.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

34. มี ก า ร ใ ช้ เท ค โน โล ยี ไ ด้ ดี แ ล ะ รวด เร็ ว ใน ก า ร
ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารข้อมลูตา่งๆหรือการให้บริการเสริม
ท่ีดีอีกทางหนึ่ง เช่น Website 

5.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

35. สถานท่ีสะอาดเรียบร้อย มีป้ายบอกสถานท่ี ขัน้ตอน
การติดต่อของผู้มาท่องเท่ียวท่ีสามารถอ่านหรือติดต่อได้
และควรเป็น One stop service 

5.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

4.3 มาตรฐานความปลอดภยั    
36.มีการฝึกทบทวนและทดสอบประเมินมาตรฐานการใช้
อุปกรณ์  เทคโนโลยี วิทยุการสื่อสารเพ่ือขอรับรองใบ
ประกอบวิชาชีพกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 

4.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

37. มีความสามารถทดสอบและตรวจสอบอุปกรณ์กีฬา
ทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวเพ่ือรับรองมาตรฐานได้ 

5.00 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

38. ดูแลความปลอดภัยและการช่วยเหลือการปฐม
พยาบาลเบือ้งต้นนกัทอ่งเท่ียวได้ 

5.00 0.00 ผ่านเกณฑ์ 
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จากตาราง 22  พบว่า ผู้ เช่ียวชาญประเมินรูปแบบการบริหารกีฬาทางน า้เพื่อ
พฒันาการท่องเท่ียว  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการยืนยนัผลการพฒันารูปแบบการบริหารแบบพหุ
ภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน โดย
ภาพรวมมีความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ทุกด้านเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่ามธัยฐาน(MD) เท่ากับ 
5.00 จ านวน 23 ข้อ และ 4.00 จ านวน 15 ข้อ ตามล าดับและมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IQR) 
เท่ากบั 0.00  จ านวน 8 ข้อ  และ 1.00  จ านวน 30 ข้อ  

สรุปผลการประเมินความถูกต้องและความเหมาะสมของผู้ เช่ียวชาญเพื่อกาพัฒนา
รูปแบบการบริหารกีฬาทางน า้เพื่อการพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน 
ประกอบด้วย องค์ประกอบหลกั 4 ประการ คือ 1) การจัดการองค์กร 2)การวางแผน 3) การจัดการ
เรียนรู้ 4) การรับรองมาตรฐาน สามารถสงัเคราะห์ร่างองค์ประกอบ ดงัภาพประกอบ 5 
 

 

ภาพประกอบ 5 ผลการยืนยนัขององค์ประกอบของการพฒันารูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬา
ทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 
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ผลการวิจัยระยะที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของ กีฬา
ทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน 

ตอนที่  8 ผลการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันา           
การท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน โดยผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง ซึ่งมีคณุสมบตัิตาม
เกณฑ์การคดัเข้าท่ีผู้วิจยัก าหนดและอาจจะเป็นบคุคลเดียวกนัแบบเดียวกนักบัในระยะท่ี 1ขัน้ตอนท่ี 3 
หรือไม่ก็ได้ประกอบด้วย ผู้บริหารภาครัฐจ านวน 5 คนผู้บริหารสถาบนัการศกึษา จ านวน 5 คน ผู้บริหาร
ชุมชน 5 คน ผู้บริหารสถานประกอบการ จ านวน 5 คนมัคคุเทศก์น าเท่ียวกีฬาทางน า้ จ านวน 10 คน
นิสิตสาขาวิชาการท่องเท่ียวหรือกีฬา จ านวน 10 คนนกัท่องเท่ียวกีฬาทางน า้ จ านวน 10 คนรวมทัง้หมด
จ านวน  50 คน ให้ความคิดเห็นด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) และความเป็นไปได้ (Feasibility) มี
ผลสรุปรายละเอียดตามตาราง 23  

8.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตาราง 23 จ านวนและร้อยละข้อมลูสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอยา่ง (n = 50) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
1) ชาย 20 40.00 
2) หญิง 30 60.00 
2. อายุ 
1)20 – 29 ปี  24 48.00 
2) 30 – 39ปี 8 16.00 
3) 40 –49 ปี 13 26.00 
4) 50 – 59 ปี 5 10.00 
3. ระดับการศึกษา 
1)  ปริญญาตรี  36 72.00 
2) ปริญญาโท 6 12.00 

3) ปริญญาเอก หรืออ่ืน ๆ 8 16.00 
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ตาราง 23 (ตอ่) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 
4. อาชีพ 
1) ผู้บริหารภาครัฐ  5 10.00 
2) ผู้บริหารสถาบนัการศกึษา 5 10.00 
3) ผู้บริหารชมุชน  5 10.00 
4) ผู้บริหารสถานประกอบการ 5 10.00 
5) นกัศกึษาสาขาการท่องเท่ียวหรือกีฬา 10 20.00 
6) มคัคเุทศก์/ผู้น าเท่ียว 10 20.00 
7) นกัท่องเท่ียว 10 20.00 
5. รายได้ 
1) ต ่ากวา่ 15,000  บาท 10 20.00 
2) 15,001 – 30,000 บาท 19 38.00 
3) 30,001 – 50,000 บาท               16 32.00 
4) มากกวา่ 50,000 บาท      5 10.00 
6. ประสบการณ์ 
1) 0 – 4 ปี 12 24.00 
2) 5 – 9 ปี 4 8.00 
3) 10 – 15 ปี 18 36.00 
4) 16 – 20 ปี 2 4.00 
5) 21 – 30 ปี 7 14.00 
6) มากกวา่ 30 ปี 7 14.00 

 
จากตาราง  23 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.00  มี

อาย ุ20 – 29 ปี เป็นสว่นใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 48.00  สว่นใหญ่ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 72.00 มีอาชีพ นกัศกึษาสาขาวิชาการท่องเท่ียว หรือกีฬา มคัคเุทศก์/ผู้น าเท่ียวกีฬาทางน า้ 
และนกัท่องเท่ียวกีฬาทางน า้ เป็นส่วนใหญ่  คิดเป็นร้อยละ 20.00 ในแต่ละกลุม่อาชีพ สว่นใหญ่มี รายได้ 
15,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.00 และมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้อง อยู่ท่ี10 –  15 ปี เป็นส่วน
ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 36.00  
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8.2 ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน 

โดยผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในด้านความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้ ปรากฏผลจ าแนก
ตามความคดิเห็นของแตล่ะกลุม่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง ได้ผลดงัตาราง 24 
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จากตาราง 24  พบว่า ผลการตรวจสอบคณุภาพรูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของ
กีฬาทางน า้ เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน ให้ความคิดเห็น
ด้านความเป็น ประโยชน์ (Utility) และความเป็นไปได้ (Feasibility) มีผลสรุปดงัตอ่ไปนี ้

ด้านท่ี 1. การจัดองค์กร นัน้ ประเด็นย่อยท่ี 1.1 การจัดโครงสร้าง เห็นว่าท่ีเป็น
ประโยชน์และเป็นไปได้มากท่ีสดุ คือ คณะกรรมการการบริหารควรมีหลายภาคสว่น โดยการเปิดโอกาสให้ผู้
มีความสามารถและเป็นท่ียอมรับเข้ามาปฏิบตัิหน้าท่ีกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว รองลงมา คือ มี
การก าหนดฝ่าย/แผนกท่ีมีความชัดเจน ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริการการ
ท่องเท่ียวและฝ่ายกิจกรรมกีฬาทางน า้และกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวควรมีองค์กรรับผิดชอบใน
การด าเนินงานอย่างชดัเจน ตามล าดบั ประเด็นย่อยท่ี 1.2 การก าหนดบทบาทหน้าท่ี เห็นว่าท่ีเป็น
ประโยชน์และเป็นไปได้มากท่ีสดุ คือ บริหารจดัการองค์กรด้านกีฬาทางน า้ให้มีความเป็นเลิศทัง้
การกีฬาและการท่องเท่ียว รองลงมา คือ ส่งเสริมและสร้างเสริมการผลิตบุคลากรและพฒันาการ
วิจยัด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวและอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมและฟืน้ฟูเวชศาสตร์ทางน า้
ด้วยการใช้กิจกรรมกีฬา ตามล าดบัและประเด็นย่อยท่ี 1.3 การก าหนดต าแหน่งงานเห็นว่าท่ีเป็น
ประโยชน์และเป็นไปได้มากท่ีสดุ คือ มีคณุวฒุิทางการศกึษาสอดคล้องกบัต าแหน่งงาน รองลงมา 
คือ มีประสบการณ์และการฝึกอบรมท่ีสอดคล้องกับต าแหน่งงานและมีทกัษะความช านาญและ
สมรรถภาพทางกายท่ีดีสอดคล้องกับต าแหน่งงาน ตามล าดบั ในขณะท่ีเม่ือพิจารณาด้านท่ี 2. 
ด้านการวางแผน ประเด็นยอ่ยท่ี 2.1 การก าหนดนโยบาย เห็นวา่ท่ีเป็นประโยชน์และเป็นไปได้มาก
ท่ีสดุ คือ สร้างคนท่ีเก่ียวข้องให้มีความเช่ียวชาญด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว รองลงมา คือ 
การก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจครอบคลมุกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวและเป็นองค์กรท่ีพฒันา
กีฬาทางน า้และการท่องเท่ียวสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ตามล าดับ ประเด็นย่อยท่ี 2.2  
การวางแผนกลยุทธ์ เห็นว่าท่ีเป็นประโยชน์และเป็นไปได้มากท่ีสุด คือจัดหาผู้ เช่ียวชาญทัง้
ภายนอกและภายในเข้าท างานด้านกีฬาทางน า้เพ่ือพฒันาท่องเที่ยว รองลงมา คือ พฒันาคณุภาพ
นกักีฬา ผู้ ฝึกสอน ผู้ตดัสินด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวชาวไทยสู่ระดบันานาชาติและสร้าง
หลักสูตรองค์กรร่วมกันกับผู้ เก่ียวข้องด้านกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวตามล าดบัและ
ประเด็นย่อยท่ี 2.3 การวางแผนการปฏิบตัิงาน เห็นว่าท่ีเป็นประโยชน์และเป็นไปได้มากท่ีสดุ คือ 
สร้างศักยภาพของบุคลากรทุกสายงานอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพก่อนการน าไปปฏิบัติกับสร้างเครือข่ายวิชาการ (Academic Network) ทัง้ในและ
ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนบุคลากรและความร่วมมือต่างๆ รองลงมา คือ สร้างความรู้ 
ประสบการณ์และโอกาสความก้าวหน้าให้บุคลากรขององค์กรด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว 
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ตามล าดบัเม่ือพิจารณา ด้านท่ี 3. ด้านการจดัการเรียนรู้ ประเด็นยอ่ยท่ี 3.1 หลกัสตูร เห็นวา่ท่ีเป็น
ประโยชน์และเป็นไปได้มากท่ีสุด คือ หลกัสูตรต้องให้ความส าคญัด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
รองลงมา หลักสูตรต้องสร้างบุคลากรด้านกีฬาทางน า้เพื่อท่องเท่ียวให้มีความเช่ียวชาญและ
หลกัสูตรตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร / มาตรฐานองค์กรวิชาชีพหรือมาตรฐานสากลและ
รับรองมาตรฐานของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ตามล าดบั ประเด็นย่อยท่ี 3.2 วิธีการเรียน
การสอน เห็นว่าท่ีเป็นประโยชน์และเป็นไปได้มากท่ีสุด คือ วิธีการเรียนการสอนต้องสอดคล้อง
วัตถุประสงค์การเรียนรู้และลักษณะวิชาท่ีเหมาะสมและทันสมัย  รองลงมามีทักษะการใช้
ภาษาองักฤษและภาษาอ่ืน ๆ ในการเรียนการสอนและมีเนือ้หาวิชาขัน้ตอนในการฝึกปฏิบตัิอย่าง
เป็นระบบและต่อเน่ืองสัมพันธ์กันกับมีการให้ข้อแนะน ากับผู้ เรียน เพื่อปรับปรุงแก้ไขและสรุป
ประเด็นร่วมกนัทุกครัง้ ตามล าดบัและประเด็นย่อยท่ี 3.3 การประเมินผล  เห็นว่าท่ีเป็นประโยชน์
และเป็นไปได้มากท่ีสดุ คือ มีการประเมินผลด้านสมรรถภาพและความประพฤติตนท่ีเหมาะสม
ตามหลกัวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนด้วยความสมัพนัธ์อนัดี รองลงมา มีการประเมินผล
ก า รใ ช้ เท ค โน โล ยี แ ล ะ วิ ท ยุ ก า รสื่ อ ส า ร ด้ าน กี ฬ าท างน ้า เพื่ อ ก า รท่ อ ง เท่ี ย ว ได้ กั บ                              
มีการประเมินผลการใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาและน ามาประยกุต์ประกอบการตดัสินใจด้านกีฬาทาง
น า้เพื่อการท่องเท่ียวตามล าดบัและเม่ือพิจารณาด้านท่ี 4. ด้านการรับรองมาตรฐาน ประเด็นย่อย
ท่ี 4.1 มาตรฐานวิชาชีพ เห็นว่าท่ีเป็นประโยชน์และเป็นไปได้มากท่ีสุด คือ ถ่ายทอดความรู้และ                                    
สร้างองค์ความรู้ด้านการน าเท่ียวกีฬาทางน า้ได้ดี รองลงมาต้องมีทักษะความรู้ ความสามารถ                 
มีสมรรถภาพทางกายด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวท่ีดีและปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณและ
บทบาทหน้าท่ีของอาชีพกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว ตามล าดบัประเด็นย่อยท่ี 4.2 มาตรฐาน                    
การบริการ เห็นวา่ท่ีเป็นประโยชน์และเป็นไปได้มากท่ีสดุ คือ มีการสื่อสารท่ีดีเพื่อสร้างภาพลกัษณ์          
ขององค์กร ด้วยน า้เสียงและภาษาท่ีแสดงออกวา่เป็นการปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี รองลงมา สถานท่ีสะอาด
เรียบร้อย มีปา้ยบอกสถานท่ี ขัน้ตอนการติดตอ่ของผู้มาท่องเท่ียวท่ีสามารถอ่านหรือติดต่อได้และ              
ควรเป็น One stop service และให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ยิม้แย้มแจ่มใสและมีความเต็มใจกบั               
มีการใช้เทคโนโลยีได้ดีและรวดเร็วในการประชาสมัพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่างๆ หรือการให้บริการ
เสริมท่ีดีอีกทางหนึ่ง เช่น Website ตามล าดบัและประเด็นย่อยท่ี 4.3 มาตรฐานความปลอดภัย 
เห็นว่าท่ีเป็นประโยชน์และเป็นไปได้มากท่ีสดุ คือ มีความสามารถทดสอบและตรวจสอบอปุกรณ์
กีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวเพื่อรับรองมาตรฐานได้ รองลงมาดูแลความปลอดภัยและการ
ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบือ้งต้นนกัท่องเท่ียวได้กบัมีการฝึกทบทวนและทดสอบประเมินมาตรฐาน
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การใช้อปุกรณ์ เทคโนโลยี วิทยกุารสื่อสารเพื่อขอรับรองใบประกอบวิชาชีพกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว
ได้ตามล าดบั ดงัภาพ ประกอบ 6 

 

ภาพประกอบ 6 ผลการตรวจสอบคณุภาพด้านด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของ
องค์ประกอบการพฒันารูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวใน

กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 

สรุปผลการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการ
ท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน ท่ีพฒันาขึน้นัน้สามารถเขียนเป็นรูปแบบยอ่ว่า 
MS – OPLA น าไปใช้ได้จริงและสามารถน าผลรูปแบบมาก าหนดบทบาทหน้าท่ีของแตล่ะเครือข่าย 
ประกอบด้วย คณะกรรมการบ ริหารเค รือข่าย  จ านวน  15 ข้อ  ภาค รัฐ  จ านวน  14 ข้อ 
สถาบนัการศึกษา จ านวน 25 ข้อ ชุมชน จ านวน 6 ข้อและสถานประกอบการ จ านวน 24 ข้อ ใน
การบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั
อยา่งยัง่ยืน ดงัตาราง 25 
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ตาราง 25 ผลรูปแบบมาก าหนดบทบาทหน้าท่ีการบริหารแบบพหภุาคขีองกีฬาทางน า้เพื่อ
พฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน จ าแนกตามเครือข่าย 4 กลุม่ 

การบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้
เพื่ อพัฒนาการท่องเที่ ยวในกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน 

จ าแนกตามเครือข่าย 
คณะกรรมการ 
เครือข่าย 

(Board GUEC) 

ภาครัฐ 
 

(G) 

สถาบัน 
การศึกษา 

(U) 

ชุมชน 
 

(E) 

สถาน 
ประกอบการ 
(C) 

1. ด้านการจัดองค์กร      
1.1 การจัดโครงสร้าง      
1.กีฬาทางน า้เพื่ อการท่องเท่ียวควรมี
องค์กรเพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินงาน
อยา่งชดัเจน 

/     

2.มีการก าหนดโครงสร้างฝ่าย/แผนกท่ี
ก าหนดภาระงานชัดเจน เช่นฝ่ายบริหาร
ทั่ วไป  ฝ่ ายวิ ชาการ ฝ่ ายบริการการ
ทอ่งเท่ียวและฝ่ายกิจกรรมกีฬาทางน า้ 

