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บทคัดย่ อ

การวิจยั นีเ้ ป็นการศึกษารูปแบบการบริหารแบบบูรณาการด้านการท่องเทีย่ วชุมชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการของประชาชนต่อการบริหารแบบบูรณาการ
ด้านการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี 2) ศึกษารูปแบบการบริหารแบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี และ 3) พัฒนารูปแบบการบริหารแบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยว
ชุมชนทีเ่ หมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดเพชรบุรใี นการศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารวิจยั แบบผสม
ผสาน โดยการวิจัยเชิงปริมาณได้ท�ำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในแต่ละชุมชนของ
แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละอ�ำเภอของจังหวัดเพชรบุรี จ�ำนวน 21,782 คน ด้วยแบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ
ได้ท�ำการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ จ�ำนวน 24 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากร
และผู้ประกอบการ และการสนทนากลุ่มจากผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการท่องเที่ยว จ�ำนวน 16 คน ซึ่งผลการวิจัยได้ค้นพบ รูปแบบการบริหารแบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยว
ชุมชนที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี คือ การบูรณาการร่วมกันแบบภาคีเครือข่าย
ค�ำส� ำคัญ : รูปแบบการบริหารแบบบูรณาการ การท่องเที่ยวชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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Abstract

This research was to study the integrated management model of community tourism of local administrative organizations in Phetchaburi province. The purposes of this study were to 1) to study the needs of people in
integrated tourism management in communities in Phetchaburi 2) to study the integrated management model of
community tourism of local administrative organizations in Phetchaburi, and 3) to develop an integrated management model for community tourism that is appropriate for local administrative organizations in Phetchaburi. This
research used a mixed methodology research between quantitative and qualitative research. In terms of quantity,
the questionnaire was used as a tool to collect data from the sample group of 2,309 people living in area around
tourist attraction in Phetchaburi Province. For qualitative methodology, the in-depth interviews with 24 specific
informants consisting of personnel of Local government organization, councilors, and business owners and group
discussions from 16 people who involved with the tourism management in Local government organization were
used in analysing the data. The results were found that an integrated model of community tourism management
that was suitable for local government organizations in Phetchaburi was the integration of network partners.
Keywords : Integrated management Model, Community Tourism, Local Administrative Organization

