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บทคดัย่อ 
 กำรวจิยันีเ้ป็นกำรศึกษำรปูแบบกำรบรหิำรแบบบรูณำกำรด้ำนกำรท่องเท่ียวชุมชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำควำมต้องกำรของประชำชนต่อกำรบริหำรแบบบูรณำกำร

ด้ำนกำรท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี 2) ศึกษำรูปแบบกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวชุมชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี และ 3) พัฒนำรูปแบบกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว

ชมุชนทีเ่หมำะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจังหวดัเพชรบุรใีนกำรศึกษำครัง้นีผู้ว้จิยัใช้วธีิกำรวจิยัแบบผสม

ผสำน โดยกำรวิจัยเชิงปริมำณได้ทสำกำรเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงซ่ึงเป็นประชำชนที่อำศัยอยู่ในแต่ละชุมชนของ

แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละอสำเภอของจังหวัดเพชรบุรี จสำนวน 21,782 คน ด้วยแบบสอบถำม และกำรวิจัยเชิงคุณภำพ

ได้ทสำกำรเก็บข้อมูลด้วยกำรสัมภำษณ์เชิงลึกจำกผู้ให้ข้อมูลสสำคัญ จสำนวน 24 คน ประกอบด้วย ผู้บริหำร บุคลำกร 

และผู้ประกอบกำร และกำรสนทนำกลุ่มจำกผู้บริหำรและบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับ

กำรจัดกำรท่องเท่ียว จสำนวน 16 คน ซ่ึงผลกำรวิจัยได้ค้นพบ รูปแบบกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเท่ียว

ชุมชนที่เหมำะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี คือ กำรบูรณำกำรร่วมกันแบบภำคีเครือข่ำย

ค�าส�าคญั : รูปแบบกำรบริหำรแบบบูรณำกำร กำรท่องเที่ยวชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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Abstract 
 This research was to study the integrated management model of community tourism of local administra-

tive 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 manage-

ment 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�า
 สถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวของประเทศไทยในเดือน มกรำคม – ธันวำคม พ.ศ. 2562 มีจสำนวนนักท่องเที่ยว 

ชำวต่ำงชำติสะสมเดินทำงมำท่องเที่ยวประเทศไทยจสำนวน 39.79 ล้ำนคน มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 1.93 ล้ำนล้ำน

บำท สสำหรับจสำนวนนักท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติท่ีเดินทำงมำประเทศไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ ประเทศจีน มำเลเซีย 

รัสเซีย อินเดีย และเกำหลีใต้ ตำมลสำดับ ในส่วนของจสำนวนนักท่องเที่ยวชำวไทยเดินทำงมำท่องเที่ยวประเทศไทย

จสำนวน 17.56 ล้ำนคน-ครั้ง หดตัวร้อยละ 3.32 สร้ำงรำยได้ 0.09 ล้ำนล้ำนบำท หดตัวร้อยละ 2.61 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ช่วงเวลำเดียวกนัของปีทีผ่่ำนมำ ในเดือนธันวำคมกำรท่องเท่ียวภำยในประเทศหดตัวท้ังจสำนวนนักท่องเท่ียวและรำย

ได้จำกกำรท่องเที่ยว ปัจจัยส่วนหนึ่งมำจำกกำรที่คนไทยเดินทำงท่องเท่ียวต่ำงประเทศในช่วงที่เงินบำทแข็งค่ำ โดย

จังหวัดที่จสำนวน นักท่องเที่ยวชำวไทยขยำยตัว 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย ศรีสะเกษ และ ตำก ตำมลสำดับ [1]

 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ (ททช.) ได้มอบหมำยกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำเร่งยก

ระดับกำรขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์เพื่อมุ่งสู่กำรเป็นกำรท่องเที่ยว 4.0 หรือ Tourism 4.0 โดยนสำเทคโนโลยี