/     

3. คณะกรรมการการบริหารควรมีหลาย
ภาคสว่นโดยการเปิดโอกาสให้ผู้ มี
ความสามารถและเป็นท่ียอมรับ 
เข้ามาปฏิบตัิหน้าท่ีกีฬาทางน า้เพ่ือการ
ทอ่งเท่ียว 

/ / / / / 

1.2 การก าหนดบทบาทหน้าที่      
4. สง่เสริมและสร้างเสริมการผลติ
บคุลากรและผา่นเกณฑ์พฒันาการวิจยั
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

/ / /   

5. อนรัุกษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมและฟืน้ฟู
เวชศาสตร์ทางน า้ด้วยการใช้กิจกรรม
กีฬา 

/ / / / / 

6.บริหารจดัการองค์กรด้านกีฬาทางน า้
ให้มีความเป็นเลิศทัง้การกีฬาและการ
ทอ่งเท่ียว 

/ / / / / 
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ตาราง 25 (ตอ่) 

การบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้
เพื่ อพัฒนาการท่องเที่ ยวในกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน 

จ าแนกตามเครือข่าย 
คณะกรรมการ 
เครือข่าย 

(Board GUEC) 

ภาครัฐ 
 

(G) 

สถาบัน 
การศึกษา 

(U) 

ชุมชน 
 

(E) 

สถาน 
ประกอบการ 
(C) 

1.3. การก าหนดต าแหน่งงาน      
7. มีทกัษะความช านาญและ
สมรรถภาพทางกายท่ีดีสอดคล้องกบั
ต าแหน่งงาน 

  /  / 

8. มีประสบการณ์และการฝึกอบรมท่ี
สอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 

  /  / 

9. มีคณุวฒุิทางการศกึษาสอดคล้องกบั
ต าแหน่งงาน 

  /   

2. ด้านการวางแผน      
2.1 การก าหนดนโยบาย      
10. เป็นองค์กรท่ีพฒันากีฬาทางน า้และ
การทอ่งเท่ียวสูค่วามเป็นเลิศอยา่งยัง่ยืน 

/     

11. สร้างคนท่ีเก่ียวข้องให้มีความ
เช่ียวชาญด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการ
ทอ่งเท่ียว 

 /   / 

12. การก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจ
ครอบคลมุกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

/     

2.2 การวางแผนกลยุทธ์      
13. พฒันาคณุภาพนกักีฬา ผู้ ฝึกสอน ผู้
ตดัสินด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว
ชาวไทยสูร่ะดบันานาชาติ 

  /   

14. สร้างหลกัสตูรองค์กรร่วมกนักบั
ผู้ เก่ียวข้องด้านกีฬาทางน า้เพ่ือ
พฒันาการทอ่งเท่ียว 

 / / / / 
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ตาราง 25 (ตอ่) 

การบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้
เพื่ อพัฒนาการท่องเที่ ยวในกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน 

จ าแนกตามเครือข่าย 
คณะกรรมการ 
เครือข่าย 

(Board GUEC) 

ภาครัฐ 
 

(G) 

สถาบัน 
การศึกษา 

(U) 

ชุมชน 
 

(E) 

สถาน 
ประกอบการ 
(C) 

15. จดัหาผู้ เช่ียวชาญทัง้ภายนอกและ
ภายในเข้าท างานด้านกีฬาทางน า้เพ่ือ
พฒันาทอ่งเท่ียว 

/  /   

2.3. การวางแผนปฏบิัตงิาน      
16. สร้างเครือข่ายวิชาการ (Academic 
Network) ทัง้ในและต่างประเทศเพ่ือ
การแลกเปลี่ยนบุคลากรและความ
ร่วมมือตา่งๆ 

/ /   / 

17. สร้างความ รู้ ประสบการณ์และ
โอกาสความก้าวหน้าให้บุคลากรของ
อ ง ค์ ก ร ด้ าน กี ฬ าท า งน ้า เ พ่ื อ ก า ร
ทอ่งเท่ียว 

 /   / 

18. สร้างศกัยภาพของบุคลากรทกุสาย
งานอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอเพ่ือการ
ปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพก่อนการ
น าไปปฏิบตัิ 

    / 

3.ด้านการจัดการเรียนรู้      
3.1หลักสูตร      
19. หลักสูตรตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตร/มาตรฐานองค์กรวิชาชีพหรือ
มาตรฐานสากลและรับรองมาตรฐาน
ของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

/ / /   

20. หลักสูตรต้องให้ความส าคัญด้าน
การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 

  /   
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ตาราง 25 (ตอ่) 

การบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้
เพื่ อพัฒนาการท่องเที่ ยวในกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน 

จ าแนกตามเครือข่าย 
คณะกรรมการ 
เครือข่าย 

(Board GUEC) 

ภาครัฐ 
 

(G) 

สถาบัน 
การศึกษา 

(U) 

ชุมชน 
 

(E) 

สถาน 
ประกอบการ 
(C) 

21. หลกัสตูรต้องสร้างบคุลากรด้าน
กีฬาทางน า้เพ่ือทอ่งเท่ียวให้มีความ
เช่ียวชาญ 

  /   

3.2 วิธีการเรียนการสอน      
22. มี เนื อ้หาวิชาขั น้ตอน ในการฝึก
ปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง
สมัพนัธ์กนั 

  /   

23. วิธีการเรียนการสอนต้องสอดคล้อง
กับวตัถปุระสงค์การเรียนรู้และลกัษณะ
วิชาท่ีเหมาะสมและทนัสมยั 

  /  / 

24. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาอ่ืน ๆ ในการเรียนการสอน 

/ / /  / 

25.มีการให้ข้อแนะน ากบัผู้ เรียนเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขและสรุปประเดน็ร่วมกนั
ทกุครัง้ 

  /   

3.3 การประเมินผล      
26. มีการประเมินผลการใช้ความรู้เพ่ือ
แก้ปัญหาและน ามาประยกุต์
ประกอบการตดัสินใจด้านกีฬาทางน า้
เพ่ือการท่องเท่ียว 

/  /  / 

27. มีการประเมินผลด้านสมรรถภาพ
และความประพฤติตนท่ีเหมาะสมตาม
หลกัวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน
ด้วยความสมัพนัธ์อนัดี 

  /  / 
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ตาราง 25 (ตอ่) 

การบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้
เพื่ อพัฒนาการท่องเที่ ยวในกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน 

จ าแนกตามเครือข่าย 
คณะกรรมการ 
เครือข่าย 

(Board GUEC) 

ภาครัฐ 
 

(G) 

สถาบัน 
การศึกษา 

(U) 

ชุมชน 
 

(E) 

สถาน 
ประกอบการ 
(C) 

28. มีการประเมินผลการใช้เทคโนโลยี
และวิทยกุารสื่อสารด้านกีฬาทางน า้เพื่อ
การทอ่งเท่ียวได้ 

 / /  / 

4. ด้านการรับรองมาตรฐาน 
4.1 มาตรฐานวิชาชีพ 

     

29. ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและ
บทบาทหน้าท่ีของอาชีพกีฬาทางน า้เพื่อ
การทอ่งเท่ียว 

/    / 

30. ถ่ ายทอดความ รู้และส ร้างองค์
ความรู้ด้านการน าเท่ียวกีฬาทางน า้ได้ด ี

  /  / 

31. ต้องมีทกัษะความรู้ความสามารถมี
สมรรถภาพทางกายด้านกีฬาทางน า้
เพ่ือการท่องเท่ียวท่ีดี 

  /  / 

4.2 มาตรฐานการบริการ      
32. ให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ยิม้แย้ม
แจ่มใสและมีความเตม็ใจ 

   / / 

33. มีการสื่อสารท่ีดเีพ่ือสร้าง
ภาพลกัษณ์ขององค์กรด้วยน า้เสียงและ
ภาษาท่ีแสดงออกวา่เป็นการปฏิสมัพนัธ์
ท่ีดี 

   / / 

34. มีการใช้เทคโนโลยีได้ดีและรวดเร็ว
ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูล
ต่างๆหรือการให้บริการเสริมท่ีดีอีกทาง
หนึ่ง เช่น Website 

  /  / 
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ตาราง 25 (ตอ่) 

การบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้
เพื่ อพัฒนาการท่องเที่ ยวในกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน 

จ าแนกตามเครือข่าย 
คณะกรรมการ 
เครือข่าย 

(Board GUEC) 

ภาครัฐ 
 

(G) 

สถาบัน 
การศึกษา 

(U) 

ชุมชน 
 

(E) 

สถาน 
ประกอบการ 
(C) 

35. สถานท่ีสะอาดเรียบร้อย มีป้ายบอก
สถานท่ี ขัน้ตอนการติดต่อของผู้ มา
ท่องเท่ียวท่ีสามารถอ่านหรือติดต่อได้
และควรเป็น One stop service 

  /  / 

4.3 มาตรฐานความปลอดภยั      
36.มี ก า ร ฝึ ก ท บ ท วน แล ะท ดสอบ
ประ เมิ นมาตรฐานการใช้อุป กรณ์ 
เทคโนโลยี วิทยกุารสื่อสารเพ่ือขอรับรอง
ใบประกอบวิชาชีพกีฬาทางน า้เพ่ือการ
ทอ่งเท่ียวได้ 

 /   / 

37. มี ค วาม ส าม ารถทดสอบ และ
ตรวจสอบอุปกรณ์กีฬาทางน า้เพ่ือการ
ทอ่งเท่ียวเพ่ือรับรองมาตรฐานได้ 

/ / /  / 

38. ดู แ ลค วามป ลอดภั ย แล ะก า ร
ช่วยเหลือการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น
นกัทอ่งเท่ียวได้ 

 /   / 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ือง รูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research)   
ระหว่างวิ ธีการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research )และวิ ธีการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative 
Research)แบบเท่าเทียมกนัตามล าดบั (Sequential Equal Status Design) โดยจดุมุง่หมายของการวิจยั
ไว้ใน 2 ระดบั คือ 

1. จดุมุ่งหมายทัว่ไปของการวิจยั คือ เพื่อพฒันารูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของ
กีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 

2. จดุมุง่หมายเฉพาะของการวิจยั จ าแนกเป็น 3 จดุมุง่หมาย คือ 

2.1 เพื่อการศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของการพฒันารูปแบบ
การบริหาร แบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั
อยา่งยัง่ยืน 

2.2 เพื่อสร้างและพฒันารูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการ
ท่องเท่ียว ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 

2.3 เพื่อตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้
เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจยัแบง่การวิจยัออกเป็น 3 ระยะ ตามจดุมุง่หมายเฉพาะของการวิจยั ดงันี ้

ระยะที่  1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของรูปแบบการบริหาร
แบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 
ในระยะนีแ้บง่ออกเป็น 4 ขัน้ตอน คือ 

ขัน้ตอนท่ี 1 สังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  ในขัน้ตอนนี ้ ผู้ วิจัย
ด าเนินการสงัเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัรูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทาง
น า้เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน จากนัน้วิเคราะห์เนือ้หา
(Content Analysis) เพื่อประมวลเนือ้หาข้อมลูพืน้ฐาน และน าไปใช้เป็นแนวทางในการสมัภาษณ์กึ่ง
โครงสร้างในขัน้ตอนท่ี 2 
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ขัน้ตอนท่ี 2 สมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างผู้ เช่ียวชาญ  เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับ
สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของรูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการ
ท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน โดยก าหนดผู้ เช่ียวชาญ 8 คน ประกอบด้วย 
กลุ่มผู้บริหารภาครัฐ 2 คน กลุ่มผู้บริหารสถาบนัการศึกษา 2 คน กลุ่มผู้บริหารชุมชน 2 คน และ
ผู้บริหารสถานประกอบการ 2 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบก้อนหิมะ (Snowball 
sampling) วิเคราะห์ข้อมลูด้วยเทคนิค การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนือ้หา (Content Analysis) ร่วมกบัการ
สรุปอปุนยั (Analytic Induction)  

ขัน้ตอนท่ี 3 ส ารวจความต้องการจ าเป็นผู้ มีส่วนเก่ียวข้องด้านการบริหารแบบพหุ
ภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน ของผู้ มีสว่น
เก่ียวข้องเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดั
ภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน ด้วยการใช้แบบสอบถาม โดยเก็บข้อมลูจากผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกบัรูปแบบ
การบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั
อย่างยั่งยืน  จ านวน 381 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม  โดยใช้สถิติพืน้ฐาน  หาค่าคะแนนเฉลี่ย (x̄) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพท่ีเป็นจริง และผลการ
วิเคราะห์สภาพท่ีควรจะเป็นในการศกึษาสภาพและปัญหา มาวิเคราะห์จดัล าดบัความส าคญัของ
ความต้องการจ าเป็นด้วยวิธีการวิ เคราะห์  PNIb /PNI Modified (Modified Priority Needs 
Index) 

ขัน้ตอนท่ี 4 สงัเคราะห์แนวทางของรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อ
พฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน โดยการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงเนือ้หา 
(Content  Analysis) ร่วมกบัการสรุปอปุนยั (Analytic Induction) จากข้อมลูท่ีได้จากขัน้ตอนท่ี 1, 2 
และ 3  

ระยะที่ 2 การสร้างและพฒันารูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อ
พฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน การวิจยัในระยะนีแ้บ่งออกเป็น 
3 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 5 การสร้างรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อ
พฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน  โดยผู้วิจยัน าผลท่ีได้รับจากขัน้ตอนท่ี 
4 มาสรุป และขยายรายละเอียด เพื่อก าหนดเป็นประเด็นน าเสนอให้กบัผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง ในการ
สนทนากลุ่ม (Focus group) จ านวน 7 กลุ่มย่อย รวมจ านวนทัง้สิน้ 50 คน จากนัน้น าผลท่ีได้ มา
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สร้างเป็นแบบประเมินความถูกต้อง (Accuracy standard) ของรูปแบบฯ โดยผู้ เช่ียวชาญ  ท่ีมี
ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content 
Validity) ของแบบประเมินความถกูต้องของรูปแบบ ฯ โดยผู้ เช่ียวชาญ จากผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 3 
คน  

ขัน้ตอนท่ี 6 พัฒนารูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยว   ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน โดยประยกุต์ใช้เทคนิคเดลฟาย รอบท่ี 1 ซึง่กลุม่
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  คือ ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 18 คน ด้วยการใช้เทคนิคเดลฟายประยุกต์ 
(Modified Delphi Research) โดยใช้วิ ธีการเลือกตัวอย่างแบบ Snowball  จากนัน้น าแบบ
ประเมินความถูกต้อง เพื่อการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการ
ท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน ไปเก็บข้อมลูและน าผลมาวิเคราะห์หาคา่มธัย
ฐานและค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ ข้อท่ีผ่านเกณฑ์ต้องมีค่ามธัยฐาน ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และมีค่า
พิสยัระหวา่งควอไทล์ ไม่เกิน 1.50  

ขัน้ตอนท่ี 7  ยืนยันผลการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อ
พฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน ด้วยเทคนิคเดลฟาย รอบท่ี 2  ซึง่มีกลุ่ม
ตวัอย่าง คือ ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 18 คน โดยเป็นผู้ เช่ียวชาญกลุม่เดียวกนักบัขัน้ตอนท่ี 6 ให้ความคิดเห็นเพื่อ
ยืนยนัการพฒันารูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดั
ภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน ในด้านมาตรฐานด้านความเหมาะสม(Propriety Standard) วิเคราะห์
ข้อมลูโดยน าแบบประเมินมาวิเคราะห์หาคา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหว่างควอไทล์ ข้อท่ีผา่นเกณฑ์
ต้องมีคา่มธัยฐาน ตัง้แต ่3.50 ขึน้ไป และมีคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ไม่เกิน 1.50 

ระยะที่  3 การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อ
พฒันา การท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน การวิจยัในระยะนี ้แบง่ออกเป็น 
2 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 8 ตรวจสอบคณุภาพรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้
เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน  โดยผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง  จ านวน 
50 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารภาครัฐ จ านวน 5 คน ผู้บริหารสถาบันการศึกษา จ านวน 5 คน ผู้บริหาร
ชมุชน 5 คน ผู้บริหารสถานประกอบการ จ านวน 5 คน มคัคเุทศก์น าเท่ียวกีฬาทางน า้ จ านวน 10 คน นิสิต
สาขาวิชาการท่องเท่ียวหรือกีฬา จ านวน 10 คน นกัท่องเท่ียวกีฬาทางน า้ จ านวน 10 คน  เพื่อตรวจสอบ
คณุภาพรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวดั
ภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน โดยผู้ มีส่วนเก่ียวข้องให้ความคิดเห็นด้านการน าไปใช้ประโยชน์ (Utility) 
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และความเป็นไปได้ (Feasibility) วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหว่างควอไทล์    ข้อท่ี
ผา่นเกณฑ์ต้องมีคา่มธัยฐาน ตัง้แต ่3.50 ขึน้ไป และมีคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ไมเ่กิน 1.50 

ขัน้ตอนท่ี 9 ปรับปรุงรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อ
พัฒนาการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน ให้สมบรูณ์ เพื่อน าไปสู่การ
เผยแพร่ตอ่ไป 

สรุปผลการวจิัย  
การวิจยัเร่ือง รูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่ม 

จังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน โดยผู้ วิจัยได้จัดท ารายละเอียดการสรุปผลตามจุดมุ่งหมาย
เฉพาะของการวิจยั ดงันี ้ 

1. ผลสรุปการศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการจ าเป็นด้านการบริหาร
ของกีฬาทางน า้ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่ งยืน 
พบว่า  

1.1 ข้อมลูการศกึษาข้อมลูทตุติยภมูิของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน แสดงให้เห็นว่ากีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวในกลุ่ม
จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั ด้านสภาพทัว่ไป พบว่า กีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดั
ภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน เช่น กีฬาด าน า้พืน้ท่ีด าน า้สว่นใหญ่อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาติ แบง่ได้
เป็น 2 ลกัษณะ คือ การด าน า้ตืน้และการด าน า้ลึก ส าหรับกีฬาแคนูคยคั พบว่า ส่วนใหญ่ใช้พืน้ท่ีป่า
ชายเลนเพื่อการท่องเท่ียวชมธรรมชาติ ภเูขา โพรงถ า้แหล่งโบราณคดี ส่วนกีฬาเรือพายล่องแก่ง 
พบว่า บริเวณน า้ตกและการพายเรือล่องป่าโกงกาง ส าหรับปัญหา พบว่า มีปัญหาแหล่งท่องเท่ียวทาง
น า้เสื่อมโทรมมากขึน้ ส่วนใหญ่เกิดขึน้จากห่วงโซ่อุปทาน  ในส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว ทัง้
ผู้ประกอบการธุรกิจกีฬาทางน า้และธุรกิจการท่องเท่ียว เช่น กีฬาด าน า้มีการน าเรือเข้าไปยงัพืน้ท่ี
ควบคมุการปลอ่ยน า้เสียลงสูท่ะเลปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังตลอดจนปัญหาจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเกินขีด
ความสามารถในการรองรับด้านการท่องเท่ียวของแหลง่ท่องเท่ียวนัน้ๆท่ีไม่เพียงพอกบัจ านวนนกันกัท่องเท่ียว
ท่ีมาเท่ียวในกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโลก ท่ี
ก่อให้เกิดปะการังฟอกขาวจากอุณหภูมิของน า้  ท่ีเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะปะการังน า้ตืน้ปัจจุบันกรม
อุทยานแห่งชาติได้ท าการปิดพืน้ท่ีบางพืน้ท่ีในการท ากิจกรรมท่องเท่ียวเพื่อการพาณิชย์และให้
สามารถเข้าท าการวิจยัอย่างเดียวบริเวณเกาะพีพีเป็นสถานท่ีพบปัญหามากท่ีสดุในธุรกิจด าน า้
เพราะปริมาณการใช้งานในพืน้ท่ีสงู ท าให้ปะการังได้รับความเสื่อมโทรมลงคอ่นข้างมากโดยเฉพาะปะการัง
น า้ตืน้ปัจจบุนักรมอทุยานแหง่ชาติเป็นผู้ควบคมุดแูลทรัพยากรทางทะเล ยงัไม่มีนโยบายท่ีจะควบคมุ
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ปริมาณนกัท่องเท่ียวเพราะอาจจะกระทบตอ่รายได้ท่ีรัฐบาลตัง้เปา้หมายไว้ ท าได้แคจ่ ากดับริเวณ
ในการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเท่านัน้เช่นแหลง่ด าน า้ท่ีหวงห้ามไม่ให้นกัท่องเท่ียวใช้ในกีฬาทาง
น า้  

1.2  ผลการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างจากความคิดเห็นของผู้ บริหารภาครัฐ 
ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ผู้บริหารชุมชนและผู้บริหารสถานประกอบการ พบว่า สภาพปัญหาของการ
ด าเนินงานสามารถจ าแนกออกเป็นด้านตา่ง  ๆโดยมีผลสรุปได้ ดงันี ้

1.2.1 ด้านการจดัองค์กร (Organizing)  พบว่าโครงสร้างการบริหารองค์กรด้าน
กีฬาทางน า้ ส่วนใหญ่ใช้โครงสร้างขององค์กรท่ีมีอยู่เดิม มีคณะกรรมการการบริหารระดบันโยบายของ
องค์กร ประกอบด้วย ตัวแทนของภาคส่วนต่างๆ ตามบทบาทหน้าท่ีการท างาน ได้มีการก าหนด
ต าแหน่งไว้อย่างชดัเจนและมีความแตกต่างกนับ้างในเร่ืองของการใช้ช่ือของฝ่ายและงานตามพนัธกิจ
บทบาทหน้าท่ีขององค์กร มีการจดทะเบียนของผู้ ประกอบการทัง้บุคคลธรรมดา  และนิติบุคคล 
พนกังานและทีมงานส่วนใหญ่เป็นชาวไทย ในการบริหารจดัการควรให้ความส าคญักับนโยบาย
ด้านความร่วมมือกนัของผู้บริหารในการด าเนินงานจะน ามาซึง่ความส าเร็จขององค์กร 

1.2.2 ด้านการวางแผน (Planning) พบว่าการก าหนดนโยบายกีฬาทางน า้เพื่อ
พฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน  มีเป้าหมายส าคญัท่ีจะน าไปสู่ความ
มัน่คง มัง่คัง่และยัง่ยืน ครอบคลมุทกุมิติทัง้ในด้านกลยทุธ์ด้านการท่องเท่ียวและกีฬาทางน า้ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและเป็นระบบได้มาตรฐาน  แต่กระบวนการส่งเสริมประชาสมัพนัธ์กีฬาทางน า้
เพื่อการท่องเท่ียวแบบครบวงจรยงัมีไมม่ากนกั มีการใช้ social network และการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อเพิ่มการรับรู้แก่นักท่องเท่ียว โดยมุ่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน   สิ่งอ านวยความสะดวก
สาธารณูปโภคและระบบโลจิสติกส์ในการรองรับจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากขึน้  แต่ก็ยังไม่
สามารถด าเนินการได้ครอบคลมุทัง้หมด มีแนวคดิจดัตัง้สถาบนักีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวให้ได้
มาตรฐานและผ่านการรับรองในระดบัสากล เน้นก าหนดมาตรฐานการเรียนการสอนกีฬาทางน า้
เพื่อการท่องเท่ียวทุกประเภท มีการจดัฝึกอบรมหลกัสตูรเก่ียวกบัการดแูลนกัท่องเท่ียวด้านความ
ปลอดภยัทางทะเลและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้แก่ผู้ประกอบการน าเท่ียว/นกัท่องเท่ียวให้ได้
มาตรฐานสากล มีแผนปฏิบตัิการกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดา
มนั การบริหารงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการกีฬาเพื่อการท่องเท่ียวต่างมีแผนงานและโครงการ 
โดยยึดพืน้ท่ีของตนเองเป็นท่ีตัง้ในดูแลนักท่องเท่ียว ขาดการบูรณาการอย่างเป็นระบบและครอบคลุม
บุคลากรเป้าหมาย รวมทัง้งบประมาณจะใช้เฉพาะในหน่วยงานของตนเองตามโครงการท่ีท าแผน
ท่ีตัง้ไว้ ดงันัน้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศกึษาและภาคประชาสงัคมท้องถ่ินและชมุชนในพืน้ท่ี 
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ต้องพฒันาคณุภาพคนเพื่อน าไปสู่เปา้หมาย “การท่องเท่ียวท่ีมีคณุภาพระดบัโลก” โดยมีประเด็น
ยทุธศาสตร์พฒันาคณุภาพด้านการท่องเท่ียวให้มีมาตรฐานอยา่งยัง่ยืน 

1.2.3. ด้านการจัดการเรียนรู้ (Studying) พบว่าปัจจุบันยังไม่มีหลักสูตรกีฬา
ทางน า้ท่ีมีความหลากหลายและครอบคลมุความรู้ ความสามารถ ทกัษะการจดัการกีฬาทางน า้และการ
ท่องเท่ียว ทักษะการสื่อสาร ทักษะการเผชิญสถานการณ์จริง  ท่ีสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง การ
จดัท าหลกัสตูรควรให้ครอบคลมุทัง้ด้านการท่องเท่ียวและกีฬาทางน า้เพื่อให้การบริการท่องเท่ียวและ
ความปลอดภยันกัท่องเท่ียว รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ การด าเนินงานเก่ียวกบัหลกัสตูร
ควรมีการแต่งตัง้คณะท างานท่ีรับผิดชอบและต้องมีความรู้เฉพาะด้าน มาร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องของการจดัการศกึษาของสถานศกึษา ก าหนดคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ก าหนดสมรรถนะ
ผู้ เรียน ก าหนดโครงสร้างหลกัสตูรกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียว เพื่อให้แตล่ะสาระการเรียนรู้เป็น
ระบบครบทุกด้านและมีรายวิชาตามสดัส่วนเวลาเรียนและมีตัวชีว้ดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล
รวมทัง้การบริหารจดัการงบประมาณ อาคารสถานท่ี วสัด ุอปุกรณ์และบคุลากรท่ีสอดคล้องกบัหลกัสตูร 
วิธีการเรียนการสอน การจดัเนือ้หาของกระบวนการเรียนการสอนต้องเหมาะสมกับการใช้งานจริง โดย
ผู้ รับผิดชอบในการด าเนินงานต้องก ากบัดแูลให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดตามกลุม่สาระการเรียนรู้
ในหลกัสตูรด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวด้วยการบรูณาการเช่ือมโยงเนือ้หาด้านความรู้ ทกัษะ
หรือคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหา โดยใช้ความรู้หลาย ๆ  ด้าน 
รวมทัง้ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต  ส าหรับการประเมินผล จะต้องเน้นทักษะการ
ปฏิบตัิงานมากท่ีสดุ เน่ืองจากกีฬาทางน า้นัน้อนัตรายถึงชีวิต เพราะฉะนัน้ทุกวินาทีมีค่า จึงต้อง
สร้างความช านาญความรอบรู้และน าความรู้ประสบการณ์จากการเรียนไปการปฏิบัติงานจริง 
รวมทัง้ท างานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง มีคณุธรรม จริยธรรม มีความซื่อสตัย์สจุริตอย่างเสมอ   มีภาวะผู้น า
ในการท างานในกลุ่มต่างๆ เป็นแบบอย่างท่ีดี ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะการใช้
ภาษาองักฤษทัง้การพดู อา่นเขียน และการฟังอยา่งมีประสทิธิภาพ 

1.2.4. ด้านการรับรองมาตรฐาน (Accrediting) พบว่าในส่วนของมาตรฐาน
วิชาชีพของกีฬาทางน า้ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนันัน้ ยงัไม่มีหลกัสตูรวิชาชีพเก่ียวกบัการ
เรียนการสอนกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวด้านกีฬาด าน า้ กีฬาแคนคูยคัและกีฬาพายเรือลอ่งแก่ง
โดยตรง มีการฝึกอบรมในบางพืน้ท่ีและก็ไม่ได้มีการรับรองมาตรฐาน  จากหน่วยงานภาครัฐหรือ
ผู้ เช่ียวชาญท่ีดูแลก ากับดูแล เช่น กระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา มีเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานของผู้ประกอบการร้านท่ีเปิดเก่ียวกับกีฬาทางน า้ แต่ยังไม่มีการตรวจสอบ
ประเมินท่ีจริงจงั เน่ืองจากการลงทุนในเคร่ืองมือและอปุกรณ์ต่างๆ  ท่ีมีมลูค่าท่ีสงู   มีผู้ เรียนจ านวนไม่มาก
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และไม่ได้มีการประชาสมัพันธ์ในเร่ืองการเรียนการสอนเพื่อการอาชีพกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวมากนัก 
เม่ือเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ ในเร่ืองมาตรฐานการบริการ ผู้ประกอบการธุรกิจกีฬาทางน า้เพื่อการ
ท่องเท่ียวในปัจจบุนัยงัต้องเพิ่มเติมความรู้ ทกัษะบคุลากร โดยเฉพาะคนไทยท่ีท าหน้าท่ีน าเท่ียวกีฬาด า
น า้ลึก Dive Master มีจ านวนไม่มากและขาดแคลน ภาครัฐควรส่งเสริมการผลิต Dive Master ท่ีมี
ใบอนุญาตถูกต้องได้มาตรฐานเพื่อสร้างความเป็นมาตรฐานสากลให้กับกีฬาด าน า้ในประเทศไทย จะช่วย
แก้ปัญหานกัท่องเท่ียวเกิดอุบตัิเหตุทางน า้ได้ ส าหรับมาตรฐานความปลอดภยั  สิ่งอ านวยความ
สะดวกตา่งๆท่ีเก่ียวเน่ืองในธุรกิจกีฬาทางน า้เพื่อการพฒันาการท่องเท่ียว ยงัขาดความพร้อมด้าน
วัสดุและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการช่วยเหลือนักท่องเท่ียวจากการเกิดอุบัติเหตุทางน า้ได้อย่าง
รวดเร็ว หน่วยงานภาครัฐมีความล่าช้าในการเข้าช่วยเหลือนกัท่องเท่ียว ต้องอาศยัผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวในการให้ความช่วยเหลือเบือ้งต้น  ท่าเรือการท่องเท่ียวบางแห่งยงัไม่ได้มาตรฐานทุ่นจอด
เรือมีน้อย เรือน าเท่ียวบางล าไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือนักท่องเท่ียวขัน้พืน้ฐานตามมาตรฐานการ
ขนส่งทางน า้ และควรจะต้องมีวิทยุสื่อสารหรือโทรศัพท์ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์
ช่วยเหลือและบริการความปลอดภัยนักท่องเท่ียว โรงพยาบาล อุทยานแห่งชาติขนส่งทางน า้ 
ต ารวจท่องเท่ียว  และต ารวจน า้ นอกจากนี ้ภาครัฐควรสนบัสนุนเร่ืองงบประมาณในการบริหาร
จดัการด้านการช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวและความปลอดภยัทางทะเลภายใต้การดแูลของกระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา 

1.3 ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียว
ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน พบว่า ผลสรุปของกลุม่ตวัอย่างเห็นว่าด้านท่ี 1. การ
จดัองค์กร นัน้ ประเด็นย่อยท่ี 1.1 การจดัโครงสร้าง กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นสงูสดุ คือจะต้องมีการก าหนดฝ่าย/แผนกท่ีมีความชดัเจน อนัได้แก่ ฝ่ายบริหารทัว่ไป ฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายบริการการท่องเท่ียวและฝ่ายกิจกรรมกีฬาทางน า้  รองลงมา คือ คณะกรรมการการ
บริหารควรมีหลายภาคส่วนเพื่อให้ครอบคลุมภารกิจงานด้านกีฬาทางน า้ เพื่อการท่องเท่ียวและ
กีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวควรมีองค์กรรับผิดชอบในการด าเนินงานอย่างชัดเจนตามล าดับ 
ในขณะท่ีประเด็นย่อยท่ี 1.2 การก าหนดบทบาทหน้าท่ี  กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือผลิตและพฒันาบคุลากรด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว รองลงมา คือ 
สง่เสริม สนบัสนนุ วิจยัด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวและบริหารจดัการองค์กรด้านกีฬาทางน า้
ให้มีความเป็นเลิศทัง้การกีฬาและการท่องเท่ียวตามล าดบั  และประเด็นย่อยท่ี 1.3 การก าหนด
ต าแหน่งงาน กลุม่ตวัอยา่งเห็นวา่เป็นสิง่ท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ มีคณุวฒุิทางการศกึษา
สอดคล้องกับต าแหน่งงาน รองลงมา คือมีความสมบรูณ์แข็งแรงและสมรรถภาพทางกายท่ี
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สอดคล้องกบัต าแหน่งงานและมีทศันคติ ค่านิยม แรงจูงใจในการท างานท่ีสอดคล้องกบัต าแหน่ง
งานตามล าดบั ในขณะท่ีเม่ือพิจารณาด้านท่ี 2. ด้านการวางแผน ประเด็นย่อยท่ี 2.1 การก าหนด
นโยบาย กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีมีความต้องการจ าเป็นสูงสุด คือ  สร้างคนท่ีเก่ียวข้องให้มี
ความเช่ียวชาญด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว ประเด็นย่อยท่ี 2.2 การวางแผนกลยุทธ์ กลุ่ม
ตวัอย่างเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ จดัหาผู้ เ ช่ียวชาญทัง้ภายนอกและภายใน
เข้าท างานด้านกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาท่องเท่ียว และประเด็นย่อยท่ี 2.3 การวางแผนการ
ปฏิบตัิงาน กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ สร้างเครือข่ายวิชาการ 
(Academic Network) ทัง้ในและตา่งประเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและความร่วมมือตา่งๆ 
เม่ือพิจารณาด้านท่ี 3. ด้านการจดัการเรียนรู้ ประเด็นยอ่ยท่ี 3.1 หลกัสตูร กลุม่ตวัอยา่งเห็นวา่เป็น
สิง่ท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ หลกัสตูรมีการพิจารณารับรองมาตรฐานการศกึษาสอดคล้อง
กบันโยบาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ประเด็นย่อยท่ี 3.2 วิธีการเรียน
การสอน กลุม่ตวัอย่างเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ มีเนือ้หาวิชาขัน้ตอนในการ
ฝึกปฏิบตัิอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองสมัพันธ์กัน และประเด็นย่อยท่ี 3.3 การประเมินผล กลุ่ม
ตวัอย่างเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ มีการประเมินผลด้านสมรรถภาพ ความ
ประพฤตตินท่ีเหมาะสมตามหลกัวิชาชีพ มีการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนด้วยความสมัพนัธ์อนัดี  และเม่ือ
พิจารณาด้านท่ี 4.ด้านการรับรองมาตรฐาน ประเด็นย่อยท่ี 4.1 มาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มตวัอย่าง
เห็นว่าเป็นสิ่งท่ีมีความต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ ถ่ายทอดความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้านการน า
เท่ียวกีฬาทางน า้ได้ดี ประเด็นยอ่ยท่ี 4.3 มาตรฐานการบริการ กลุม่ตวัอยา่งเห็นวา่เป็นสิง่ท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นสงูสดุ คือ ให้บริการด้วยความยิม้แย้มแจ่มใสและมีความเต็มใจ และประเด็นย่อยท่ี 
4.3 มาตรฐานความปลอดภัย กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีมีความต้องการจ าเป็นสูงสุด คือ 
ทดสอบและตรวจสอบเพ่ือรับรองมาตรฐานอปุกรณ์กีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวได้ 

2. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน  

2.1 ผลการสร้างรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการ
ท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน พบว่า ควรประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
หลกั 12 องค์ประกอบยอ่ย ซึง่สามารถสรุปได้ดงัภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 7 ผลสรุปองค์ประกอบการพฒันารูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพ่ือ
พฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 

2.2  ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวใน
กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน พบว่า ผู้ เช่ียวชาญการบริหารกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการ
ท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเก่ียวกับการพฒันารูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อ
พฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน โดยภาพรวมสามารถสรุปผล
ด้านความถูกต้อง ผ่านเกณฑ์ทุกด้าน เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่าค่ามธัยฐาน(MD) เท่ากับ 5.00  
จ านวน 37 ข้อ และเท่ากับ 4.00 จ านวน 1 ข้อ และมีค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (iqr) เท่ากับ 0.00 
จ านวน 19 ข้อ  0.25 จ านวน 5 ข้อ และ 1.00  จ านวน 14 ข้อ และผู้ เช่ียวชาญท่ีบริหารกีฬาทางน า้
เพื่อพฒันาการท่องเท่ียว มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการยืนยนัผลการพฒันารูปแบบการบริหารแบบ
พหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน โดย
ภาพรวมมีความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ทุกด้าน เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่ามีค่ามัธยฐาน(md) 
เท่ากับ 5.00 จ านวน 23 ข้อ และ 4.00 จ านวน 15 ข้อ ตามล าดบัและมีค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ 
(iqr) เท่ากบั 0.00  จ านวน 8 ข้อ  และ 1.00  จ านวน 30 ข้อ  
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3. ผลการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้ เพื่อพัฒนา การ
ท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอย่างยัง่ยืน พบว่ารูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬา
ทางน า้ เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน ให้ความคิดเห็นด้าน
ความเป็น ประโยชน์ (Utility) และความเป็นไปได้ (Feasibility) พบว่ารูปแบบ ฯ มีความเป็นประโยชน์และ
ความเป็นไปได้ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดในทุกองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และรายข้อ โดยเม่ือ
พิจารณาผลสรุปจ าแนกรายด้าน พบว่า ด้านท่ี 1. การจดัองค์กร นัน้ ประเด็นย่อยท่ี 1.1 การจดัโครงสร้าง 
ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องเห็นวา่ข้อท่ีเป็นประโยชน์และเป็นไปได้มากท่ีสดุ คือ คณะกรรมการการบริหารควรมีหลาย
ภาคสว่น โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ มีความสามารถและเป็นท่ียอมรับเข้ามาปฏิบตัิหน้าท่ีกีฬาทางน า้เพื่อการ
ท่องเท่ียว รองลงมา คือมีการก าหนดฝ่าย/แผนกท่ีมีความชดัเจน ได้แก่ ฝ่ายบริหารทัว่ไป ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบริการการท่องเท่ียวและฝ่ายกิจกรรมกีฬาทางน า้และกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวควรมีองค์กร
รับผิดชอบในการด าเนินงานอย่างชดัเจน ตามล าดบั ประเด็นย่อยท่ี 1.2 การก าหนดบทบาทหน้าท่ี ผู้ มี
สว่นเก่ียวข้องเห็นว่าข้อท่ีเป็นประโยชน์และเป็นไปได้มากท่ีสดุ คือ บริหารจดัการองค์กรด้านกีฬาทางน า้
ให้มีความเป็นเลิศทัง้การกีฬาและการท่องเท่ียว รองลงมา คือ ส่งเสริมและสร้างเสริมการผลิตบุคลากร
และพฒันาการวิจยัด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวและอนรัุกษ์ รักษาสิง่แวดล้อมและฟืน้ฟเูวชศาสตร์
ทางน า้ด้วยการใช้กิจกรรมกีฬา ตามล าดบั และประเด็นย่อยท่ี 1.3 การก าหนดต าแหน่งงาน ผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องเห็นว่าข้อท่ีเป็นประโยชน์และเป็นไปได้มากท่ีสุด คือ มีคุณวุฒิทางการศึกษาสอดคล้องกับ
ต าแหน่งงาน รองลงมา คือ มีประสบการณ์และการฝึกอบรมท่ีสอดคล้องกับต าแหน่งงานและมีทกัษะ
ความช านาญและสมรรถภาพทางกายท่ีดีสอดคล้องกบัต าแหน่งงาน ตามล าดบั ในขณะท่ีเม่ือพิจารณา
ด้านท่ี 2. ด้านการวางแผน ประเด็นย่อยท่ี 2.1  การก าหนดนโยบาย ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องเห็นว่าข้อท่ีเป็น
ประโยชน์และเป็นไปได้มากท่ีสดุ คือ สร้างคนท่ีเก่ียวข้องให้มีความเช่ียวชาญด้านกีฬาทางน า้เพื่อการ
ท่องเท่ียว รองลงมา คือ การก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจครอบคลมุกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวและ
เป็นองค์กรท่ีพฒันากีฬาทางน า้และการท่องเท่ียวสูค่วามเป็นเลศิ อยา่งยัง่ยืน ตามล าดบั ประเด็นยอ่ยท่ี 
2.2 การวางแผนกลยุทธ์ ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องเห็นว่าข้อท่ีเป็นประโยชน์และเป็นไปได้มากท่ีสุด คือ จดัหา
ผู้ เช่ียวชาญทัง้ภายนอกและภายในเข้าท างานด้านกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาท่องเท่ียว รองลงมา คือ 
พฒันาคณุภาพนกักีฬา ผู้ ฝึกสอน ผู้ตดัสินด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวชาวไทยสู่ระดบันานาชาติ
และสร้างหลกัสตูรองค์กรร่วมกนักบัผู้ เก่ียวข้องด้านกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวตามล าดบัและ
ประเด็นย่อยท่ี 2.3 การวางแผนการปฏิบตัิงาน ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องเห็นว่าข้อท่ีเป็นประโยชน์และเป็นไปได้
มากท่ีสดุ คือ สร้างศกัยภาพของบคุลากรทกุสายงานอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอเพื่อการปฏิบตัิงานอย่างมี
ประสิทธิภาพก่อนการน าไปปฏิบัติ กับสร้างเครือข่ายวิชาการ (Academic Network) ทัง้ในและ
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ต่างประเทศเพื่ อการแลกเปลี่ยนบุคลากรและความร่วมมือต่างๆ รองลงมา คือ สร้างความรู้ 
ประสบการณ์และโอกาสความก้าวหน้าให้บุคลากรขององค์กรด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว 
ตามล าดบัเม่ือพิจารณาด้านท่ี 3. ด้านการจดัการเรียนรู้ ประเด็นย่อยท่ี 3.1 หลกัสตูร ผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง
เห็นว่าข้อท่ีเป็นประโยชน์และเป็นไปได้มากท่ีสุด คือ หลักสูตรต้องให้ความส าคัญด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม รองลงมา หลกัสูตรต้องสร้างบุคลากรด้านกีฬาทางน า้เพื่อท่องเท่ียวให้มีความเช่ียวชาญ
และหลักสูตรตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / มาตรฐานองค์กรวิชาชีพหรือมาตรฐานสากลและ
รับรองมาตรฐานของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ตามล าดบั ประเด็นย่อยท่ี 3.2 วิธีการเรียนการสอน 
ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องเห็นว่าข้อท่ีเป็นประโยชน์และเป็นไปได้มากท่ีสุด คือ วิธีการเรียนการสอนต้อง
สอดคล้องวตัถุประสงค์การเรียนรู้และลกัษณะวิชาท่ีเหมาะสมและทันสมัย รองลงมามีทักษะการใช้
ภาษาองักฤษและภาษาอ่ืน ๆ ในการเรียนการสอนและมีเนือ้หาวิชาขัน้ตอนในการฝึกปฏิบตัิอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ืองสัมพันธ์กันกับมีการให้ข้อแนะน ากับผู้ เรียน เพื่อปรับปรุงแก้ไขและสรุปประเด็น
ร่วมกันทุกครัง้ ตามล าดบั และประเด็นย่อยท่ี 3.3 การประเมินผล  ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องเห็นว่าข้อท่ีเป็น
ประโยชน์และเป็นไปได้มากท่ีสดุ คือ มีการประเมินผลด้านสมรรถภาพและความประพฤติตนท่ีเหมาะสม
ตามหลกัวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนด้วยความสมัพนัธ์อนัดี รองลงมา มีการประเมินผลการใช้
เทคโนโลยีและวิทยุการสื่อสารด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวได้กับมีการประเมินผลการใช้ความรู้
เพื่อแก้ปัญหาและน ามาประยุกต์ประกอบการตดัสินใจด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวตามล าดบั 
และเม่ือพิจารณาด้านท่ี 4. ด้านการรับรองมาตรฐาน ประเด็นย่อยท่ี 4.1 มาตรฐานวิชาชีพ ผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องเห็นว่าข้อท่ีเป็นประโยชน์และเป็นไปได้มากท่ีสดุ คือ ถ่ายทอดความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้าน
การน าเท่ียวกีฬาทางน า้ได้ด ีรองลงมาต้องมีทกัษะความรู้ ความสามารถ มีสมรรถภาพทางกายด้านกีฬา
ทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวท่ีดีและปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณและบทบาทหน้าท่ีของอาชีพกีฬาทางน า้
เพื่อการท่องเท่ียว ตามล าดบั ประเด็นย่อยท่ี 4.2 มาตรฐานการบริการ ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องเห็นว่าข้อท่ีเป็น
ประโยชน์และเป็นไปได้มากท่ีสดุ คือ มีการสื่อสารท่ีดีเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กร ด้วยน า้เสียงและ
ภาษาท่ีแสดงออกว่าเป็นการปฏิสัมพันธ์ท่ีดี รองลงมา สถานท่ีสะอาดเรียบร้อย มีป้ายบอกสถานท่ี 
ขัน้ตอนการติดต่อของผู้มาท่องเท่ียวท่ีสามารถอ่านหรือติดต่อได้และควรเป็น One stop service และ
ให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ยิม้แย้มแจ่มใสและมีความเต็มใจกบัมีการใช้เทคโนโลยีได้ดีและรวดเร็วใน
การประชาสมัพนัธ์ข่าวสารข้อมลูต่างๆ หรือการให้บริการเสริมท่ีดีอีกทางหนึ่ง เช่น Website ตามล าดบั 
และประเด็นย่อยท่ี 4.3 มาตรฐานความปลอดภยั ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องเห็นว่าข้อท่ีเป็นประโยชน์และเป็นไป
ได้มากท่ีสดุ คือ มีความสามารถทดสอบและตรวจสอบอปุกรณ์กีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวเพื่อรับรอง
มาตรฐานได้ รองลงมาดแูลความปลอดภยัและการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบือ้งต้นนกัท่องเท่ียวได้กบัมี
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การฝึกทบทวนและทดสอบประเมินมาตรฐานการใช้อปุกรณ์ เทคโนโลยี วิทยกุารสื่อสารเพื่อขอรับรองใบ
ประกอบวิชาชีพกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวได้ตามล าดบั 

อภปิรายผล   

จากผลการวิจยัรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวใน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืนนัน้ ผู้ วิจัยด าเนินการอภิปรายผลการด าเนินการวิจัยท่ี
สอดคล้องกบัจดุมุง่หมายเฉพาะของการวิจยั โดยแยกเป็น 3 ประเด็นหลกั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. ผลการศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการจ าเป็นด้านการบริหารของ
กีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน  

ความคิดเห็นในประเด็นสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นท่ีเก่ียวข้องสามารถ
อภิปรายการด าเนินงานตามองค์ประกอบของภาครัฐ สถาบันการศึกษา ชุมชนและสถาน
ประกอบการท่ีผู้ วิจยัแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้ 4 ด้าน คือ ด้านการจัดองค์กรด้านการวางแผน 
ด้านการจดัการเรียนรู้ และด้านการรับรองมาตรฐาน โดยผ่านกระบวนการบริหารแบบพหภุาคีท่ีมี
หลายภาคสว่นอย่างรอบด้าน ซึง่สอดคล้องกบัวิจยัของณฐัชานิตย์ ธนธรรมพานนท์ (2556) ได้ท าการ
วิจัยเร่ือง แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศสถาบันการพลศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพและปัญหาการบริหารจดัการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สถาบนัการพลศึกษา
ด้านการวางแผน ด้านการจดัองค์กร ด้านการน าและด้านการควบคุมโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางแนว
ทางการแก้ปัญหาศนูย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศสถาบนัการพลศกึษา ด้านการวางแผนให้มีการวางแผนเป็น
ระยะให้สอดคล้องกบัระยะเวลาการปฏิบตัิงาน จดัท าแผนบริหารจดัการความเสี่ยง จดัท าระบบสารสนเทศ
ให้ทนัสมยั น าหลกัวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยกุต์ใช้ในการพฒันานกักีฬา ด้านการจดัองค์กรให้ก าหนด
คณุสมบตัิของผู้ ฝึกสอนกีฬา จดัหานกัวิทยาศาสตร์การกีฬามาให้ค าปรึกษา อีกทัง้ให้ท าความร่วมมือกบั
บคุลากรองค์กรต่าง ๆ  ด้านการน า ให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องควรมีส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนินงานการ
เสนอแนะและให้มีการประเมินความพึงพอใจ สร้างความตระหนกัแก่นกักีฬาให้ปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
ด้านการควบคุมให้มีการประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะ และน าผลการประเมินมาปรับปรุง จัดท า
ขัน้ตอน กระบวนการปฏิบตัิงานรวมทัง้ให้มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปีท่ีผา่นมาเพื่อน ามาปรับปรุง
วางแผนการด าเนินงานสอดคล้องกบังานวิจยัอาพทัธ์ เตียวตระกูล (2556) พบว่า สภาพปัญหาด้าน
การจดัการยงัขาดนโยบาย ขาดหน่วยงาน/เจ้าหน้าท่ี ท่ีรับผิดชอบ ระเบียบต่างๆไม่ชดัเจน ปัญหา
ด้านการเรียนของนิสิตการจดัการภายและระบบการจดัการด้านงบประมาณท่ีจะสนับสนุนและ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์และคณะ(2560) ท่ีพบข้อจ ากัดส าหรับการจัด
องค์กรและระบบงานว่าการมอบหมายงานเป็นไปตามโครงสร้างขององค์กร แตย่งัไม่ครอบคลมุถึง
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อ านาจในการตดัสินใจเก่ียวกับงบประมาณ ในส่วนของการน าองค์กรผู้บริหารมีกระบวนการใน
การ ตดัสินใจโดยยึดเอาหลกัเกณฑ์ขององค์กรเป็นส าคญั แต่พบอุปสรรคเก่ียวกับกระบวนการ
ตัดสินใจท่ีต้องใช้อ านาจของคณะกรรมการท าให้เกิดความล่าช้าและปัญหาในการคัดเลือก
บุคลากรท่ีไม่ได้มาตามระบบ ส่วนด้านการควบคมุงานผู้บริหารได้ให้ความส าคญักบัการติดตาม
งาน มีกระบวนการในการวดัผลการปฏิบัติงานทัง้ก่อนปฏิบัติงานขณะปฏิบตัิงานและหลงัการ
ปฏิบัติงาน แต่ยังไม่มีความเสมอภาคในการประเมิน เพราะพนักงาน เจ้าหน้าท่ี ไม่มีโอกาส
ประเมินผู้บริหารและบคุลากรเกิดความเบื่อหน่ายในการประเมิน นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัวิจยั
ของแอน  มหาคีตะและนภสัวรรณ เจริญชยัภินนัท์ (2562) พบว่าสภาพและปัญหาในการบริหาร
จดัการองค์กรกีฬาในสว่นภมูิภาคของประเทศไทยจากการศกึษาสภาพการด าเนินงานเก่ียวกบัการ
พัฒนากีฬาส่วนภูมิภาคในปัจจุบันได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 6  
(พ.ศ. 2560–2564)  โดยมีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบเพื่อขบัเคลื่อนแผนพฒันากีฬาชาติไปสู่
การปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันตัง้แต่ระดบันโยบายจนถึงระดบั
ปฏิบตัิการ ส าหรับปัญหาท่ีพบในการบริหารจดัการองค์กรกีฬา สว่นใหญ่จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ 
บริหารจัดการภายในองค์กร เช่น บุคลากร งบประมาณ สถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ ท่ีใช้ในการ
ด าเนินงาน ด้านการประสานงาน ภายในองค์กรและระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ใน
กระบวนการการด าเนินงานขององค์กรยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของนิยม ดวงมณี (2558) ท่ีศกึษา
เก่ียวกับแนวทางการบริหารจดัการศนูย์ฝึกกีฬาแห่งชาติลาว นัน้ประกอบด้วย ด้านการวางแผน 
ด้านการจัดองค์กรด้านการชีน้ าและด้านการควบคุม พบว่า 1. ด้านการวางแผน มีการก าหนด
วิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนปฏิบัติ  แผนการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ในการ
พฒันาศนูย์ฝึกกีฬาแห่งชาติลาว 2. ด้านการจดัองค์กร ประกอบด้วยโครงสร้างหน้าท่ีองค์กร คือ 
ด้านวิชาการ ด้านบริการ ด้านบริหาร ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3. ด้านการชีน้ า มีการสร้าง
แรงจูงใจในการท างานนโยบายบายการปฏิบตัิงานและ ประสานงานสนับสนุน อุปกรณ์ 4. ด้าน
การควบคมุ ตลอดจนสอดคล้องกบังานวิจยัของจิตติ ชนะฤทธิชยัและคณะ (2555) พบว่า 1. ด้าน
การจดัองค์กรต้องก าหนดส่วนงานและแบ่งหน้าท่ีในการท างานตามความรับผิดชอบและล าดบั
สายงานการบงัคบับญัชาเพื่อการควบคมุดแูลการบริหารจดัองค์กร 2. ในด้านการวางแผนให้มีการ
ก าหนดนโยบายโดยคณะกรรมการด้วยการก าหนดกรอบแผนด าเนินงานในการบริหารจดัการ 3. 
ในด้านการบริหารบุคคลจะต้องมีการฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอก ส่งเสริมและพัฒนา
บุคคลากรตลอดจนสร้างขวญัและก าลงัใจ เพื่อสร้างศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงานและ 4. ด้านการ
รายงานผลต้องมีระบบ ขัน้ตอนเพื่อตรวจสอบโดยมีการจัดท ารายงานผลการปฏิบตัิงานทุกครัง้