บทน�ำ

สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในเดือน มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติสะสมเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยจ�ำนวน 39.79 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 1.93 ล้านล้าน
บาท ส�ำหรับจ�ำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ ประเทศจีน มาเลเซีย
รัสเซีย อินเดีย และเกาหลีใต้ ตามล�ำดับ ในส่วนของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย
จ�ำนวน 17.56 ล้านคน-ครั้ง หดตัวร้อยละ 3.32 สร้างรายได้ 0.09 ล้านล้านบาท หดตัวร้อยละ 2.61 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา ในเดือนธันวาคมการท่องเทีย่ วภายในประเทศหดตัวทัง้ จำ� นวนนักท่องเทีย่ วและราย
ได้จากการท่องเที่ยว ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากการที่คนไทยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงที่เงินบาทแข็งค่า โดย
จังหวัดที่จ�ำนวน นักท่องเที่ยวชาวไทยขยายตัว 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย ศรีสะเกษ และ ตาก ตามล�ำดับ [1]
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ททช.) ได้มอบหมายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งยก
ระดับการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งสู่การเป็นการท่องเที่ยว 4.0 หรือ Tourism 4.0 โดยน�ำเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยปรับเปลีย่ นกระบวนการด�ำเนินงานภายในและภายนอกกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ส�ำนักงานจังหวัด
เพชรบุรี[2] เพื่อยกระดับการให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันอย่างยั่งยืนของภาคการท่องเที่ยวไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้น�ำด้านการท่องเที่ยวของทั้งระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก
จังหวัดเพชรบุรีถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเป็นจังหวัดในกลุ่มพื้นที่หลักที่การท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทยให้ความส�ำคัญ การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน สังคม เป็นกลไก
การพัฒนาน�ำไปสู่ การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ท�ำให้เกิดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเดินทาง ขนส่ง ค่าที่พัก อาหาร ของ
ที่ระลึก การน�ำเที่ยว เป็นต้น ดังนั้นจึงพบว่าแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2561 - 2564 กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา[3] ได้ก�ำหนดเป็น ประเด็นยุทธศาสตร์การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและการยก
ระดับการท่องเทีย่ วทั้งนี้เนื่องมาจากเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายของทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ภูเขา
น�้ำตกและความสมบูรณ์ของ พื้นป่ารวมถึงชายหาดที่มีชื่อเสียงมากมาย นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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ทรงคุณค่าและ มีความโดดเด่นที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทางด้านศิลปกรรมต่างๆ ไว้มากมาย ซึ่งเหมาะ
สมแก่การท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้ จึงท�ำให้เพชรบุรีเป็นเมืองที่มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี แต่การ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรียังค่อนข้างกระจุกตัวอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหลัก เช่น หาดชะอ�ำเป็นส่วนใหญ่ หากยังมี
แหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวแต่
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเหล่านี้ยังขาดการดูแลและการจัดการที่เหมาะสม รวมทั้ง ยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้เป็น
ที่รู้จักและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ยังคงมีศิลปกรรมแขนงต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้
และชื่นชมความสวยงามที่บรรพบุรุษได้สรรค์สร้างไว้สืบมา ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ทั้งจากลวดลายปูนปั้นงาน
จ�ำหลักไม้และจิตรกรรมฝาผนัง รวมถึงโบราณสถาน โบราณวัตถุและพระราชวังต่างๆ ซึ่งถือเป็นเส้นทางท่องเที่ยว
อีกทางเลือกหนึ่ง
ในปัจจุบันการบริหารด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีมีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น เพราะหลายๆส่วนตระหนักแล้วว่าประชาชนใน
แต่ละพื้นที่ย่อมเข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด การน�ำการบูรณาการและการหาแนวทางร่วมมือกันเพื่อให้
ทำ� งานเป็นองค์กรทีใ่ หญ่ขนึ้ และเป็นการลดภาระของทางราชการในการเข้าไปกำ� กับดูแลท้องถิน่ อีกทางหนึง่ ด้วยตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ระบุไว้ชดั เจนว่ารัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ทอ้ งถิน่ ตามหลักแห่ง
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิน่ จึงเป็นหน้าทีข่ องรัฐบาลทีจ่ ะต้องน�ำเอาแผนการกระจาย
อำ� นาจทีไ่ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญมาปฏิบตั ใิ ห้เป็นรูปธรรม ดังนัน้ เมือ่ กฎหมายเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถท�ำกิจกรรมใดๆ นอกเขตพื้นทีไ่ ด้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาค
เอกชนได้มสี ว่ นร่วมในการร่วมมือกันท�ำงานแบบบูรณาการทีร่ ฐั บาลกำ� ลังส่งเสริมอยูใ่ นปัจจุบนั เพือ่ ประโยชน์สงู สุด
แห่งมหาชนและประเทศชาติสบื ไปส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเทีย่ วในหลายๆ ด้าน โดยในแต่ละอ�ำเภอของ
จังหวัดเพชรบุรีล้วนมีแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดการพัฒนาขึ้นจากการบริหารจัดการดังกล่าว ซึ่งสามารถน�ำมาพัฒนาต่อ
ให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนในประเภทต่างๆ ได้ เพียงแต่ยังไม่ได้มีการด�ำเนิน
การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์แล้วสกัดออกมาเป็นรูปแบบที่สามารถจะเผยแพร่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบบูรณาการด้านการท่องเทีย่ วชุมชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดเพชรบุรี เพือ่ น�ำรูปแบบทีไ่ ด้มาด�ำเนินการเผยแพร่ซงึ่ จะเป็นประโยชน์ตอ่
การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวต่อหน่วยงานที่ถูกต้องต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจยั

1. เพื่อศึกษาความต้องการของประชาชนต่อการบริหารแบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัด
เพชรบุรี
2. เพือ่ ศึกษารูปแบบการบริหารแบบบูรณาการด้านการท่องเทีย่ วชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใน
จังหวัดเพชรบุรี
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารแบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวชุมชนที่เหมาะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี

ขอบเขตของการวิจยั

ขอบเขตการวิจยั เรือ่ งนีป้ ระกอบด้วย 4 ด้าน คือ ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขตด้านพืน้ ที่ ขอบเขตด้านเนือ้ หา
และขอบเขตด้านระยะเวลา รายละเอียดมีดังนี้
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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ขอบเขตด้ านประชากร
ประชาชนในแต่ละชุมชนของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละอ�ำเภอของจังหวัดเพชรบุรี จ�ำนวน 21,782 คน
กลุ่มตัวอย่างก�ำหนดเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการก�ำหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยว 2) ผู้ประกอบการ/ภาคธุรกิจ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ชุมชนของจังหวัดเพชรบุรี 3) ประชาชนในแต่ละชุมชนของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละอ�ำเภอของจังหวัดเพชรบุรี ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จ�ำนวน 2,309 คน
ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ 3 กลุ่ม คือ 1) ผู้บริหาร 2) เจ้าหน้าที่ 3) ผู้ประกอบการ จ�ำนวน 24 คน ได้มาจากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ส่วนการสนทนากลุม่ ประกอบด้วย ผูบ้ ริหาร
และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว มีผู้ให้ข้อมูล จ�ำนวน 16 คน
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่ ก�ำหนดขอบเขตการศึกษาและพื้นที่หลักไว้ 8 แห่ง คือ 1) เขตอ�ำเภอเมืองเพชรบุรี “ชุมชน
คลองกระแชง” 2) เขตอ�ำเภอเขาย้อย “ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด�ำเขาย้อย” 3) เขตอ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง “บ่อน�้ำพุ
ร้อนหนองหญ้าปล้อง” 4) เขตอำ� เภอชะอำ� “สะพานปูชกั ” 5) เขตอำ� เภอท่ายาง “ท่าย์นำ�้ ข้ามภพ” 6) เขตอำ� เภอบ้านลาด
“สวนตาลถุงถนอม” 7) เขตอ�ำเภอบ้านแหลม “ธนาคารปูม้าแหลมผักเบี้ย” 8) อ�ำเภอแก่งกระจาน “ ชุมชนบ้านถ�้ำเสือ
และธนาคารบ้านต้นไม้”
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา ได้ก�ำหนดขอบเขตด้านเนื้อหา คือ 1) ศึกษาความต้องการของประชาชนต่อการบริหาร
แบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี 2) ศึกษารูปแบบการบริหารแบบบูรณาการด้านการท่อง
เทีย่ วชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดเพชรบุรี และ 3) พัฒนารูปแบบการบริหารแบบบูรณาการด้าน
การท่องเที่ยวชุมชนที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี
ขอบเขตด้ านระยะเวลา ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการรวม 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

วิธีการด�ำเนินการวิจยั

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวชุมชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) เพื่อพัฒนารูปแบบ
การบริหารแบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวชุมชนที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ประชาชนในแต่ละชุมชนของแหล่งท่องเทีย่ วในแต่ละอ�ำเภอของจังหวัด
เพชรบุรี
ส�ำหรับจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างเพื่อเลือกประชาชนในแต่ละชุมชนของแหล่งท่อง
เที่ยวที่จะไปส�ำรวจโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้การค�ำนวณตามสูตรการ
ก�ำหนดขนาดตัวอย่างของ Yamane, Taro [4] ความเชื่อมั่น 95% โดยปรากฏจ�ำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างใน
ตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนประชาชนในแต่ละชุมชนของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละอ�ำเภอของจังหวัดเพชรบุรี
ที่

อ�ำเภอ

ประชากร(N)

กลุ่มตัวอย่าง(n)