เข้ำมำช่วยปรบัเปล่ียนกระบวนกำรดสำเนนิงำนภำยในและภำยนอกกระทรวงกำรท่องเทีย่วและกฬีำ สสำนักงำนจังหวดั

เพชรบุรี[2] เพื่อยกระดับกำรให้บริกำรข้อมูลด้ำนกำรท่องเท่ียวของประเทศและเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำร

แข่งขันอย่ำงยั่งยืนของภำคกำรท่องเที่ยวไทยให้ก้ำวไปสู่กำรเป็นผู้นสำด้ำนกำรท่องเท่ียวของทั้งระดับภูมิภำคและ

ระดับโลก

 จังหวัดเพชรบุรีถือเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวและเป็นจังหวัดในกลุ่มพื้นท่ีหลักท่ีกำรท่อง

เที่ยวแห่งประเทศไทยให้ควำมสสำคัญ กำรท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยกระจำยรำยได้สู่ชุมชน สังคม เป็นกลไก

กำรพัฒนำนสำไปสู่ กำรเดินทำงไปยังสถำนที่ท่องเที่ยว ทสำให้เกิดค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำเดินทำง ขนส่ง ค่ำที่พัก อำหำร ของ

ที่ระลึก กำรนสำเที่ยว เป็นต้น ดังนั้นจึงพบว่ำแผนพัฒนำจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2561 - 2564 กระทรวงกำรท่องเที่ยว

และกีฬำ[3] ได้กสำหนดเป็น ประเด็นยุทธศำสตร์กำรบริกำรและอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวท่ีมีคุณภำพและกำรยก

ระดับกำรท่องเทีย่วทั้งนี้เนื่องมำจำกเพชรบรุีเป็นจังหวัดที่มีควำมหลำกหลำยของทั้งทรัพยำกรธรรมชำติ ได้แก่ ภูเขำ 

นส้ำตกและควำมสมบูรณ์ของ พื้นป่ำรวมถึงชำยหำดที่มีชื่อเสียงมำกมำย นอกจำกน้ียังมีทรัพยำกรทำงวัฒนธรรมที่
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ทรงคุณค่ำและ มีควำมโดดเด่นที่ยังคงควำมเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัวทำงด้ำนศิลปกรรมต่ำงๆ ไว้มำกมำย ซึ่งเหมำะ

สมแก่กำรท่องเท่ียวเป็นอย่ำงยิ่งด้วยเหตุนี้ จึงทสำให้เพชรบุรีเป็นเมืองที่มีจสำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี แต่กำร

ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรียังค่อนข้ำงกระจุกตัวอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหลัก เช่น หำดชะอสำเป็นส่วนใหญ่ หำกยังมี

แหล่งท่องเที่ยวทำงด้ำนประวัติศำสตร์ศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เหมำะสมกับกำรท่องเที่ยวแต่

ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเหล่ำนี้ยังขำดกำรดูแลและกำรจัดกำรที่เหมำะสม รวมทั้ง ยังขำดกำรประชำสัมพันธ์ให้เป็น

ที่รู้จักและโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในอสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ยังคงมีศิลปกรรมแขนงต่ำงๆ ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้

และชื่นชมควำมสวยงำมที่บรรพบุรุษได้สรรค์สร้ำงไว้สืบมำ ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ทั้งจำกลวดลำยปูนปั้นงำน

จสำหลักไม้และจิตรกรรมฝำผนัง รวมถึงโบรำณสถำน โบรำณวัตถุและพระรำชวังต่ำงๆ ซึ่งถือเป็นเส้นทำงท่องเที่ยว

อีกทำงเลือกหนึ่ง

 ในปัจจุบันกำรบริหำรด้ำนกำรท่องเท่ียวของจังหวัดเพชรบุรีมีกำรส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม

ในกำรบริหำรจัดกำรกับภำครัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำกขึ้น เพรำะหลำยๆส่วนตระหนักแล้วว่ำประชำชนใน