  259 

และสอดคล้องงานวิจัยของบณัฑิต กอบการและเทพประสิทธ์กุลธวชัวิชัย.  (2553) พบว่า สภาพการ
บริหารจดัการศนูย์กีฬามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒด้านสถานท่ี วสัดอุปุกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกและ
ด้านการบริหารจัดการบุคลากรและด้านบริหารการเงินและงบประมาณ ต้องมีการวางแผนท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลยั ด้านการปฏิบตัิมีการให้บริการการเช่าสนามกีฬา ด้านการตรวจสอบ มีระบบการ
ตรวจสอบขัน้ตอนการดแูลปฏิบตัิงาน และรายงานผลความคืบหน้า มีการน าผลการประเมินมาพฒันาแผน
เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดความผิดพลาดและพบปัญหาท่ีต้องแก้ไขของศนูย์กีฬา คือเจ้าหน้าท่ีประจ าสนามมี
น้อยไม่มีอปุกรณ์กีฬาบริการให้เช่า-ยืม ร้านค้าสวสัดิการขายของมีน้อย ห้องน า้ ห้องอาบน า้ตู้ล็อกเกอร์ไม่
เพียง และสอดคล้องกบังานวิจยัของไพบลูย์ ศรีชยัสวสัด์และคณะ.  (2557) ได้ท าการวิจยัเร่ือง รูปแบบการ
บริหารสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ผลการวิจยั สามารถสรุปรูปแบบการบริหารสมาคม
มี 4 ด้าน ได้แก่ด้านการบริหาร ด้านการพัฒนานักกีฬา ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการจัดการ
แข่งขนั 

2. ผลการสร้างและการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทาง
น า้เพื่อพัฒนา การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน  

ความคิดเห็นในการวิเคราะห์องค์ประกอบและน าเอาองค์ความรู้ท่ีได้จากการ
สงัเคราะห์เนือ้หาแนวคิดและการแสวงหาแนวทางท่ีให้หลายภาคส่วนมีส่วนร่วมกันเพื่อน าไป
ปฏิบตัิแล้วเกิดผลดีอย่างแท้จริงสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการวิจยัการพฒันารูปแบบการบริหาร
แบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดงันี ้ 

1) ด้านการจดัองค์กร คือ การจดัโครงสร้าง ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องเห็นว่าข้อท่ีเป็น
ประโยชน์และเป็นไปได้มากท่ีสดุ คือ คณะกรรมการการบริหารควรมีหลายภาคส่วน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ มี
ความสามารถและเป็นท่ียอมรับเข้ามาปฏิบัติหน้าท่ีกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว สอดคล้องกับ
แนวคิดงานวิจัยของกาณชาญ รังสีวรรธณะ.  (2560) ศึกษาการจัดการสนามกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พบว่า   การจัดโครงสร้างการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การออกแบบ
โครงสร้างการปฏิบตัิงาน ด้วยการกระจายอ านาจการบริหาร การจดัความสมัพนัธ์กลุ่มงาน การ
ก าหนดวิธีการสื่อสารในงานและการก าหนดกฎระเบียบในการท างานและงานวิจยัของทินกร ชอมั
พงษ์และคณะ. (2561) อธิบายด้านการจัดองค์กรในการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัวา่ในการแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาในการก าหนดต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีกลุม่ 
งานกีฬาและนนัทนาการ โดยบคุลากรต้องมีคณุภาพและมาตรฐานมีความท่ีมีความเหมาะสมกบั
ต าแหน่งและคณุวฒุิ เพื่อผลกัดนัหรือขบัเคลื่อนการบริหารงานของบุคลากรตามต าแหน่งงานให้
ตรงกบัคณุวฒุิทางการศกึษา รวมทัง้สอดคล้องกบังานวิจยัของศรัณย์ เจียรนยัและคณะ.  (2559) 
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ท่ีต้องมีกลไกหรือหน่วยงานรองรับในการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม มีการก าหนด
บุคลากรรับผิดชอบท่ีชัดเจน  เพื่อผลักดันหรือขับเคลื่อนการบริหาร มีการก าหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบท่ีชัดเจนเพื่อการพิจารณาแต่งตัง้ผู้ ฝึกสอนกีฬาให้มีความเหมาะสมแต่ละชนิดและ
แต่งตัง้คณะกรรมการงานบริหารการกีฬาอย่างชดัเจนและมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีการบริหาร
จดัการองค์กรด้านกีฬาทางน า้ให้มีความเป็นเลิศทัง้การกีฬาและการท่องเท่ียว ส่งเสริมและสร้าง
เสริมการผลิตบุคลากรและพฒันาการวิจยัด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวและอนุรักษ์ รักษา
สิง่แวดล้อมและฟืน้ฟเูวชศาสตร์ทางน า้ด้วยการใช้กิจกรรมกีฬา 

2) ด้านการวางแผนมีการก าหนดนโยบายต้องสร้างคนท่ีเก่ียวข้องให้มีความ
เช่ียวชาญด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว ด้วยการก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจครอบคลมุกีฬา
ทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวและเป็นองค์กรท่ีพัฒนากีฬาทางน า้และการท่องเ ท่ียวสู่ความเป็นเลิศ
อยา่งยัง่ยืน สอดคล้องงานวิจยัศรัณย์ เจียรนยัและคณะ.  (2559) การสร้างรูปแบบการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษาเพื่อน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พบว่า 
ความสามารถของส านกัยทุธศาสตร์การ บริหารแบบมีส่วนร่วมมีการก าหนดนโยบาย หรือทิศทาง 
หรือ ยทุธศาสตร์ท่ีให้ความส าคญักบัการบริหารแบบมีสว่นร่วมของวิทยาเขต คณะและส านกังาน
อธิการบดี มีการให้นโยบาย หรือทิศทาง ท่ีแสดงให้เห็นความส าคญัของการบริหารนโยบายหรือ
ทิศทางหรือยุทธศาสตร์ให้ทราบทั่วกันทัง้การวางแผนกลยุทธ์ ด้วยการจัดหาผู้ เช่ียวชาญทัง้
ภายนอกและภายในเข้าท างานพฒันาคณุภาพนกักีฬา ผู้ ฝึกสอน ผู้ตดัสินด้านกีฬาทางน า้เพื่อการ
ท่องเท่ียวชาวไทยสู่ระดบันานาชาติ มีความสอดคล้องกบังานวิจยัของมณฑิรา ชนุลิม้และอษุณีษ์ 
เสวกวชัรี.  (2561) จากการศึกษาการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัเอกชน มีกลยุทธ์มุ่งเน้นการ
พฒันากีฬาเป็นหนึ่งในหวัใจส าคญั ด้านวิชาการ การพฒันากีฬาในมหาวิทยาลยั โดยใช้กีฬาเป็น
หนึ่งในการวางแผนการปฏิบตัิงานด้านการสร้างตราสินค้า (Brand Image) ให้เป็นท่ีรู้จกั เช่น การ
จดักิจกรรมด้านกีฬาหรือการสอน ทกัษะทางกีฬาแก่โรงเรียนมธัยมและชมุชนเป้าหมาย เพื่อเป็น
การประชาสมัพนัธ์และสร้างภาพลกัษณ์และสร้างศกัยภาพของบคุลากรทกุสายงานอย่างตอ่เน่ือง
สม ่าเสมอเพื่อการปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพก่อนการน าไปปฏิบตัิกบัสร้างเครือข่ายวิชาการ 
(Academic Network) ทัง้ในและตา่งประเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนบคุลากรและความร่วมมือตา่งๆ  

3. ด้านการจดัการเรียนรู้ หลกัสตูร วิธีการเรียนการสอนและการปฏิบตัิทกัษะ
ของปฏิบตัิงาน สอดคล้องกบังานวิจยัเยาวเรศ ภกัดีจิตร.  (2557) รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุก
ในศตวรรษท่ี 21 พบว่าเนือ้หาความรู้ท่ีได้เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ 
น าไปสู่ความรู้ความเข้าใจเชิงนามธรรมเหมาะกับรายวิชาท่ีเน้นปฏิบัติหรือเน้นการฝึกทักษะ
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สามารถใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ทัง้เป็นกลุ่มและรายบุคคลหลักการสอน ได้แก่
เทคนิคการสาธิตและเทคนิคเน้นการฝึกปฏิบตัิซึง่วิชาชีพและการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกัจาก
ความจริงและผู้ สอนกับผู้ เรียนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาเสนอวิธีแก้ปัญหากระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิด
ค าถามวิเคราะห์วางแผนก าหนดวิธีการท่ีการแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยผู้ สอนมีบทบาทให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ เรียนขณะลงมือกระท า เป็นกระบวนการสอนท่ีผู้สอนพิจารณาแยกแยะอย่างรอบ
ด้านใช้เหตผุลและเช่ือมโยงหาข้อสรุปแล้วน าไปแก้ไขอย่างมีหลกัการโดยฝึกให้มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและยังสอดคล้องกับวิลเลี่ยม. (Williams. 2003) ได้ท าการศึกษาเร่ือง Recreation 
educator and practitioners opinions regarding program accreditation and certification พบว่า ระดับ
ความสามารถแบง่ออกเป็น 3 ระดบัได้แก่ ระดบัการมีความรู้พืน้ฐานในสาขาวิชา ระดบัการมีความ
เข้าใจในหลักการและระดับการมีความสามารถในการน าไปปฏิบัติ ท่ีมีรูปแบบการรับรอง
ความสามารถท่ีแตกจากวิชาชีพอ่ืนการรับรองมาตรฐานวิชาชีพนนัทนาการถกูแบง่ออกเป็น 2 สว่น 
ได้แก่ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานด้านการศึกษาการประเมินผลสอดคล้องกับ
งานวิจยัจนัทณี พหลุรัต (2554) ศกึษาเร่ือง อิทธิพลของทกัษะและคณุลกัษณะการบริหารงานต่อ
ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะการบริหารงานและ
คุณลกัษณะการบริหารงาน  ได้แก่ ทักษะการบริหารงานด้านมนุษยสมัพันธ์ ทักษะการบริหารงานด้าน
ความคิด คุณลกัษณะการบริหารงาน ด้านความสามารถ คุณลกัษณะการบริหารงานด้านความเป็นผู้น า 
คณุลกัษณะการบริหารงาน ด้านความรับผิดชอบ คณุลกัษณะการบริหารงานด้านจริยธรรมและคณุลกัษณะ
การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความคิดเห็นของพนกังานโรงแรมระดบัผู้จดัการมีอิทธิพล
เชิงบวกตอ่ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารธุรกิจโรงแรม  

4. ด้านการรับรองมาตรฐาน มาตรฐานวิชาชีพ มีถ่ายทอดความรู้และสร้าง
องค์ความรู้ด้านการน าเท่ียวกีฬาทางน า้ได้ดี ความสามารถมีสมรรถภาพทางกายด้านกีฬาทางน า้
เพื่อการท่องเท่ียวท่ีดีและปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณและบทบาทหน้าท่ีของอาชีพกีฬาทางน า้เพื่อ
การท่องเท่ียวสอดคล้องกับงานวิจัยของวิลเลี่ยม. (Williams. 2003) ได้ท าการศึกษาเร่ือง Recreation 
educator and  practitioners opinions regarding program accreditation and certification พ บ ว่ า
มาตรฐานวิชาชีพเป็นเคร่ืองบ่งบอกถึงความมีคณุภาพและความมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ
และการให้ค าแนะน าตามคุณภาพแห่งวิชาชีพนัน้ๆ สามารถแบ่งได้เป็นสองมาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานด้านปฏิบัติการและมาตรฐานด้านการเข้าสู่วิชาชีพ มีข้อพิจารณาในด้านการได้รับ
การศกึษาในระดบัปริญญาเป็นหลกั จะได้รับการรับรองระดบัความสามารถออกเป็น 3 ระดบัได้แก่ 
ระดับการมีความรู้พืน้ฐานในสาขาวิชา ระดับการมีความเข้าใจในหลักการและระดับการมี
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ความสามารถในการน าไปปฏิบตัิ ให้เกิดการรับรองโดยองค์กรสว่นมาตรฐานการบริการ ต้องมีการ
สื่อสารท่ีดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ด้วยน า้เสียงและภาษา  ท่ีแสดงออกว่าเป็นการ
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี สถานท่ีสะอาดเรียบร้อย มีปา้ยบอกสถานท่ี ขัน้ตอนการติดต่อของผู้มาท่องเท่ียวท่ี
สามารถอ่านหรือติดต่อได้และควรเป็น One stop service และให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ยิม้
แย้มแจ่มใสและมีความเต็มใจ กบัมีการใช้เทคโนโลยีได้ดีและรวดเร็วในการประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร
ข้อมลูตา่งๆ นัน้สอดคล้องกบังานวิจยัของสอดคล้องกบังานวิจยัของดอลนิการ์และฟลกัเกอร์ (2003: 
186-196) ได้ท าการศกึษารูปแบบและตลาดของการท่องเท่ียวเชิงกีฬากระดานโต้คลื่นพบว่า ลกัษณะนิสยั
ในการเดินทางท่องเท่ียวโดยได้ท าการประเมินตลาดการท่องเท่ียวเชิงกีฬากระดานโต้ควรระเบียบ
กฎเกณฑ์ของของทวัร์กระดานโต้คลื่นท่ีจะเป็นแนวทางในการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานของอตุสาหกรรม
การท่องเท่ียวและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆในอนาคตอีกด้วยและสอดคล้องกบังานวิจยัของเซอร์บาและ
คณะ (2004:  48-56) ได้ท าการศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเลือกใช้บริการกีฬาและกิจกรรมนนัทนาการของบคุคล
ระดบัผู้บริหาร พบว่ามีการเลือกใช้บริการกีฬาและกิจกรรมนนัทนาการของบุคคลระดบัผู้บริหารกับกลยทุธ์
ทางการตลาดท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะการบริการติดตามผลหลงัการขายท่ีจริงจงัและต่อเน่ืองดงันัน้จึงสามารถ
สรุปได้วา่การจดัการตลาดท่ีเหมาะสมและการด าเนินกิจกรรมท่ีสมัพนัธ์กนัมีผลตอ่การพฒันาและขยายตวั
ของการท่องเท่ียวเชิงกีฬา ซึ่งสอดคล้องกับทูเฮและคณะ (Toohey et al: 2002 9-20) ได้ท าการศึกษา
คณุภาพของการจดัการแข่งขนัฟุตบอลโลกท่ีเมก้าประเทศออสเตเลียซึ่งจดัขึน้โดยสมาพนัธ์กีฬาฟุตบอล
นานาชาติ(FIFA) พบว่า ระบบรักษาความปลอดภยัมีผลตอ่แรงจงูใจของนกัท่องเท่ียวในการการเข้าร่วมชม
การแข่งขันกีฬา หากการคุมสถานการณ์ความปลอดภัยโดยใช้กระบวนการของข้อมูลข่าวสาร มาเป็น
แนวทางในการวางแผนการจัดการแข่งขนักีฬาครัง้ต่อๆไปและนอกนีส้ านักงานพัฒนาการท่องเท่ียว 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา. (2552) ได้จดัท าแบบประเมินคณุภาพด้านการท่องเท่ียว เพื่อให้
จงัหวดัและหน่วยงานท่ีเก่ียวของได้ใช้เป็นแนวทางในการ พฒันาคณุภาพด้านการท่องเท่ียวของ
จังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน โดยแบ่งการ  ประเมินออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
ประเภทบริการการท่องเท่ียว ได้แก่ มาตรฐานกิจกรรมล่องแก่ง มาตรฐานกิจกรรมแคนูคยัค 
มาตรฐานกิจกรรมด าน า้ 

3. ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้
เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน 

โมเดลการพฒันารูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียว
ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืนท่ีพัฒนาขึน้มีความสอดคล้องกับข้อมูลตัวแปร
องค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบย่อย โดยในภาพรวมพบว่าตวัแปรท่ีมีความส าคญัรวมมาก
ท่ีสดุได้แก่ การรับรองมาตรฐาน รองลงมาเป็นการจดัการเรียนรู้ การจดัการองค์กรและการวางแผน
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ตามล าดบั แสดงให้เห็นวา่ในการบริหารจดัการกีฬาทางน า้ท่ีใช้การพฒันารูปแบบพหภุาคีของกีฬา
ทางน า้เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวมาประยุกต์ใช้จะส่งผลให้การบริหารกีฬาทางน า้ในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืนและ      เกิดความส าเร็จในการด าเนินงานตอ่ไป 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการน าผลการวิจัย 

ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัอยา่งยัง่ยืน นัน้ องค์ประกอบหลกัส าคญั ดงันี ้ 

1.1  การจดัองค์กร มีโครงสร้างท่ีชดัเจน มีการก าหนดหน้าท่ีและต าแหน่งงานท่ี
ชดัเจน สอดคล้องกบัความรู้ ความสามารถของบคุลากร ดงันัน้ การน ารูปแบบนีไ้ปใช้ จึงควรได้มี
การจดัตัง้องค์กรท่ีรับผิดชอบท่ีชดัเจน บนพืน้ฐานของการประสานงานและสร้างข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างองค์กรภาครัฐ องค์กรชุมชน สถานประกอบการ และสถานบนัการศึกษา เพื่อให้เกิดการ
ขบัเคลื่อนไปด้วยกนัอย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่เกิดความขดัแย้งซึง่กนัและกนัในระหว่างองค์กร โดย
ในกระบวนการจดัโครงสร้างขององค์กรนัน้ อาจด าเนินการได้ในลกัษณะของการจดัเป็นองค์กร
พิเศษท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง หรือด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการร่วม โดยให้หน่วยงาน
แต่ละส่วนท่ีเก่ียวข้องขบัเคลื่อนภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานตนเอง ตามมติร่วมกนัของ
คณะกรรมการบริหาร  

1.2 ด้านการวางแผน นโยบายต้องพฒันาคนท่ีเก่ียวข้องให้มีความเช่ียวชาญด้าน
กีฬาทางน า้ เพื่อการท่องเท่ียว โดยการจดัท าวิสยัทศัน์และพนัธกิจครอบคลมุน าไปสูค่วามเป็นเลิศ
อย่างยัง่ยืน พร้อมทัง้จดัหาผู้ เช่ียวชาญทัง้ภายนอกและภายในเข้าท างานการปฏิบตัิงานเพื่อสร้าง
ศกัยภาพของบคุลากรอย่างมีประสิทธิภาพด้านความรู้ ประสบการณ์และโอกาสความก้าวหน้าให้
บคุลากร 

1.3 ด้านการจดัการเรียนรู้ การจดัหลกัสตูรต้องให้ความส าคญัด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรมีมาตรฐานองค์กรวิชาชีพหรือมาตรฐานสากล
และได้รับรองมาตรฐานของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา วิธีการเรียนการสอนมีเหมาะสมและ
ทนัสมยั มีทกัษะการใช้ภาษาองักฤษและภาษาอ่ืน ๆ มีการประเมินผลด้านสมรรถภาพและความ
ประพฤตตินท่ีเหมาะสมตามหลกัวิชาชีพและในใช้เทคโนโลยีและวิทยกุารสื่อสารมาประยกุต์ใช้ 

1.4 ด้านการรับรองมาตรฐาน ด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวท่ีดีและปฏิบตัิ
ตามหลกัจรรยาบรรณและบทบาทหน้าท่ีของอาชีพกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว ควรเป็น One 
stop service และให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ยิม้แย้มแจ่มใสและมีความเต็มใจกับการใช้
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เทคโนโลยีได้ดีและรวดเร็วในการประชาสมัพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ด้านความปลอดภัย ต้อง
ทดสอบประเมินมาตรฐานและตรวจสอบอปุกรณ์กีฬาทางน า้เพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ตลอดจน
มีการฝึกทบทวนและทดสอบประเมินมาตรฐานขอรับรองใบประกอบวิชาชีพกีฬาทางน า้เพื่อการ
ท่องเที่ยว 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาถึงการจดัตัง้องค์กรท่ีรับผิดชอบในการบริหารด้านกีฬาทางน า้

เพื่อการท่องเท่ียวร่วมกนัในเขตพืน้ท่ีการท่องเที่ยว ในการดแูลนกัท่องเที่ยวทางน า้และชายฝ่ังทะเล              
ให้สอดคล้องกระแสความต้องการท่องเท่ียวและกีฬาของสงัคมในปัจจบุนั 

2.2 ควรมีการศึกษาถึงกลุ่มประชากรและการจดัเก็บข้อมลูในภาพรวมของประเทศ
ด้านการกีฬาทางน า้ท่ีสามารถสร้างรายได้เพื่อการท่องเท่ียว เพื่อน ามาพฒันาบคุลากรชาวไทยให้
เกิดประโยชน์ประเทศไทยมากที่สดุ 

2.3 ควรศกึษาถึงปัญหาและอปุสรรคท่ีไม่สามารถด าเนินการประกอบธุรกิจกีฬาทาง
น า้บางชนิดในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาและปรับปรุงให้ดีขึน้ 
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แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างส าหรับการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวจิัย(ชุดที่ 1) 
เร่ือง “รูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน” 
Multilateral Cooperation Marine Sports Administration Model for Sustainable 

Tourism Developmental in Andaman Provinces 

แบบสอบถาม ผู้เกี่ยวข้องด้านความต้องการจ าเป็นของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนา             
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 ค าชีแ้จง :แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบบริหารแบบพหุภาคี       

ของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั ประกอบด้วย                       

1) ผู้ บริหารภาครัฐ 2) ผู้ บริหารสถาบันการศึกษา3) ผู้ บริหารชุมชน 4) ผู้ บริหารสถานประกอบการ                      

5) นิสติสาขาวิชาการท่องเท่ียวหรือการกีฬา 6) มคัคเุทศก์หรือผู้น าเท่ียวกีฬาทางน า้และ 7) นกัท่องเท่ียว

กีฬาทางน า้ โดยข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามนีจ้ะถกูรวบรวมเพื่อใช้ในการศกึษาและน าไปสร้างเป็นร่าง

รูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัเพื่อด าเนินการวิจยัในระยะท่ี 2 ตอ่ไป 

แบบสอบถามนีแ้บ่งเป็น 3 ตอน (9 หน้า 60 ข้อค าถาม)  
ตอนที่ 1 ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่  2 ความคิดเห็นเก่ียวกับความต้องการจ าเป็นของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียว

อยา่งยัง่ยืนในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ขอขอบพระคณุในความอนเุคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี ้และหากท่านมีข้อสงสยัประการใด

โปรดตดิตอ่ได้ท่ีหมายเลขโทรศพัท์081-397-1389 E- Mail Panya.Sakkaew@gmail.com 
 

นายปัญญา  ศักดิ์แก้ว 
นิสิตระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ(กศ.ด) 
สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

mailto:Panya.Sakkaew@gmail.com
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ตอนที่ 1: ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

          เพศ 

1) ชาย                                      2) หญิง 
 

1.2 อายุ 
       1)20 – 29 ปี          2) 30 – 39ปี             3) 40 –49 ปี              4)50 – 59 ปี 
 

1.3 ระดับการศึกษา 
1)  ปริญญาตรี            2) ปริญญาโท            3) ปริญญาเอก หรืออ่ืน ๆ  

 

1.4 อาชีพ 
1) ผู้บริหารภาครัฐ                                   
2) ผู้บริหารสถาบนัการศกึษา         
3) ผู้บริหารชมุชน           
4) ผู้บริหารสถานประกอบการ 
5) นิสติสาขาวิชาการท่องเท่ียวหรือการกีฬา 
6) มคัคเุทศก์หรือผู้น าเท่ียวกีฬาทางน า้ 

 7) นกัท่องเท่ียวกีฬาทางน า้ 
 

1.5 รายได้ของท่านเฉล่ียต่อเดือน 
  1) ต ่ากวา่ 15,000 บาท 

2) 15,001 – 30,000 บาท                
    3) 30,001 – 50,000 บาท                   
                        4) มากกวา่ 50,001 บาท                     

 

1.6 ประสบการณ์ด้านการท างาน 
  1) 1 – 4ปี              2) 5 – 9ปี                                3) 10 – 15ปี 

     4) 16 – 20ป                 5) 21 – 30ปี                           6) มากกวา่ 30ปี 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นของการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้
เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 
 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ลงในช่องตามข้อมลูท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ 

 
ประเดน็ความต้องการของกีฬาทางน า้ 
เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 

ระดับความคดิเหน็ 
ความคาดหวัง สภาพที่เป็นจริง 

มาก
ท่ีสดุ 
(5) 

มาก 
 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 
(2) 

น้อย
ท่ีสดุ 
(1) 

มาก
ท่ีสดุ 
(5) 

มาก 
 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 
(2) 

น้อย
ท่ีสดุ 
(1) 

ด้านการจัดองค์กร           

การจัดโครงสร้าง           

1. กีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวควรมีองค์กร           
เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินงานอยา่งชดัเจน 

          

2. คณะกรรมการการบริหารควรมีหลายภาค
สว่นเพื่อให้ครอบคลมุภารกิจงานด้านกีฬาทาง
น า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

          

3.ผู้บริหารควรการคดัเลือกโดยการเปิดโอกาส 
ให้ผู้ มีคณุภาพและเป็นท่ียอมรับเข้ามาปฏบิตัิ
หน้าท่ีด้านการบริหารกีฬาทางน า้เพ่ือการ
ท่องเท่ียวได้ 

          

4.มีการก าหนดฝ่าย/แผนกท่ีความชดัเจน ได้แก่        
ฝ่ายบริหารทัว่ไป ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริการ 
การท่องเท่ียวและฝ่ายกิจกรรมกีฬาทางน า้ 

          

5.มีการก าหนดภาระงานตามกรอบโครงสร้าง
องค์กรด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวอย่าง
ชดัเจน 

          

การก าหนดบทบาทหน้าที่           

6.ผลิตและพฒันาบคุลากรด้านกีฬาทางน า้เพื่อ
การท่องเท่ียว 

          

7. ส่งเสริม สนับสนุน วิจยัด้านกีฬาทางน า้เพื่อ           
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การท่องเท่ียว  
8. บริการวิชาการแก่สงัคม ประสานงาน บริการ 
ช่วยเหลือ ดแูลนกัท่องเท่ียวด้วยการใช้กีฬาทาง
น า้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ตอ่เน่ืองด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว 

          

9. อนุ รักษ์  รักษาสิ่ งแวดล้อมและฟื้นฟู เวช
ศาสตร์ทางน า้ด้วยการใช้กีฬา 

          

10.บริหารจัดการองค์กรด้านกีฬาทางน า้ให้มี
ความเป็นเลศิทัง้การกีฬาและการท่องเท่ียว 

          

การก าหนดต าแหน่งงาน           

11. มีทศันคติ ค่านิยม แรงจงูใจในการท างานท่ี
สอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 

          

12. มีความสมบรูณ์ แข็งแรงและสมรรถภาพ
ทางกายท่ีสอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 

          

13. มี ทักษ ะความช านาญ สอดค ล้องกับ
ต าแหน่งงาน 

          

14. มี ป ระสบ การณ์ แล ะก ารฝึ ก อบ รม ท่ี
สอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 

          

15. มีคุณ วุฒิ ทางการศึกษาสอดคล้องกับ
ต าแหน่งงาน 

          

ด้านการวางแผน           

การก าหนดนโยบาย           

16. การก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจครอบคลมุ
กีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวทกุด้าน 

          

17. สร้างคนท่ีเก่ียวข้องให้มีความเช่ียวชาญ
ด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว 

          

18. พัฒนาศักยภาพเชิงพืน้ท่ีด้วยการดึงพลัง
ของชุมชนในการบริหารกีฬาทางน า้เพื่อการ
ท่องเที่ยว 
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19. เป็ นองค์ก รท่ี น า กีฬ าทางน า้ เพื่ อ การ
ท่องเท่ียวเมาพัฒนา อนุ รักษ์  ฟื้นฟู  รักษา
สิง่แวดล้อมทางน า้ 

          

20. เป็นองค์กรท่ีพฒันาสง่เสริมกีฬาทางน า้และ    
การท่องเท่ียวสูค่วามเป็นเลศิอย่างยัง่ยืน 

          

การวางแผนกลยุทธ์           

21. สร้างและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานกีฬาทาง
น า้เพื่อท่องเท่ียว 

          

22. สร้างหลกัสตูรองค์กรร่วมกันกบัผู้ เก่ียวข้อง
ด้านกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียว 

          

23. จัดหาผู้ เช่ียวชาญทัง้ภายนอกและภายใน
เข้าท างานด้านกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาท่องเที่ยว 

          

24. สร้างมาตรฐานบุคลากรเพื่อการดแูลความ
ปลอดภยัทางน า้โดยการบรูณาการกีฬาทกุด้าน 

          

25. พฒันาคุณภาพนักกีฬา ผู้ ฝึกสอน ผู้ตดัสิน
ด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวชาวไทยสู่
ระดบันานาชาติ 

          

การวางแผนปฏิบัตงิาน           

26. พัฒนาระบบโครงสร้างพื น้ฐาน โดยใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศให้เพียงพอ รวดเร็วและ
เข้าถึงทรัพยากรได้อยา่งทัว่ถึง 

          

27. ส ร้ า ง เค รื อ ข่ า ย วิ ช า ก า ร  (Academic 
Network) ทั ง้ ในและต่ างป ระ เทศ เพื่ อการ
แลกเปลี่ยนทรัพยากรและความร่วมมือตา่งๆ 

          

28. สร้างศักยภาพของบุคลากรทุกสายงาน
อย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เพื่อการปฏิบัติงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพก่อนการน าไปปฏิบตัิ 

          

29. เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และสร้าง
โอกาสความก้าวหน้าให้บุคลากรขององค์กร
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ด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว 
30. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาเพื่อให้กีฬาทาง
น า้เพื่อการท่องเท่ียวมีความเป็นเลศิ 

          

ด้านการจัดการเรียนรู้           

หลักสูตร           

31. หลกัสตูรตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร 
/ มาตรฐานองค์กรวิชาชีพหรือมาตรฐานสากล 

          

32. หลักสูตรมีการพิจารณารับรองมาตรฐาน
การศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์   
พนัธกิจของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

          

33. หลักสูตรท่ีสร้างบุคลากรด้านกีฬาทางน า้
เพื่อท่องเท่ียวให้ความเชียวชาญ 

          

34. หลกัสตูรต้องมีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีสามารถ
น าไป ประกอบอาชีพด้านกีฬาทางน า้เพื่อการ
ท่องเที่ยวได้ 

          

35. หลักสูตรต้องให้ความส าคัญ ด้านการ
อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 

          

วิธีการเรียนการสอน           

36. วิ ธี ก ารเรียนการสอน ต้องสอดค ล้อง
วัตถุประสงค์การเรียนรู้และลักษณะวิชาท่ี
เหมาะสมและทนัสมยั 

          

37. มีเนือ้หาวิชาขัน้ตอนในการฝึกปฏิบตัิอย่าง
เป็นระบบและตอ่เน่ืองสมัพนัธ์กนั 

          

38. มีการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะภาษา     
อ่ืน ๆ ในการเรียนการสอนง่าย ดงู่าย เข้าใจง่าย 

          

39. มีการใช้ระบบสหกิจศึกษาเพื่อให้ผู้ เรียนได้
ใช้อุปกรณ์การสอน สื่อ / เอกสารร่วมกับสถาน
ประกอบการในพืน้ท่ีปฏิบตัิจริง 

          

40.มีการให้ข้อแนะน ากับผู้ เรียนเพื่อปรับปรุง           
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แก้ไขและสรุปประเด็นร่วมกนัทกุครัง้ 
การประเมินผล           

41. มีการประเมินผลมาตรฐานทักษะการ
ปฏิบตัิงานด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว 

          

42. มีการประเมินผลความสามารถในการ
สื่อสาร พดู อา่น เขียนและการวิเคราะห์  

          

43. มี การป ระ เมิ นผล เพื่ อ แ ก้ ปัญ หาและ
ประยกุต์ใช้ความรู้มาประกอบการตดัสนิใจด้าน
กีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว 

          