1

เมือง

1,270

304

2

เขาย้อย

10,500

385

3

หนองหญ้าปล้อง

686

231

4

ชะอ�ำ

2,187

364

5

ท่ายาง

5,449

373

6

บ้านลาด

665

222

7

บ้านแหลม

375

194

8

แก่งกระจาน

650

236

21,782

2,309

รวม

ผู้ให้ ข้อมูลส� ำคัญ (Key Performance) จ�ำแนกตามภาระหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ จ�ำนวนทั้ง
สิ้น 24 คน เพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องแม่นย�ำเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญประกอบ
ด้วย 3 กลุ่ม มีรายละเอียด ดังนี้ 1) ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี จ�ำนวน 8 คน 2) เจ้า
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี จ�ำนวน 8 คน 3) ผู้ประกอบการในแต่ละชุมชนของแหล่ง
ท่องเที่ยวในแต่ละอ�ำเภอ จ�ำนวน 8 คน จ�ำนวน 24 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
การสนทนากลุม่ ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่อง
เที่ยว มีผู้ให้ข้อมูล จ�ำนวน 16 คน
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั และการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจยั
		 ในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือโดยแบ่งเป็น 3
ตอน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ความต้องการของประชาชนต่อการบริหารแบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวชุมชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี โดยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ตัวเลือก ตาม
ตามทฤษฎีการสร้างเครื่องมือของ Likert ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 1 คะแนน ความต้องการในระดับน้อยที่สุด
2 คะแนน มีความต้องการในระดับน้อย 3 คะแนน ความต้องการในระดับปานกลาง 4 คะแนน ความต้องการในระดับ
มาก และ 5 คะแนน ความต้องการในระดับมากที่สุด โดยมีข้อค�ำถามในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2)
ด้านสิ่งแวดล้อม 3) ด้านการประชาสัมพันธ์
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ส่ วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด 1 ข้อ ให้ผู้ตอบได้เขียนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
ส�ำหรับประเด็นในการสนทนากลุ่มจะมุ่งหารูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่โดย
มุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการเชิงบูรณาการว่าควรมีลักษณะอย่างไรเพื่อสังเคราะห์ออกมาเป็นรูปแบบที่เหมาะสม
3. ขั้นตอนการสร้ างเครื่องมือเชิงปริมาณ มีขั้นตอนในการด�ำเนินการ ดังนี้
1) ก�ำหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
2) ศึกษาปัญหาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบบูรณาการด้าน
การท่องเที่ยวชุมชน เพื่อน�ำมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
3) ให้ความหมายและนิยามจากการศึกษาจากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบบูรณ
าการด้านการท่องเที่ยวชุมชน
4) เขียนข้อคำ� ถามให้กลมกลืนกับเนือ้ หาซึง่ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
5) น�ำแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ได้แก่ 1) อาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา ด้านเนื้อหา 2) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ ด้านการท่องเที่ยว 3) นางสาวนิภาพร กฤษณะเศรณีด้านการพัฒนารูปแบบ
การบริหารแบบบูรณาการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้สูตรของ พวงรัตน์ ทวีรัตน์ [5] รวมถึงภาษา
และส�ำนวนที่ใช้ในแบบสอบถามและน�ำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)
ตัง้ แต่ 0.67 ขึ้นไปโดยผู้วิจัยก�ำหนดระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมี คือ 1) +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อความนั้นสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ทรี่ ะบุไว้ 2) 0 เมือ่ ไม่แน่ใจว่าข้อความนีส้ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ทรี่ ะบุไว้ 3) -1 เมือ่ แน่ใจว่าข้อความ
นั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงระหว่าง 0.67 - 1.00
6) น�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ใช้ในการวิจัยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ก�ำหนดไว้
ในการวิจัย จ�ำนวน 30 คน แล้วน�ำค่าคะแนนที่ได้ไปค�ำนวณหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยวิธี
สัมประสิทธิแ์ อลฟา (Alpha Coefficient) ของพวงรัตน์ ทวีรตั น์ [5] ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.995
น�ำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้สามารถจ�ำแนกประเภทของเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ได้ดังนี้
1. แบบฟอร์มบันทึกค�ำสัมภาษณ์งานวิจัยสร้างขึ้นเพื่อบันทึกจ�ำนวนของค�ำถามที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้าโดย
ผู้วิจัยจะท�ำการสัมภาษณ์ด้วยตนเองทั้งหมดเพื่อเป็นประโยชน์ในการซักถามค�ำถามที่ต่อเนื่องเพื่อให้ได้ความลึกซึ้ง
และความละเอียดมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ยังช่วยให้ซกั ถามได้ตรงประเด็นมากทีส่ ดุ ซึง่ แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth
Interview) ประกอบไปด้วยข้อค�ำถามในประเด็น ต่อไปนี้
1) บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
2) รูปแบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นอย่างไร
3) หน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านการท่องเที่ยวมีหน่วยงานใดบ้าง และลักษณะของการ
สนับสนุนเป็นอย่างไร
4) ปัญหาทีเ่ กิดขึ้นจากการท�ำงานร่วมกันภายในหน่วยงาน หรือกับภายนอกหน่วยงานในด้านการท่องเทีย่ ว
มีอะไรบ้าง เหตุใดจึงก่อเกิดปัญหา
5) จุดแข็ง หรือโอกาสที่ท�ำให้การประสานงาน การท�ำงานร่วมกันในลักษณะบูรณาการมีอะไรบ้าง
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6) รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่อยากจะให้เป็น หากมองในภาพของการ บูรณาการ
ควรเป็นอย่างไร
2. แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (focus group) ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นค�ำถามเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับได้
ร่วมกันระดมความคิดเห็นเกีย่ วกับรูปแบบการบริหารจัดการท่องเทีย่ วของจังหวัดเพชรบุรี เพือ่ ให้การดำ� เนินการเกีย่ ว
กับการท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความยั่งยืน
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงปริมาณ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยน�ำแบบสอบถามแจกให้แก่ประชาชนใน
แต่ละชุมชนของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละอ�ำเภอของจังหวัดเพชรบุรี และรอรับคืนด้วยตนเองน�ำมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ความถูกต้องของแบบสอบถามแต่ละชุดเพื่อน�ำไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพ
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการที่หลากหลายทั้งการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการลงพื้นที่ภาค
สนามด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับ โดยมีกระบวนการดังนี้
1) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากวรรณกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับ แหล่งท่องเที่ยวของแต่ละอ�ำเภอในจังหวัดเพชรบุรี บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ
การท่องเที่ยว เพื่อก�ำหนดกรอบและแนวทางในการท�ำการวิจัย
2) ท�ำการส�ำรวจพื้นที่เบื้องต้น และท�ำการสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น เพื่อก�ำหนดแนวทางใน
การท�ำการวิจัย และออกแบบเครื่องมือในการท�ำวิจัย
3) จัดท�ำเครื่องมือการวิจัยเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม น�ำเครื่องมือตรวจสอบหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์การวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 2 ท่าน จากนั้นก็น�ำข้อเสนอ
แนะจากผูเ้ ชีย่ วชาญไปปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกการสนทนากลุม่ จนได้เครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
4) ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อลงพื้นที่ท�ำการวิจัย
5) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักที่ก�ำหนดไว้ข้างต้นด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม
6) น�ำข้อมูลที่เก็บรวบรวมทั้งจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์ข้อมูล และ
สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ
1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
2) วิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจ ของผูต้ อบแบบสอบถามซึง่ เป็นประชาชนในแหล่งท่องเทีย่ ว วิเคราะห์โดย
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) โดยการแปลความหมายค่าเฉลี่ยก�ำหนด
เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนในแต่ละระดับตามแนวคิดบุญชม ศรีสะอาด [6] ดังนี้ คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึง
พอใจจากมากไปน้อย คือ 4.51 - 5.00 มากที่สุด 3.51 - 4.50 มาก 2.51 - 3.50 ปานกลาง 1.51 - 2.50 น้อย 1.00 - 1.50
น้อยที่สุด
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ด�ำเนินการภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการ
สนทนากลุม่ (Focus Group) เพือ่ ให้การวิเคราะห์เป็นไปอย่างมีระบบและครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดย
แบ่งหัวข้อที่ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นดังนี้
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1) รูปแบบการบริหารแบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
เพชรบุรี
2) รูปแบบการบริหารแบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวชุมชนที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดเพชรบุรี
6. สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิจยั ครั้งนี้
สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจยั

ผลการวิจยั เชิงปริมาณ
ผู้วิจัยได้ท�ำการวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนต่อการบริหารแบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวชุมชน
ในจังหวัดเพชรบุรี ในด้านต่าง ๆ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านสิ่งแวดล้อม และ 3) ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
1. ระดับความต้องการของประชาชนต่อการบริหารแบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวชุมชนในอ�ำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความต้องการสูงที่สุด ได้แก่
ด้านสิ่งแวดล้อม รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการและด้านการประชาสัมพันธ์ ระดับความต้องการของประชาชน
ต่อการบริหารแบบบูรณาการด้านการท่องเทีย่ วชุมชนในอ�ำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่สูงสุด ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการและด้านการประชาสัมพันธ์ และรอง
ลงมาคือ ด้านสิ่งแวดล้อม ระดับความต้องการของประชาชนต่อการบริหารแบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวชุมชน
ในอ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่
สูงสุด ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม รองลงมา คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการบริหารจัดการ ตามล�ำดับ ระดับ
ความต้องการของประชาชนต่อการบริหารแบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวชุมชนในอ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความต้องการสูงที่สุด ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม
รองลงมาคือ ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการบริหารจัดการ ระดับความต้องการของประชาชนต่อการบริหาร
แบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวชุมชนในอ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความต้องการสูงที่สุด ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม รองลงมาคือ ด้านการประชาสัมพันธ์ และ
ด้านการบริหารจัดการ ระดับความต้องการของประชาชนต่อการบริหารแบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวชุมชนใน
อ�ำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความต้องการ
สูงทีส่ ดุ ได้แก่ ด้านสิง่ แวดล้อม รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการ และด้านการประชาสัมพันธ์ ระดับความต้องการ
ของประชาชนต่อการบริหารแบบบูรณาการด้านการท่องเทีย่ วชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในอำ� เภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ความต้องการสูงทีส่ ดุ ได้แก่ ด้าน
สิ่งแวดล้อม รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการ และด้านการประชาสัมพันธ์ ระดับความต้องการของประชาชนต่อ
การบริหารแบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวชุมชนในอ�ำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความต้องการสูงที่สุด ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ รองลงมาคือ ด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการ
2. ผลการวิเคราะห์รปู แบบการบริหารแบบบูรณาการด้านการท่องเทีย่ วชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีพบว่า รูปแบบการบริหารด้านการท่องเที่ยวของแต่ละอ�ำเภอมีความแตกต่างกัน และบทบาท
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ�ำนาจหน้าที่
ในการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวตามกฎหมาย ทว่าการด�ำเนินการที่แสดงออกมานั้นขึ้นอยู่กับบริบทของ
แต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ ความเข้มแข็งของชุมชน หากชุมชนมีความเข้มแข็งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก็จะคอยเป็นผู้ประสานความร่วมมือและคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ชุมชนด�ำเนินการบริหารจัดการด้วยตนเอง เช่น ธนาคาร
ปูมา้ ในเขตพืน้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนตำ� บลแหลมผักเบีย้ , ท่าย์นำ�้ ข้ามภาพในเขตเทศบาลท่ายาง , ชุมชนคลองกระแชง
ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี , สวนตาลลุงถนอมในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลถ�้ำรงค์ , โฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์บ้าน
ถ�้ำเสือในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลสองพี่น้อง, น�้ำพุร้อนในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลยางน�้ำกลัดเหนือ แต่
หากชุมชนใดยังไม่สามารถบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวได้ด้วยตนเองทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเป็น
หน่วยงานหลักในการด�ำเนินการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เช่น ศูนย์วฒ
ั นธรรมไทยทรงด�ำในเขตเทศบาลอ�ำเภอ
เขาย้อย
3. ผลการวิเคราะห์รปู แบบการบริหารแบบบูรณาการด้านการท่องเทีย่ วชุมชนทีเ่ หมาะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี นั้นควรอยู่ในรูปแบบของภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ที่เปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การด�ำเนินการ การร่วมรับผลประโยชน์ และการประเมินผล