แต่ละพื้นที่ย่อมเข้ำใจแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำได้ดีที่สุด กำรนสำกำรบูรณำกำรและกำรหำแนวทำงร่วมมือกันเพื่อให้

ทสำงำนเป็นองค์กรทีใ่หญ่ข้ึนและเป็นกำรลดภำระของทำงรำชกำรในกำรเข้ำไปกสำกบัดูแลท้องถิน่อกีทำงหนึง่ด้วยตำม

กฎหมำยรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทยได้ระบุไว้ชดัเจนว่ำรฐัจะต้องให้ควำมเป็นอสิระแก่ท้องถิน่ตำมหลกัแห่ง

กำรปกครองตนเองตำมเจตนำรมณ์ของประชำชนในท้องถิน่จงึเป็นหน้ำท่ีของรัฐบำลท่ีจะต้องนสำเอำแผนกำรกระจำย

อสำนำจทีไ่ด้บญัญติัไว้ในรฐัธรรมนูญมำปฏบัิติให้เป็นรปูธรรม ดังนัน้ เมือ่กฎหมำยเปิดโอกำสให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นสำมำรถทสำกจิกรรมใดๆ นอกเขตพื้นทีไ่ด้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ควรเปิดโอกำสใหป้ระชำชนและภำค

เอกชนได้มีส่วนร่วมในกำรร่วมมือกนัทสำงำนแบบบรูณำกำรทีร่ฐับำลกสำลงัส่งเสรมิอยูใ่นปัจจุบนัเพือ่ประโยชน์สงูสดุ

แห่งมหำชนและประเทศชำติสืบไปส่งผลให้เกดิกำรพฒันำด้ำนกำรท่องเท่ียวในหลำยๆ ด้ำน โดยในแต่ละอสำเภอของ

จังหวัดเพชรบุรีล้วนมีแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดกำรพัฒนำขึ้นจำกกำรบริหำรจัดกำรดังกล่ำว ซึ่งสำมำรถนสำมำพัฒนำต่อ

ให้เป็นรูปแบบที่เหมำะสมกับกำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยวชุมชนในประเภทต่ำงๆ ได้ เพียงแต่ยังไม่ได้มีกำรดสำเนิน

กำรรวบรวม วิเครำะห์ สังเครำะห์แล้วสกัดออกมำเป็นรูปแบบที่สำมำรถจะเผยแพร่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวำมสนใจทีจ่ะศกึษำกำรพฒันำรปูแบบกำรบรหิำรแบบบรูณำกำรด้ำนกำรท่องเทีย่วชมุชน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัเพชรบุร ีเพือ่นสำรปูแบบท่ีได้มำดสำเนนิกำรเผยแพร่ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวต่อหน่วยงำนที่ถูกต้องต่อไป

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพื่อศึกษำควำมต้องกำรของประชำชนต่อกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเท่ียวชุมชนในจังหวัด

เพชรบุรี

 2. เพือ่ศกึษำรปูแบบกำรบรหิำรแบบบรูณำกำรด้ำนกำรท่องเท่ียวชมุชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใน

จังหวัดเพชรบุรี

 3. เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวชุมชนที่เหมำะสมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี

ขอบเขตของการวจิยั 
 ขอบเขตกำรวจิยัเร่ืองน้ีประกอบด้วย 4 ด้ำน คือ ขอบเขตด้ำนประชำกร ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 

และขอบเขตด้ำนระยะเวลำ รำยละเอียดมีดังนี้
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 ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชำชนในแต่ละชุมชนของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละอสำเภอของจังหวัดเพชรบุรี จสำนวน 21,782 คน

 กลุ่มตัวอย่ำงกสำหนดเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ผู้บริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับกำรกสำหนดนโยบำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 2) ผู้ประกอบกำร/ภำคธุรกิจ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว

ชุมชนของจังหวัดเพชรบุรี 3) ประชำชนในแต่ละชุมชนของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละอสำเภอของจังหวัดเพชรบุรี ใช้

วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) จสำนวน 2,309 คน

 ผู้ให้ข้อมูลสสำคัญ 3 กลุ่ม คือ 1) ผู้บริหำร 2) เจ้ำหน้ำที่ 3) ผู้ประกอบกำร จสำนวน 24 คน ได้มำจำกกำรสุ่ม

ตวัอย่ำงแบบเจำะจง เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรวจิยั คอื แบบสมัภำษณ์เชงิลกึ ส่วนกำรสนทนำกลุม่ ประกอบด้วย ผูบ้รหิำร

และบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว มีผู้ให้ข้อมูล จสำนวน 16 คน

 ขอบเขตด้านพืน้ที ่กสำหนดขอบเขตกำรศึกษำและพื้นที่หลักไว้ 8 แห่ง คือ 1) เขตอสำเภอเมืองเพชรบุรี “ชุมชน

คลองกระแชง” 2) เขตอสำเภอเขำย้อย “ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดสำเขำย้อย” 3) เขตอสำเภอหนองหญ้ำปล้อง “บ่อนส้ำพุ

ร้อนหนองหญ้ำปล้อง” 4) เขตอสำเภอชะอสำ “สะพำนปชูกั” 5) เขตอสำเภอท่ำยำง “ท่ำย์นสำ้ข้ำมภพ” 6) เขตอสำเภอบ้ำนลำด 

“สวนตำลถุงถนอม” 7) เขตอสำเภอบ้ำนแหลม “ธนำคำรปูม้ำแหลมผักเบี้ย” 8) อสำเภอแก่งกระจำน “ ชุมชนบ้ำนถส้ำเสือ

และธนำคำรบ้ำนต้นไม้”

 ขอบเขตด้านเนือ้หา ได้กสำหนดขอบเขตด้ำนเนื้อหำ คือ 1) ศึกษำควำมต้องกำรของประชำชนต่อกำรบริหำร

แบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี 2) ศึกษำรูปแบบกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่อง

เท่ียวชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัเพชรบรุ ีและ 3) พฒันำรปูแบบกำรบรหิำรแบบบูรณำกำรด้ำน

กำรท่องเที่ยวชุมชนที่เหมำะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี

 ขอบเขตด้านระยะเวลา ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงกำรรวม 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560 

ถึงวันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

วธีิการด�าเนินการวจิยั
 กำรวิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเท่ียวชุมชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสำน (Mixed Methods Research) เพื่อพัฒนำรูปแบบ

กำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวชุมชนท่ีเหมำะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี 

โดยมีรำยละเอียดดังนี้

 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

 ประชำกรท่ีใช้ในกำรวจิยัครัง้นี ้คือ ประชำชนในแต่ละชมุชนของแหล่งท่องเทีย่วในแต่ละอสำเภอของจงัหวดั

เพชรบุรี 

 สสำหรับจสำนวนกลุ่มตัวอย่ำงผู้วิจัยใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงเพื่อเลือกประชำชนในแต่ละชุมชนของแหล่งท่อง

เที่ยวที่จะไปสสำรวจโดยใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) โดยใช้กำรคสำนวณตำมสูตรกำร

กสำหนดขนำดตัวอย่ำงของ Yamane, Taro [4] ควำมเชื่อมั่น 95% โดยปรำกฏจสำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงใน

ตำรำงที่ 1 ดังต่อไปนี้
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ตำรำงที่ 1 จสำนวนประชำชนในแต่ละชุมชนของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละอสำเภอของจังหวัดเพชรบุรี

ที่ อสำเภอ ประชำกร(N) กลุ่มตัวอย่ำง(n)