44. มี การประเมิ นผล ด้านสุขภาพ  ความ
ประพฤติตน ท่ี เหมาะสมตามหลักวิชาชีพ           
มีการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนด้วยความสมัพนัธ์อนัดี   

          

45. มีการประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและ   
วิทยุการสื่ อสารด้าน กีฬาทางน า้ เพื่ อการ
ท่องเที่ยวได้ 

          

ด้านการรับรองมาตรฐาน           

มาตรฐานวิชาชีพ           

46. ต้ อ ง มี ทั กษ ะค วาม รู้  ค วาม สาม ารถ                
มีสมรรถภาพทางกายด้านกีฬาทางน า้เพื่อ        
การท่องเท่ียวท่ีดี  

          

47. ทักษะการฝึกปฏิบัติผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพด้านกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว 

          

48. ถ่ายทอดความ รู้และสร้างองค์ความ รู้          
ด้านการน าเท่ียวกีฬาทางน า้ได้ด ี

          

49. บริหารจดัการกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว
และจดัแข่งขนักีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว  

          

50. ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและบทบาท
หน้าท่ีของอาชีพกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว 

          

มาตรฐานการบริการ           
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51.ให้บริการท่ีรวดเร็ว ประทับใจ มีความถูก
ต้ อ งชัด เจน  ทั ง้ ข่ าวสาร ข้อมู ล  ห รือการ
ด าเนินงานตา่ง ๆ  

          

52. สถานท่ีสะอาดเรียบร้อย มีปา้ยบอกสถานท่ี 
ขัน้ตอนการติดต่อของผู้มาท่องเท่ียวท่ีสามารถ
อ่ านห รือติดต่อ ได้และควรเป็น  One stop 
service  

          

53. ให้บริการด้วยความยิม้แย้มแจ่มใสและ      
มีความเตม็ใจ 

          

54. ใช้การสื่อสารท่ีดีเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของ
องค์กร ด้วยน า้เสียงและภาษาท่ีแสดงออกว่า
เป็นการปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี 

          

55. ใช้มีเทคโนโลยีได้ท่ีดีและรวดเร็วในการ
ประชาสัมพัน ธ์ข่ าวสารข้อมูลต่ างๆ  ห รือ         
เสริมการให้บริการท่ีดีอีกทางหนึง่ เช่น Website 

          

มาตรฐานความปลอดภยั           

56. ดแูลความปลอดภยัและการช่วยเหลือปฐม
พยาบาลเบือ้งต้นกบันกัท่องเท่ียวได้  

          

57. ฝึ กอบ รมบุ คคล เพื่ อ เป็ น อาสาสมัค ร
ช่วยเหลือนักท่องเท่ียวทางทะเล (Life Guard) 
ให้มีมาตรฐานสากลได้ 

          

58. ใช้อุปกรณ์  เทคโนโลยี  วิทยุการสื่อสาร       
เพื่อประสานงาน กู้ภยัทางน า้และทางทะเลได้ 

          

59. ทดสอบและตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐาน
อปุกรณ์กีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวได้ 

          

60. ฝึกทบทวนและทดสอบประเมินมาตรฐาน
เพื่อรับรองใบประกอบวิชาชีพกีฬาทางน า้เพื่อ
การท่องเท่ียวได้ 
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ตอนท่ี 3: ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………….. 
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ภาพผนวก  ค 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัยชุดที่ 2 (ส าหรับผู้เช่ียวชาญ) 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัยชุดที่ 3(ส าหรับผู้เช่ียวชาญ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แบบสอบถามเพื่อการวจิัย(ชุดที่ 2)  
เร่ือง “รูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน” 
Multilateral Cooperation Marine Sports Administration Model for Sustainable 

Tourism Developmental in Andaman Provinces 
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

ค าชีแ้จง  แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบบริหารแบบพหุภาคี       
ของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั เพื่อพิจารณา 
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ด้านมาตรฐานความถกูต้อง (Accuracy Standard) การพฒันารูปแบบส าหรับผู้ เช่ียวชาญ มีลกัษณะเป็น
แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่  5 ระดบั ดงันี ้

5 หมายถึง ข้อความนัน้มีความถกูต้องมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ข้อความนัน้มีความถกูต้องมาก 
3 หมายถึง ข้อความนัน้มีความถกูต้องปานกลาง 
2 หมายถึง ข้อความนัน้มีความถกูต้องน้อย 
1 หมายถึง ข้อความนัน้มีความถกูต้องน้อยท่ีสดุ 

  ผู้วิจยัขอขอบพระคณุในความอนเุคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี ้ และหากท่านมีข้อสงสยั

ประการใดโปรดตดิตอ่ได้ท่ีหมายเลขโทรศพัท์081-397-1389 E- Mail Panya.Sakkaew@gmail.com 

นายปัญญา  ศักดิ์แก้ว 
นิสิตระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ(กศ.ด) 
สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 1: ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตอนที่ 1: ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1.เพศ               ชาย                                             หญิง 
 

2.อายุ……………………………………………………..……………………ปี 
  

3. ระดับการศึกษา 
1)  ปริญญาตรี            2) ปริญญาโท            3) ปริญญาเอก หรืออ่ืน ๆ  

mailto:Panya.Sakkaew@gmail.com
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4. อาชีพ 
1) ผู้บริหารภาครัฐ                                   
2) ผู้บริหารสถาบนัการศกึษา         
3) ผู้บริหารชมุชน           
4) ผู้บริหารสถานประกอบการ 

 

5. รายได้ของท่านเฉล่ียต่อเดือน……………………………………บาท 
   

6. ประสบการณ์ด้านการท างาน…………………………………….ปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่  2 ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน ้าเพื่ อพัฒนา                  
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 
 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ลงในช่องตามข้อมลูท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ 

 
ประเดน็การบริหารแบบพหุภาคี 

ของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
 

 
ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิง่ 

(5) 

เหน็
ด้วย 
(4) 

ไม
แน่ใจ 
(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 
(2) 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

(1) 

ด้านการจัดองค์กร      

การจัดโครงสร้าง      
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1. กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวควรมีองค์กร
เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินงานอยา่งชดัเจน 

     

2.มีการก าหนดโครงสร้างฝ่าย/แผนกท่ีก าหนด
ภาระงานชดัเจน เชน่ ฝ่ายบริหารทัว่ไป ฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายบริการการท่องเท่ียวและฝ่าย
กิจกรรมกีฬาทางน า้ 

     

3. คณะกรรมการการบริหารควรมีหลายภาค
สว่น โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ มีความสามารถ
และเป็นท่ียอมรับเข้ามาปฏบิตัิหน้าท่ีกีฬาทาง
น า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

     

การก าหนดบทบาทหน้าที่      

4. สง่เสริมและสร้างเสริมการผลิตบคุลากรและ
พฒันาการวิจยัด้านกีฬาทางน า้เพื่อการ
ท่องเท่ียว 

     

5. อนรัุกษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมและฟืน้ฟเูวช
ศาสตร์ทางน า้ด้วยการใช้กิจกรรมกีฬา 

     

6. บริหารจดัการองค์กรด้านกีฬาทางน า้ให้มี
ความเป็นเลศิทัง้การกีฬาและการท่องเท่ียว 
 

     

การก าหนดต าแหน่งงาน      
7. มีทกัษะความช านาญและสมรรถภาพทาง
กายท่ีดีสอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 

     

8. มีประสบการณ์และการฝึกอบรมท่ีสอดคล้อง
กบัต าแหน่งงาน 

     

9. มีคณุวฒุทิางการศกึษาสอดคล้องกบั
ต าแหน่งงาน 

     

ด้านการวางแผน      
การก าหนดนโยบาย      

10. เป็นองค์กรท่ีพฒันากีฬาทางน า้และการ      
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ท่องเท่ียวสูค่วามเป็นเลศิอยา่งยัง่ยืน 
11. สร้างคนท่ีเก่ียวข้องให้มีความเช่ียวชาญ
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

     

12. การก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจครอบคลมุ
กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 
 

     

การวางแผนกลยุทธ์      
13. พฒันาคณุภาพนกักีฬา ผู้ ฝึกสอน ผู้ตดัสิน
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวชาวไทยสู่
ระดบันานาชาติ 

     

14. สร้างหลกัสตูรองค์กรร่วมกนักบัผู้ เก่ียวข้อง
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือพฒันาการท่องเท่ียว 

     

15. จดัหาผู้ เช่ียวชาญทัง้ภายนอกและภายใน
เข้าท างานด้านกีฬาทางน า้เพ่ือพฒันาท่องเท่ียว 
 

     

การวางแผนปฏิบัตงิาน      
16. สร้างเครือข่ายวิชาการ (Academic 
Network) ทัง้ในและตา่งประเทศเพื่อการ
แลกเปลี่ยนบคุลากรและความร่วมมือตา่งๆ 

     

17. สร้างความรู้ ประสบการณ์และโอกาส
ความก้าวหน้าให้บคุลากรขององค์กรด้านกีฬา
ทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว 

     

18. สร้างศกัยภาพของบคุลากรทกุสายงาน
อยา่งตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ เพ่ือการปฏิบตัิงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพก่อนการน าไปปฏิบตัิ 
 

     

ด้านการจัดการเรียนรู้      
หลักสูตร      

19. หลกัสตูรตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร      



  302 

/ มาตรฐานองค์กรวิชาชีพหรือมาตรฐานสากล
และรับรองมาตรฐานของกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา 
20. หลกัสตูรต้องให้ความส าคญัด้านการ
อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 

     

21. หลกัสตูรต้องสร้างบคุลากรด้านกีฬาทางน า้
เพื่อท่องเท่ียวให้มีความเช่ียวชาญ 
 

     

วิธีการเรียนการสอน      
22. มีเนือ้หาวิชาขัน้ตอนในการฝึกปฏิบตัิอย่าง
เป็นระบบและตอ่เน่ืองสมัพนัธ์กนั 

     

23. วิ ธี ก ารเรียนการสอน ต้องสอดค ล้อง
วัตถุประสงค์การเรียนรู้และลักษณะวิชาท่ี
เหมาะสมและทนัสมยั 

     

24. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษา     
อ่ืน ๆ ในการเรียนการสอน 

     

25.มีการให้ข้อแนะน ากับผู้ เรียนเพื่อปรับปรุง
แก้ไขและสรุปประเด็นร่วมกนัทกุครัง้ 
 

     

การประเมินผล      
26. มีการประเมินผลการใช้ความรู้เพื่อ
แก้ปัญหาและน ามาประยกุต์ประกอบการ
ตดัสินใจด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

     

27. มีการประเมินผลด้านสมรรถภาพและ          
ความประพฤติตนท่ีเหมาะสมตามหลกัวิชาชีพ 
สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนด้วยความสมัพนัธ์
อนัดี   

     

28. มีการประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและ   
วิทยกุารสื่อสารด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการ

     



  303 

ท่องเท่ียวได้ 

ด้านการับรองมาตรฐาน      
มาตรฐานวิชาชีพ      

29. ปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณและบทบาท
หน้าท่ีของอาชีพกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว 

     

30. ถ่ายทอดความรู้และสร้างองค์ความรู้          
ด้านการน าเท่ียวกีฬาทางน า้ได้ดี 

     

31. ต้องมีทกัษะความรู้ ความสามารถมี
สมรรถภาพทางกายด้านกีฬาทางน า้เพ่ือ        
การท่องเท่ียวท่ีดี 

     

มาตรฐานการบริการ      

32. ให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ยิม้แย้มแจ่มใส
และมีความเตม็ใจ 

     

33. มีการสื่อสารท่ีดีเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของ
องค์กร ด้วยน า้เสียงและภาษาท่ีแสดงออกวา่
เป็นการปฏิสมัพนัธ์ท่ีด ี

     

34. มีการใช้เทคโนโลยีได้ดีและรวดเร็วในการ
ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารข้อมลูตา่งๆ หรือการ
ให้บริการเสริมท่ีดีอีกทางหนึง่ เช่น Website 

     

35. สถานท่ีสะอาดเรียบร้อย มีปา้ยบอกสถานท่ี 
ขัน้ตอนการติดตอ่ของผู้มาท่องเท่ียวท่ีสามารถ
อา่นหรือติดตอ่ได้และควรเป็น One stop 
service 

     

มาตรฐานความปลอดภยั      
36. มีการฝึกทบทวนและทดสอบประเมิน
มาตรฐานการใช้อปุกรณ์ เทคโนโลยี วทิย ุ          
การสื่อสารเพ่ือขอรับรองใบประกอบวิชาชีพ
กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 
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37. มีความสามารถทดสอบและตรวจสอบ
อปุกรณ์กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวเพื่อ
รับรองมาตรฐานได้ 

     

38. ดแูลความปลอดภยัและการช่วยเหลือปฐม
พยาบาลเบือ้งต้นนกัท่องเท่ียวได้ 

     

 
ตอนท่ี 3: ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
         ขอบคุณครับ 
               ผูว้ิจยั 
  แบบสอบถามเพื่อการวจิัย(ชุดที่ 3) 
เร่ือง “รูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน” 
Multilateral Cooperation Marine Sports Administration Model for Sustainable 

Tourism Developmental in Andaman Provinces 
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

ค าชีแ้จง  แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึ่งในการวิจยัเพื่อศึกษารูปแบบบริหารแบบพหุภาคีของ
กีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั ส าหรับผู้ เช่ียวชาญ 
เพื่อยืนยนัด้านความเหมาะสม (Propriety Standard)การพฒันารูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทาง
น า้เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียว ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน โดยมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ดงันี ้

5 หมายถึง ข้อความนัน้มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
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4 หมายถึง ข้อความนัน้มีความเหมาะสมมาก 
3 หมายถึง ข้อความนัน้ มีความเหมาะสมปานกลาง 
2 หมายถึง ข้อความนัน้มีความเหมาะสมน้อย 
1 หมายถึง ข้อความนัน้มีความเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 
 

ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี ้และหากท่านมีข้อสงสัย

ประการใดโปรดติดตอ่ได้ท่ีหมายเลขโทรศพัท์081-397-1389 E- Mail Panya.Sakkaew@gmail.com 
 
นายปัญญา  ศักดิ์แก้ว 
นิสิตระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ(กศ.ด) 
สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 
 
 
ตอนที่ 1: ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1.เพศ               ชาย                                             หญิง 
 

2.อายุ……………………………………………………..……………………ปี 
  

3. ระดับการศึกษา 
1)  ปริญญาตรี            2) ปริญญาโท            3) ปริญญาเอก หรืออ่ืน ๆ  

 

4. อาชีพ 
1) ผู้บริหารภาครัฐ                                   
2) ผู้บริหารสถาบนัการศกึษา         
3) ผู้บริหารชมุชน           

mailto:Panya.Sakkaew@gmail.com
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4) ผู้บริหารสถานประกอบการ 
 

5. รายได้ของท่านเฉล่ียต่อเดือน……………………………………บาท 
   

6. ประสบการณ์ด้านการท างาน…………………………………….ปี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่  2 ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่ อพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
อย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 
 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ลงในช่องตามข้อมลูท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ 

 
ประเดน็การบริหารแบบพหุภาคี 

ของกีฬาทางน า้เพื่ อพัฒนาการท่องเที่ ยว
อย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
 

 
ระดับความคิดเหน็ด้านความถูกต้อง/ด้านความเหมาะสม 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านการจัดองค์กร      

การจัดโครงสร้าง      

1. กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวควรมีองค์กรเพื่อ
รับผิดชอบในการด าเนินงานอยา่งชดัเจน 

     



  307 

2.มีการก าหนดโครงสร้างฝ่าย/แผนกท่ีก าหนด
ภาระงานชดัเจน เชน่ ฝ่ายบริหารทัว่ไป ฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายบริการการท่องเท่ียวและฝ่าย
กิจกรรมกีฬาทางน า้ 

     

3. คณะกรรมการการบริหารควรมีหลายภาค
สว่น โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ มีความสามารถและ
เป็นท่ียอมรับเข้ามาปฏิบตัิหน้าท่ีกีฬาทางน า้เพ่ือ
การท่องเท่ียว 

     

การก าหนดบทบาทหน้าที่      

4. สง่เสริมและสร้างเสริมการผลิตบคุลากรและ
พฒันาการวิจยัด้านกีฬาทางน า้เพื่อการ
ท่องเท่ียว 

     

5. อนรัุกษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมและฟืน้ฟเูวชศาสตร์
ทางน า้ด้วยการใช้กิจกรรมกีฬา 

     

6. บริหารจดัการองค์กรด้านกีฬาทางน า้ให้มี
ความเป็นเลศิทัง้การกีฬาและการท่องเท่ียว 

     

การก าหนดต าแหน่งงาน      
7. มีทกัษะความช านาญและสมรรถภาพทาง
กายท่ีดีสอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 

     

8. มีประสบการณ์และการฝึกอบรมท่ีสอดคล้อง
กบัต าแหน่งงาน 

     

9. มีคณุวฒุทิางการศกึษาสอดคล้องกบัต าแหน่ง
งาน 

     

ด้านการวางแผน      
การก าหนดนโยบาย      

10. เป็นองค์กรท่ีพฒันากีฬาทางน า้และ   การ
ท่องเท่ียวสูค่วามเป็นเลศิอยา่งยัง่ยืน 

     