เพื่อท�ำให้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละอ�ำเภอของจังหวัดเพชรบุรีเกิดความยั่งยืน
การด�ำเนินการด้านการท่องเที่ยวของทั้ง 8 อ�ำเภอจะเห็นได้ว่าเป็นไปในลักษณะของการท�ำงานแบบบูรณา
การร่วมกันทั้งในส่วนของชุมชน หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมไปถึงภาค
เอกชน ซึ่งการท�ำงานในรูปแบบของการบูรณาการนี้มักก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทั้งในส่วนของ
สร้าง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม เนื่องจากมีหน่วยงานที่มีศักยภาพในแต่ละด้านเข้ามาร่วม
ในกระบวนการ ท�ำให้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง และยั่งยืน ทว่า
บางครั้งอาจเกิดปัญหาเนื่องจากปัจจัยด้านระยะเวลาในการด�ำเนินการเนื่องจากการจัดท�ำโครงการต่างๆ ของภาครัฐ
มักมีหลายขั้นตอนส่งผลให้การด�ำเนินการล่าช้า อีกทั้งเมื่อต้องมีการประสานงานเพื่อขอความร่วมมือจากแต่ละฝ่าย
แต่ละหน่วยงานยิ่งส่งผลต่อความส�ำเร็จของโครงการนั้นๆ เป็นต้น
ดังนั้นรูปแบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ควรจะเป็นนั้นควรอยู่ในรูปแบบของภาคีเครือข่ายด้าน
การท่องเที่ยว ดังแผนภาพ
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ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มจากบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวตาม
กฎหมาย ทว่าบทบาททีแ่ ต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แสดงออกมานัน้ ขึน้ อยูก่ บั บริบทของแต่ละพืน้ ที่ อาทิ ศูนย์
วัฒนธรรมไทยทรงด�ำในเขตอ�ำเภอเขาย้อย อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลต�ำบลเขาย้อย ดังนั้นจึงเป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนา เป็นตัวคอยประสานความร่วมมือให้หน่วยงานอื่นๆ รวมไปถึงชุมชนให้เข้ามา
ให้การสนับสนุนและส่งเสริม แตกต่างจากชุมชนคลองกระแชงในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี แหล่งท่องเทีย่ วดังกล่าว
นั้นมีชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ส่วนเทศบาลเป็นหน่วยงานที่คอยสนับสนุนในส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์
การสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เอื้อต่อการเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว เป็นต้น จากตัวอย่างข้างต้น
จะเห็นได้ว่ารูปแบบในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของทั้งสองพื้นที่ถึงแม้จะยึดกฎหมายเดียวกัน แต่บทบาท
ที่แสดงออกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละที่แตกต่างกันแล้วแต่ศักยภาพของพื้นที่ ความเข้มแข็งของชุมชน
การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วของแต่ละอำ� เภอนัน้ มีหน่วยงานทีเ่ ข้ามาร่วมด�ำเนินการหรือสนับสนุนทีห่ ลากหลาย
ทั้งในส่วนของงบประมาณ บุคลากร สถานที่ และอื่นๆ อาทิ ธนาคารปูม้า แพปลาชุมชนในเขตองค์การบริหารต�ำบล
แหลมผักเบี้ย อ�ำเภอบ้านแหลม โดยแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวมีชุมชนเป็นผู้ก่อตั้งและขับเคลื่อนหลักด้วยการมองถึง
ความต้องการของคนในชุมชนเป็นหลัก โดยในระยะการก่อตั้งทางองค์การบริหารส่วนต�ำบลแหลมผักเบี้ยก็ให้การ
สนับสนุน จากนั้นชุมชนก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมาบริหารงานของกลุ่มและได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลแหลมผักเบี้ยขึ้นมาเป็นที่ปรึกษา ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว การปรับภูมิทัศน์ การรักษาสิ่งแวดล้อม
รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ ทางคณะกรรมการซึ่งล้วนเป็นคนในชุมชนจะเป็นผู้ด�ำเนินการ ต่อมาก็ได้มีหน่วยงาน
ต่างๆ เข้ามาสนับสนุนทัง้ หน่วยงานภาครัฐ เช่น ธนาคารออมสินเข้ามาสนับสนุนในส่วนของงบประมาณในการสร้าง
อาคารและจัดหาถังปูมา้ เพือ่ ใช้ในกิจกรรมการปล่อยปูมา้ ลงสูท่ อ้ งทะเล ได้รบั งบประมาณจากจังหวัดเพชรบุรใี นการ
จัดสร้างปูม้าสัญลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ประมงจังหวัดเพชรบุรี ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา ในส่วนของภาคเอกชนก็ได้รับการสนับสนุนจากหอการค้าจังหวัดเพชรบุรีสนับสนุนเงินเพื่อ
สร้างห้องน�้ำ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด จัดท�ำโครงการเพื่อเพิ่มจ�ำนวนถังปูม้า เป็นต้น
การดำ� เนินการด้านการท่องเทีย่ วในลักษณะของการบูรณาการร่วมกัน มักก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ การบริหาร
จัดการทั้งในส่วนของสร้าง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม เนื่องจากมีหน่วยงานที่มีศักยภาพ
ในแต่ละด้านเข้ามาร่วมในกระบวนการ ท�ำให้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ต่อเนื่อง และยั่งยืน ทว่าบางครั้งอาจเกิดปัญหาเนื่องจากปัจจัยด้านระยะเวลาในการด�ำเนินการเนื่องจากการจัดท�ำ
โครงการต่างๆ ของภาครัฐมักมีหลายขั้นตอนส่งผลให้การด�ำเนินการล่าช้า อีกทั้งเมื่อต้องมีการประสานงานเพื่อขอ