1 เมือง 1,270 304

2 เขำย้อย 10,500 385

3 หนองหญ้ำปล้อง 686 231

4 ชะอสำ 2,187 364

5 ท่ำยำง 5,449 373

6 บ้ำนลำด 665 222

7 บ้ำนแหลม 375 194

8 แก่งกระจำน 650 236

รวม 21,782 2,309

 ผู้ให้ข้อมูลส�าคญั (Key Performance) จสำแนกตำมภำระหน้ำที่ของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ จสำนวนท้ัง

สิ้น 24 คน เพื่อให้สำมำรถค้นหำข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องแม่นยสำเป็นประโยชน์ต่อกำรวิจัย ผู้ให้ข้อมูลสสำคัญประกอบ

ด้วย 3 กลุ่ม มีรำยละเอียด ดังนี้ 1) ผู้บริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี จสำนวน 8 คน 2) เจ้ำ

หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี จสำนวน 8 คน 3) ผู้ประกอบกำรในแต่ละชุมชนของแหล่ง

ท่องเที่ยวในแต่ละอสำเภอ จสำนวน 8 คน จสำนวน 24 คน ได้มำจำกกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง

 กำรสนทนำกลุม่ ประกอบด้วย ผูบ้รหิำรและบคุลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีเ่กีย่วข้องกบักำรท่อง

เที่ยว มีผู้ให้ข้อมูล จสำนวน 16 คน

 2. เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยัและการตรวจสอบเคร่ืองมอืในการวจิยั

  ในกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative research) ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือโดยแบ่งเป็น 3 

ตอน คือ

 ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม

 ส่วนที่ 2 ควำมต้องกำรของประชำชนต่อกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวชุมชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี โดยเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) ชนิด 5 ตัวเลือก ตำม

ตำมทฤษฎีกำรสร้ำงเครื่องมือของ Likert ซึ่งมีเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 1 คะแนน ควำมต้องกำรในระดับน้อยที่สุด 

2 คะแนน มีควำมต้องกำรในระดับน้อย 3 คะแนน ควำมต้องกำรในระดับปำนกลำง 4 คะแนน ควำมต้องกำรในระดับ

มำก และ 5 คะแนน ควำมต้องกำรในระดับมำกที่สุด โดยมีข้อคสำถำมในด้ำนต่ำง ๆ  ดังนี้ 1) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 2) 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม 3) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์
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 ส่วนที ่3 เป็นแบบสอบถำมแบบปลำยเปิด 1 ข้อ ให้ผู้ตอบได้เขียนแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 

สสำหรับประเด็นในกำรสนทนำกลุ่มจะมุ่งหำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวท่ีเหมำะสมกับแต่ละพื้นที่โดย

มุ่งเน้นไปที่กำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำรว่ำควรมีลักษณะอย่ำงไรเพื่อสังเครำะห์ออกมำเป็นรูปแบบที่เหมำะสม

 3. ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมอืเชิงปริมาณ มีขั้นตอนในกำรดสำเนินกำร ดังนี้

 1) กสำหนดจุดมุ่งหมำยในกำรสร้ำงแบบสอบถำมให้ครอบคลุมตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย

 2) ศึกษำปัญหำแนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำน

กำรท่องเที่ยวชุมชน เพื่อนสำมำเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงแบบสอบถำม 

 3) ให้ควำมหมำยและนิยำมจำกกำรศึกษำจำกเอกสำรท่ีเกีย่วข้องกบักำรพฒันำรปูแบบกำรบรหิำรแบบบูรณ

ำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวชุมชน

 4) เขียนข้อคสำถำมให้กลมกลนืกบัเนือ้หำซึง่เป็นแบบสอบถำมมำตรำส่วนประเมนิค่ำ (Rating scale) 5 ระดับ 

คือ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด

 5) นสำแบบสอบถำมไปให้ผู้เชี่ยวชำญ 3 คน ได้แก่ 1) อำจำรย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตำ ด้ำนเนื้อหำ 2) ผู้ช่วย