11. สร้างคนท่ีเก่ียวข้องให้มีความเช่ียวชาญด้าน
กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 
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12. การก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจครอบคลมุ
กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

     

การวางแผนกลยุทธ์      
13. พฒันาคณุภาพนกักีฬา ผู้ ฝึกสอน ผู้ตดัสิน
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวชาวไทยสู่
ระดบันานาชาติ 

     

14. สร้างหลกัสตูรองค์กรร่วมกนักบัผู้ เก่ียวข้อง
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือพฒันาการท่องเท่ียว 

     

15. จดัหาผู้ เช่ียวชาญทัง้ภายนอกและภายในเข้า
ท างานด้านกีฬาทางน า้เพ่ือพฒันาท่องเท่ียว 

     

การวางแผนปฏิบัตงิาน      
16. สร้างเครือข่ายวิชาการ (Academic 
Network) ทัง้ในและตา่งประเทศเพื่อการ
แลกเปลี่ยนบคุลากรและความร่วมมือตา่งๆ 

     

17. สร้างความรู้ ประสบการณ์และโอกาส
ความก้าวหน้าให้บคุลากรขององค์กรด้านกีฬา
ทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว 

     

18. สร้างศกัยภาพของบคุลากรทกุสายงานอยา่ง
ตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ เพื่อการปฏิบตัิงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพก่อนการน าไปปฏิบตัิ 
 

     

ด้านการจัดการเรียนรู้      
หลักสูตร      

19. หลกัสตูรตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร / 
มาตรฐานองค์กรวิชาชีพหรือมาตรฐานสากลและ
รับรองมาตรฐานของกระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา 

     

20. หลกัสตูรต้องให้ความส าคญัด้านการอนรัุกษ์
สิง่แวดล้อม 
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21. หลกัสตูรต้องสร้างบคุลากรด้านกีฬาทางน า้
เพื่อท่องเท่ียวให้มีความเช่ียวชาญ 

     

วิธีการเรียนการสอน      
22. มีเนือ้หาวิชาขัน้ตอนในการฝึกปฏิบัติอย่าง
เป็นระบบและตอ่เน่ืองสมัพนัธ์กนั 

     

23. วิ ธี ก า ร เรีย น ก า รส อน ต้ อ งสอดค ล้ อ ง
วัตถุประสงค์การเรียน รู้และลักษณะวิชาท่ี
เหมาะสมและทนัสมยั 

     

24. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษา     
อ่ืน ๆ ในการเรียนการสอน 

     

25.มีการให้ข้อแนะน ากับผู้ เรียนเพื่อปรับปรุง
แก้ไขและสรุปประเด็นร่วมกนัทกุครัง้ 

     

การประเมินผล      
26. มีการประเมินผลการใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหา
และน ามาประยกุต์ประกอบการตดัสินใจด้าน
กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

     

27. มีการประเมินผลด้านสมรรถภาพและ          
ความประพฤติตนท่ีเหมาะสมตามหลกัวิชาชีพ 
สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนด้วยความสมัพนัธ์อนั
ดี   

     

28. มีการประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและวิทยุ
การสื่อสารด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 

     

ด้านการับรองมาตรฐาน      
มาตรฐานวิชาชีพ      

29. ปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณและบทบาท
หน้าท่ีของอาชีพกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว 

     

30. ถ่ายทอดความรู้และสร้างองค์ความรู้          
ด้านการน าเท่ียวกีฬาทางน า้ได้ดี 

     

31. ต้องมีทกัษะความรู้ ความสามารถมี      
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สมรรถภาพทางกายด้านกีฬาทางน า้เพ่ือ        
การท่องเท่ียวท่ีดี 
 

มาตรฐานการบริการ      

32. ให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ยิม้แย้มแจ่มใส
และมีความเตม็ใจ 

     

33. มีการสื่อสารท่ีดีเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของ
องค์กร ด้วยน า้เสียงและภาษาท่ีแสดงออกวา่
เป็นการปฏิสมัพนัธ์ท่ีด ี

     

34. มีการใช้เทคโนโลยีได้ดีและรวดเร็วในการ
ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารข้อมลูตา่งๆ หรือการ
ให้บริการเสริมท่ีดีอีกทางหนึง่ เช่น Website 

     

35. สถานท่ีสะอาดเรียบร้อย มีปา้ยบอกสถานท่ี 
ขัน้ตอนการติดตอ่ของผู้มาท่องเท่ียวท่ีสามารถ
อา่นหรือติดตอ่ได้และควรเป็น One stop 
service 

     

มาตรฐานความปลอดภยั      
36. มีการฝึกทบทวนและทดสอบประเมิน
มาตรฐานการใช้อปุกรณ์ เทคโนโลยี วทิย ุ          
การสื่อสารเพ่ือขอรับรองใบประกอบวิชาชีพกีฬา
ทางน า้เพื่อการท่องเท่ียวได้ 

     

37. มีความสามารถทดสอบและตรวจสอบ
อปุกรณ์กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวเพื่อรับรอง
มาตรฐานได้ 

     

38. ดแูลความปลอดภยัและการช่วยเหลือปฐม
พยาบาลเบือ้งต้นนกัท่องเท่ียวได้ 

     

 
ตอนที่ 3: ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………….. 
 
         ขอบคุณครับ 
                  ผูว้ิจยั 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวก  ง 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัยชุดที่ 4 (ส าหรับผู้เก่ียวข้อง) 
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แบบสอบถามเพื่อการวจิัย(ชุดที่ 4) 
เร่ือง “รูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน” 
Multilateral Cooperation Marine Sports Administration Model for Sustainable 

Tourism Developmental in Andaman Provinces 
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

ค าชีแ้จง  แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึ่งในการวิจยัเพื่อศึกษารูปแบบบริหารแบบพหุภาคีของ
กีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั ส าหรับผู้ เก่ียวข้อง 
จ านวน 50 คน เพื่อตรวจสอบคณุภาพรูปแบบการบริหารแบบพหภุาคีของกีฬาทางน า้เพื่อพฒันาการท่องเท่ียว
ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันอย่างยั่งยืน ในความคิดเห็นด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) และ           
ความเป็นไปได้ (Feasibility) โดยมีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ดงันี ้

5 หมายถึง ข้อความนัน้มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้มากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ข้อความนัน้มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้มาก 
3 หมายถึง ข้อความนัน้มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้ปานกลาง 
2 หมายถึง ข้อความนัน้มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้น้อย 
1 หมายถึง ข้อความนัน้มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้น้อยท่ีสดุ 
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ผู้วิจยัขอขอบพระคณุในความอนเุคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี ้และหากท่านมีข้อสงสยั

ประการใดโปรดติดตอ่ได้ท่ีหมายเลขโทรศพัท์081-397-1389 E- Mail Panya.Sakkaew@gmail.com 
 
นายปัญญา  ศักดิ์แก้ว 
นิสิตระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ(กศ.ด) 
สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 
 
 
ตอนที่ 1: ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1.เพศ               ชาย                                             หญิง 
 

2.อายุ……………………………………………………..……………………ปี 
  

3. ระดับการศึกษา 
1)  ปริญญาตรี            2) ปริญญาโท            3) ปริญญาเอก หรืออ่ืน ๆ  

 

4. อาชีพ 
1) ผู้บริหารภาครัฐ                                   
2) ผู้บริหารสถาบนัการศกึษา         
3) ผู้บริหารชมุชน           
4) ผู้บริหารสถานประกอบการ 
5) นกัศกึษาสาขาวิชาการท่องเท่ียว หรือกีฬา 
6) มคัคเุทศก์/ผู้น าเท่ียวกีฬาทางน า้ 

7) นกัท่องเท่ียวกีฬาทางน า้ 
 

mailto:Panya.Sakkaew@gmail.com
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 5. รายได้ 
1) ต ่ากวา่ 15,000 บาท 
2) 15,001 – 30,000 บาท                

    3) 30,001 – 50,000 บาท                   
                        4) มากกวา่ 50,001 บาท                     

 

1.6 ประสบการณ์ด้านการท างาน 
  1) 0 – 4 ปี              2) 5 – 9 ปี                              3) 10 – 15 ปี 

     4) 16 – 20 ปี                5) 21 – 30 ปี                          6) มากกวา่ 30 ปี 
 

 

 

 

ตอนที่  2 ความคิดเห็นผู้เก่ียวข้องกับการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน า้เพื่ อพัฒนา             
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 
 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ลงในช่องตามข้อมลูท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ 

 
ประเดน็การบริหารแบบพหุภาคี 

ของกีฬาทางน า้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
 

 
ระดับความคิดเหน็ด้านความประโยชน์/ด้านความเป็นไปได้ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านการจัดองค์กร      

การจัดโครงสร้าง      

1. กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวควรมีองค์กร
เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินงานอยา่งชดัเจน 

     

2.มีการก าหนดโครงสร้างฝ่าย/แผนกท่ีก าหนด
ภาระงานชดัเจน เชน่ ฝ่ายบริหารทัว่ไป ฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายบริการการท่องเท่ียวและฝ่าย
กิจกรรมกีฬาทางน า้ 
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3. คณะกรรมการการบริหารควรมีหลายภาค
สว่น โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ มีความสามารถ
และเป็นท่ียอมรับเข้ามาปฏบิตัิหน้าท่ีกีฬาทาง
น า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

     

การก าหนดบทบาทหน้าที่      

4. สง่เสริมและสร้างเสริมการผลิตบคุลากรและ
พฒันาการวิจยัด้านกีฬาทางน า้เพื่อการ
ท่องเท่ียว 

     

5. อนรัุกษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมและฟืน้ฟเูวช
ศาสตร์ทางน า้ด้วยการใช้กิจกรรมกีฬา 

     

6. บริหารจดัการองค์กรด้านกีฬาทางน า้ให้มี
ความเป็นเลศิทัง้การกีฬาและการท่องเท่ียว 
 

     

การก าหนดต าแหน่งงาน      
7. มีทกัษะความช านาญและสมรรถภาพทาง
กายท่ีดีสอดคล้องกบัต าแหน่งงาน 

     

8. มีประสบการณ์และการฝึกอบรมท่ีสอดคล้อง
กบัต าแหน่งงาน 

     

9. มีคณุวฒุทิางการศกึษาสอดคล้องกบั
ต าแหน่งงาน 

     

ด้านการวางแผน      
การก าหนดนโยบาย      

10. เป็นองค์กรท่ีพฒันากีฬาทางน า้และการ
ท่องเท่ียวสูค่วามเป็นเลศิอยา่งยัง่ยืน 

     

11. สร้างคนท่ีเก่ียวข้องให้มีความเช่ียวชาญ
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

     

12. การก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจครอบคลมุ
กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

     

การวางแผนกลยุทธ์      
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13. พฒันาคณุภาพนกักีฬา ผู้ ฝึกสอน ผู้ตดัสิน
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวชาวไทยสู่
ระดบันานาชาติ 

     

14. สร้างหลกัสตูรองค์กรร่วมกนักบัผู้ เก่ียวข้อง
ด้านกีฬาทางน า้เพ่ือพฒันาการท่องเท่ียว 

     

15. จดัหาผู้ เช่ียวชาญทัง้ภายนอกและภายใน
เข้าท างานด้านกีฬาทางน า้เพ่ือพฒันาท่องเท่ียว 
 

     

การวางแผนปฏิบัตงิาน      
16. สร้างเครือข่ายวิชาการ (Academic 
Network) ทัง้ในและตา่งประเทศเพื่อการ
แลกเปลี่ยนบคุลากรและความร่วมมือตา่งๆ 
 

     

17. สร้างความรู้ ประสบการณ์และโอกาส
ความก้าวหน้าให้บคุลากรขององค์กรด้านกีฬา
ทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว 

     

18. สร้างศกัยภาพของบคุลากรทกุสายงาน
อยา่งตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ เพ่ือการปฏิบตัิงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพก่อนการน าไปปฏิบตัิ 
 

     

ด้านการจัดการเรียนรู้      
หลักสูตร      

19. หลกัสตูรตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร 
/ มาตรฐานองค์กรวิชาชีพหรือมาตรฐานสากล
และรับรองมาตรฐานของกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา 

     

20. หลกัสตูรต้องให้ความส าคญัด้านการ
อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 

     

21. หลกัสตูรต้องสร้างบคุลากรด้านกีฬาทางน า้      
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เพื่อท่องเท่ียวให้มีความเช่ียวชาญ 
 

วิธีการเรียนการสอน      
22. มีเนือ้หาวิชาขัน้ตอนในการฝึกปฏิบตัิอย่าง
เป็นระบบและตอ่เน่ืองสมัพนัธ์กนั 

     

23. วิ ธี ก ารเรียนการสอน ต้องสอดค ล้อง
วัตถุประสงค์การเรียนรู้และลักษณะวิชาท่ี
เหมาะสมและทนัสมยั 

     

24. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษา     
อ่ืน ๆ ในการเรียนการสอน 

     

25.มีการให้ข้อแนะน ากับผู้ เรียนเพื่อปรับปรุง
แก้ไขและสรุปประเด็นร่วมกนัทกุครัง้ 
 

     

การประเมินผล      
26. มีการประเมินผลการใช้ความรู้เพื่อ
แก้ปัญหาและน ามาประยกุต์ประกอบการ
ตดัสินใจด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียว 

     

27. มีการประเมินผลด้านสมรรถภาพและ          
ความประพฤติตนท่ีเหมาะสมตามหลกัวิชาชีพ 
สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนด้วยความสมัพนัธ์
อนัดี   

     

28. มีการประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและ   
วิทยกุารสื่อสารด้านกีฬาทางน า้เพ่ือการ
ท่องเท่ียวได้ 

     

ด้านการับรองมาตรฐาน      
มาตรฐานวิชาชีพ      

29. ปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณและบทบาท
หน้าท่ีของอาชีพกีฬาทางน า้เพื่อการท่องเท่ียว 

     

30. ถ่ายทอดความรู้และสร้างองค์ความรู้               
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ด้านการน าเท่ียวกีฬาทางน า้ได้ดี 
31. ต้องมีทกัษะความรู้ ความสามารถมี
สมรรถภาพทางกายด้านกีฬาทางน า้เพ่ือ        
การท่องเท่ียวท่ีดี 

     

มาตรฐานการบริการ      

32. ให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ยิม้แย้มแจ่มใส
และมีความเตม็ใจ 

     

33. มีการสื่อสารท่ีดีเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของ
องค์กร ด้วยน า้เสียงและภาษาท่ีแสดงออกวา่
เป็นการปฏิสมัพนัธ์ท่ีด ี

     

34. มีการใช้เทคโนโลยีได้ดีและรวดเร็วในการ
ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารข้อมลูตา่งๆ หรือการ
ให้บริการเสริมท่ีดีอีกทางหนึง่ เช่น Website 

     

35. สถานท่ีสะอาดเรียบร้อย มีปา้ยบอกสถานท่ี 
ขัน้ตอนการติดตอ่ของผู้มาท่องเท่ียวท่ีสามารถ
อา่นหรือติดตอ่ได้และควรเป็น One stop 
service 

     

มาตรฐานความปลอดภยั      
36. มีการฝึกทบทวนและทดสอบประเมิน
มาตรฐานการใช้อปุกรณ์ เทคโนโลยี วทิย ุ          
การสื่อสารเพ่ือขอรับรองใบประกอบวิชาชีพ
กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ 

     

37. มีความสามารถทดสอบและตรวจสอบ
อปุกรณ์กีฬาทางน า้เพ่ือการท่องเท่ียวเพื่อ
รับรองมาตรฐานได้ 

     

38. ดแูลความปลอดภยัและการช่วยเหลือปฐม
พยาบาลเบือ้งต้นนกัท่องเท่ียวได้ 

     

 
ตอนที่ 3: ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
         ขอบคุณครับ 
               ผูว้ิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวก จ 

รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์และรายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
 

1. นายกรวิทย์ ช่วยด ู   ผู้บริหารภาครัฐ  

2. นายศภุศกัดิ ์ศรีหมาน   ผู้บริหารภาครัฐ 

3. ผศ.ดร. ศกัดิ ์อินพิรุด   ผู้บริหารสถาบนัการศกึษา 

4. ผศ. สลกัเกียรติ ชมุพรพนัธ์  ผู้บริหารสถาบนัการศกึษา 

5. นายศราวฒุิ ปาโส   ผู้บริหารชมุชน  

6. นายไชยยนัต์ เสนแก้ว   ผู้บริหารชมุชน  

7. นายสปุระวีณ์ สขุเกิด   ผู้บริหารสถานประกอบการ 

8. นายประยรู คีรินทร์   ผู้บริหารสถานประกอบการ 
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ประวัติผู้ เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล ปัญญา  ศกัดิแ์ก้ว 
วัน เดอืน ปี เกิด 2 กนัยายน 2508 
สถานที่เกิด กระบี ่
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2528 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู  

จาก วิทยาลยัพลศกึษาจงัหวดักระบี่  
พ.ศ. 2530 ปริญญาตรี วิชาเอกพลศกึษา สขุศกึษาและนนัทนาการ จาก 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
พ.ศ. 2545 ปริญญาโท วิชาเอกบริหารการศกึษา  
จาก มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
พ.ศ. 2562 ปริญญาการศกึษาดษุฎีบณัฑิต   
สาขาวิชาสขุศกึษาและพลศกึษา  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
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