ความร่วมมือจากแต่ละฝ่ายแต่ละหน่วยงานยิ่งส่งผลต่อความส�ำเร็จของโครงการนั้นๆ เป็นต้น
ดังนั้นรูปแบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ควรจะเป็นนั้นควรอยู่ในรูปแบบของภาคีเครือข่ายด้าน
การท่องเทีย่ ว ที่เปิดโอกาสให้ทกุ ภาคส่วน ไม่วา่ จะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร หรือชุมชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การด�ำเนินการ การร่วมรับผลประโยชน์ และการ
ประเมินผลเพื่อให้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละอ�ำเภอของจังหวัดเพชรบุรีเกิดความความยั่งยืน
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1. ระดับความต้องการของประชาชนต่อการบริหารแบบบูรณาการด้านการท่องเทีย่ วชุมชนในทุกอ�ำเภอของ
จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยความต้องการสูง อยู่ในระดับมากใน
ทุกด้าน ซึง่ ประกอบไปด้วย ด้านสิง่ แวดล้อม ด้านการบริหารจัดการและด้านการประชาสัมพันธ์ ซึง่ สอดคล้องกับจัก
รกริศน์ ปันศิริ [7] พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว น�้ำตกศิลาเพชร ของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลศิลาเพชร อ�ำเภอปัว จังหวัดน่าน นั้นประชาชนเห็นด้วยกับการบริหารจัดการอยู่ในระดับ
มากทั้งสามด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการท่องเที่ยวชุมชนในทุกอ�ำเภอของจังหวัดเพชรบุรียังต้องการการสนับสนุน
จากองค์กรที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ชุมชนนั้นมีความตั้งในในการที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆอย่าง
ตั้งใจ จึงต้องการการดูแลและสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่จ�ำเป็น
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีใ่ นการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเทีย่ วตามกฎหมาย
ทว่าบทบาททีแ่ ต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แสดงออกมานัน้ ขึน้ อยูก่ บั บริบทของแต่ละพืน้ ที่ หากชุมชนเข้มแข็ง
ก็จะสามารถด�ำเนินการด้านการท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง แล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่คอย
สนับสนุนสอดคล้องกับประโยชน์ ส่งกลิ่น [8] พบว่าจุดก�ำเนิดของการบริหารจัดการท่องเที่ยวของหมู่บ้านซะซอม
เกิดจากความต้องการของชุมชน จากนัน้ ก็ได้มหี น่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนจน
ท�ำให้การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวประสบความส�ำเร็จ ทว่าหากชุมชนใดยังไม่สามารถด�ำเนินการด้วยตนเอง
ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเข้ามาเป็นผู้ด�ำเนินการสอดคล้องกับนพชัย ฟองอิสสระ [9] พบว่า เทศบาลมี
บทบาทส�ำคัญในการด�ำเนินการด้านการท่องเที่ยวโดยได้จัดท�ำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวต�ำบลแม่ยาวขึ้น เป็น
จุดเริม่ ต้นของการสร้างเครือข่ายทางสังคมการท่องเทีย่ วขึน้ นับแต่นนั้ จึงได้มกี ารสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ ๆ
ขึ้นในการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
3. รูปแบบการบริหารแบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวชุมชนที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดเพชรบุรนี นั้ ควรอยูใ่ นรูปแบบของภาคีเครือข่ายด้านการท่องเทีย่ ว ซึง่ สอดคล้องกับพิเชษฐ์ ภูมพิ าณิชย์ [10]
พบว่าในด้านการบริหารจัดการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีต่ ำ� บลเนินเพิม่ นัน้ ได้มหี น่วยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา หน่วย
งานภาครัฐ ได้เข้ามาให้การสนับสนุนการท�ำงานเชิงบูรณาการและเครือข่ายหุน้ ส่วนชุมชน (Community Partnership)
โดยเน้นการท�ำงานเชิงบูรณาการแนวราบมากขึ้น และสอดคล้องกับวุฒิชาติ สุนทรสมัย และ ปิยะพร ธรรมชาติ [11]
พบว่า ในการพัฒนาการท่องเทีย่ วชุมชนเชิงสุขภาพของจังหวัดปราจีนบุรนี นั้ ชุมชนต้องเข้าใจในรูปแบบของการท่อง
เทีย่ ว ต้องมีศกั ยภาพเพียงพอต่อการรวมกลุม่ ในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และต้องได้รบั การสนับสนุนจาก
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนโดยท�ำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนเริ่มตั้งแต่ต้นน�้ำไปจนถึงปลายน�้ำ ซึ่งจะท�ำให้เกิดความ
เข้มแข็งด้านเครือข่ายและท�ำให้เกิดศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชนอันจะน�ำมาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป และ
สอดคล้องกับ วรรณีศา สีฟ้า [12] พบว่า ควรเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวเชิง
ส่งเสริมสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น จัดเจ้าหน้าที่ วิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ มาให้ความ
รูค้ วามเข้าใจแก่ประชาชน ควรจัดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพ ไปยังชุมชนต่างๆ และหน่วย
งานราชการควรจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
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ข้ อเสนอแนะ

จากการศึกษารูปแบบการบริหารแบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องสามารถนำ� ข้อมูลทีค่ น้ พบจากการศึกษามาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการการท่องเทีย่ ว
ในพืน้ ที่ รวมทัง้ ให้ให้ความส�ำคัญกับการบริหารและพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว เริม่ ตัง้ แต่การก�ำหนดนโยบาย จัดท�ำแผน
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยวให้สูงขึ้นอีกด้วย
ข้ อเสนอแนะส� ำหรับผู้ปฏิบัติ
1. ภาคประชาสังคมทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องควรเข้ามามีสว่ นร่วมในพัฒนาสิง่ แวดล้อมทีส่ ง่ ผลกระทบต่อศักยภาพ
ของการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสร้างกระบวนการการเรียนรู้ ความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติเชิงบวก
ในการที่จะมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยว รวมทั้งให้แนวทางในการท�ำธุรกิจการท่องเที่ยวที่ต่อยอดจากการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติในปัจจุบันด้วย
3. ควรมีการจัดท�ำร่างนโยบายเกี่ยวกับการสร้างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ซึ่งต้อง
เป็นลักษณะที่มีความต่อเนื่อง และให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการในการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว เพื่อให้การบริหารจัดการและการพัฒนาเกิดความยั่งยืน
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ที่มีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสร้างภาคีเครือข่ายให้มีความเป็นรูปธรรม
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