ศำสตรำจำรย์ ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ ด้ำนกำรท่องเที่ยว 3) นำงสำวนิภำพร กฤษณะเศรณีด้ำนกำรพัฒนำรูปแบบ

กำรบริหำรแบบบูรณำกำร

 ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ (Content Validity) โดยใช้สูตรของ พวงรัตน์ ทวีรัตน์ [5] รวมถึงภำษำ

และสสำนวนที่ใช้ในแบบสอบถำมและนสำมำหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

ตัง้แต่ 0.67 ขึ้นไปโดยผู้วิจัยกสำหนดระดับควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญมี คือ 1) +1 เมื่อแน่ใจว่ำข้อควำมนั้นสอดคล้อง

กบัวัตถปุระสงค์ท่ีระบุไว้ 2) 0 เม่ือไม่แน่ใจว่ำข้อควำมนีส้อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ทีร่ะบไุว้ 3) -1 เม่ือแน่ใจว่ำข้อควำม

นั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

 ผลกำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงระหว่ำง 0.67 - 1.00 

 6) นสำแบบสอบถำมไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงที่กสำหนดไว้

ในกำรวิจัย จสำนวน 30 คน แล้วนสำค่ำคะแนนที่ได้ไปคสำนวณหำควำมเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำมด้วยวิธี

สมัประสทิธ์ิแอลฟำ (Alpha Coefficient) ของพวงรตัน์ ทวรีตัน์ [5] ได้ค่ำควำมเชือ่ม่ัน ของแบบสอบถำมเท่ำกบั 0.995 

นสำแบบสอบถำมที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ในกำรเก็บข้อมูลต่อไป

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูลเชิงคุณภาพ

 เครื่องมือที่ใชใ้นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรศึกษำครั้งนี้สำมำรถจสำแนกประเภทของเครื่องมือที่ใช้ในกำร

เก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก (In-depth Interview) ได้ดังนี้

 1. แบบฟอร์มบันทึกคสำสัมภำษณ์งำนวิจัยสร้ำงข้ึนเพื่อบันทึกจสำนวนของคสำถำมที่กสำหนดไว้ล่วงหน้ำโดย

ผู้วิจัยจะทสำกำรสัมภำษณ์ด้วยตนเองทั้งหมดเพื่อเป็นประโยชน์ในกำรซักถำมคสำถำมที่ต่อเนื่องเพื่อให้ได้ควำมลึกซึ้ง

และควำมละเอยีดมำกยิง่ข้ึนอกีท้ังยงัช่วยให้ซักถำมได้ตรงประเด็นมำกท่ีสุด ซ่ึงแบบสัมภำษณ์แบบเจำะลกึ (In-depth 

Interview) ประกอบไปด้วยข้อคสำถำมในประเด็น ต่อไปนี้ 

 1) บทบำทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

 2) รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นอย่ำงไร

 3) หน่วยงำนท่ีเข้ำมำสนับสนุนกำรดสำเนินงำนด้ำนกำรท่องเที่ยวมีหน่วยงำนใดบ้ำง และลักษณะของกำร

สนับสนุนเป็นอย่ำงไร

 4) ปัญหำทีเ่กิดขึ้นจำกกำรทสำงำนร่วมกันภำยในหน่วยงำน หรอืกับภำยนอกหน่วยงำนในด้ำนกำรท่องเทีย่ว

มีอะไรบ้ำง เหตุใดจึงก่อเกิดปัญหำ

 5) จุดแข็ง หรือโอกำสที่ทสำให้กำรประสำนงำน กำรทสำงำนร่วมกันในลักษณะบูรณำกำรมีอะไรบ้ำง
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 6) รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวในพื้นท่ีที่อยำกจะให้เป็น หำกมองในภำพของกำร บูรณำกำร 

ควรเป็นอย่ำงไร

 2. แบบบันทึกกำรสนทนำกลุ่ม (focus group) ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นคสำถำมเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับได้

ร่วมกนัระดมควำมคิดเหน็เกีย่วกบัรปูแบบกำรบรหิำรจดักำรท่องเทีย่วของจงัหวดัเพชรบุร ีเพือ่ให้กำรดสำเนินกำรเกีย่ว

กับกำรท่องเที่ยวเป็นไปด้วยควำมยั่งยืน

 4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล

 การเกบ็รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยนสำแบบสอบถำมแจกให้แก่ประชำชนใน

แต่ละชุมชนของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละอสำเภอของจังหวัดเพชรบุรี และรอรับคืนด้วยตนเองนสำมำตรวจสอบควำม

สมบูรณ์ควำมถูกต้องของแบบสอบถำมแต่ละชุดเพื่อนสำไปวิเครำะห์ทำงสถิติต่อไป 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ

 กำรศึกษำครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีกำรท่ีหลำกหลำยทั้งกำรศึกษำจำกเอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง และกำรลงพื้นที่ภำค

สนำมด้วยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก และกำรสนทนำกลุ่มจำกผู้ที่เกี่ยวข้องกับ โดยมีกระบวนกำรดังนี้

 1) รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ และสังเครำะห์ข้อมูลจำกวรรณกรรมต่ำงๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศที่

เกี่ยวข้องกับ แหล่งท่องเที่ยวของแต่ละอสำเภอในจังหวัดเพชรบุรี บทบำทหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ

กำรท่องเที่ยว เพื่อกสำหนดกรอบและแนวทำงในกำรทสำกำรวิจัย

 2) ทสำกำรสสำรวจพื้นที่เบื้องต้น และทสำกำรสัมภำษณ์ข้อมูลจำกผู้ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น เพื่อกสำหนดแนวทำงใน

กำรทสำกำรวิจัย และออกแบบเครื่องมือในกำรทสำวิจัย

 3) จัดทสำเครื่องมือกำรวิจัยเพื่อใช้ในกำรสัมภำษณ์เชิงลึกและกำรสนทนำกลุ่ม นสำเครื่องมือตรวจสอบหำค่ำ

ดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อคสำถำมกับวัตถุประสงค์กำรวิจัยกับผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 2 ท่ำน จำกนั้นก็นสำข้อเสนอ

แนะจำกผูเ้ชีย่วชำญไปปรบัปรงุแก้ไขแบบสัมภำษณ์และแบบบันทึกกำรสนทนำกลุม่ จนได้เครือ่งมือท่ีมีประสิทธิภำพ

 4) ประสำนงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อลงพื้นที่ทสำกำรวิจัย

 5) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจำกผู้ให้ข้อมูลหลักที่กสำหนดไว้ข้ำงต้นด้วยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก และกำรสนทนำกลุ่ม

 6) นสำข้อมูลที่เก็บรวบรวมทั้งจำกเอกสำร กำรสัมภำษณ์เชิงลึก และกำรสนทนำกลุ่มมำวิเครำะห์ข้อมูล และ

สรุปผลกำรศึกษำตำมวัตถุประสงค์ที่กสำหนดไว้

 5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

 1) วิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมโดยหำค่ำควำมถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)

 2) วเิครำะห์ข้อมลูควำมพงึพอใจ ของผูต้อบแบบสอบถำมซ่ึงเป็นประชำชนในแหล่งท่องเทีย่ว วเิครำะห์โดย

หำค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation : SD) โดยกำรแปลควำมหมำยค่ำเฉลี่ยกสำหนด

เกณฑ์กำรแบ่งช่วงคะแนนในแต่ละระดับตำมแนวคิดบุญชม ศรีสะอำด [6] ดังน้ี คะแนนเฉลี่ยและระดับควำมพึง

พอใจจำกมำกไปน้อย คือ 4.51 - 5.00 มำกที่สุด 3.51 - 4.50 มำก 2.51 - 3.50 ปำนกลำง 1.51 - 2.50 น้อย 1.00 - 1.50 

น้อยที่สุด

 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

 ดสำเนินกำรภำยหลังกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก (In-depth Interview) และกำร

สนทนำกลุม่ (Focus Group) เพือ่ให้กำรวเิครำะห์เป็นไปอย่ำงมีระบบและครอบคลมุถงึวตัถปุระสงค์ของกำรวจิยัโดย

แบ่งหัวข้อที่ทสำกำรวิเครำะห์ข้อมูลเป็นดังนี้
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 1) รูปแบบกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเท่ียวชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

เพชรบุรี

 2) รูปแบบกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวชุมชนที่เหมำะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในจังหวัดเพชรบุรี

 6. สถติทิีใ่ช้ในการวจิยัคร้ังนี ้

 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และ ค่ำส่วนเบี่ยง

เบนมำตรฐำน

สรุปผลการวจิยั
 ผลการวจิยัเชิงปริมาณ 

 ผู้วิจัยได้ทสำกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของประชำชนต่อกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวชุมชน

ในจังหวัดเพชรบุรี ในด้ำนต่ำง ๆ  3 ด้ำน ประกอบด้วย 1) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 2) ด้ำนสิ่งแวดล้อม และ 3) ด้ำนกำร

ประชำสัมพันธ์ โดยผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลพบว่ำ

 1. ระดับควำมต้องกำรของประชำชนต่อกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวชุมชนในอสำเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมำก เม่ือพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยควำมต้องกำรสูงท่ีสุด ได้แก่ 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม รองลงมำคอื ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ระดบัควำมต้องกำรของประชำชน

ต่อกำรบรหิำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเทีย่วชมุชนในอสำเภอเขำย้อย จังหวดัเพชรบุร ีโดยรวมอยูใ่นระดบัมำก เม่ือ

พิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่สูงสุด ได้แก่ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และรอง

ลงมำคือ ด้ำนสิ่งแวดล้อม ระดับควำมต้องกำรของประชำชนต่อกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวชุมชน

ในอสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่

สูงสุด ได้แก่ ด้ำนสิ่งแวดล้อม รองลงมำ คือ ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ตำมลสำดับ ระดับ

ควำมต้องกำรของประชำชนต่อกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเท่ียวชุมชนในอสำเภอชะอสำ จังหวัดเพชรบุรี 

โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยควำมต้องกำรสูงที่สุด ได้แก่ ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

รองลงมำคือ ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ระดับควำมต้องกำรของประชำชนต่อกำรบริหำร

แบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวชุมชนในอสำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำย

ด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยควำมต้องกำรสูงที่สุด ได้แก่ ด้ำนสิ่งแวดล้อม รองลงมำคือ ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และ

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ระดับควำมต้องกำรของประชำชนต่อกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวชุมชนใน

อสำเภอบ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยควำมต้องกำร

สงูทีส่ดุ ได้แก่ ด้ำนสิง่แวดล้อม รองลงมำคือ ด้ำนกำรบรหิำรจดักำร และด้ำนกำรประชำสัมพนัธ์ ระดับควำมต้องกำร

ของประชำชนต่อกำรบรหิำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเทีย่วชมุชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในอสำเภอบ้ำนแหลม 

จงัหวดัเพชรบุร ีโดยรวมอยูใ่นระดับมำก เมือ่พจิำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนท่ีมค่ีำเฉลีย่ควำมต้องกำรสงูทีสุ่ด ได้แก่ ด้ำน

สิ่งแวดล้อม รองลงมำคือ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ระดับควำมต้องกำรของประชำชนต่อ

กำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวชุมชนในอสำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมำก 

เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยควำมต้องกำรสูงที่สุด ได้แก่ ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ รองลงมำคือ ด้ำน

สิ่งแวดล้อม และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

 2. ผลกำรวิเครำะห์รปูแบบกำรบรหิำรแบบบรูณำกำรด้ำนกำรท่องเทีย่วชมุชนขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีพบว่ำ รูปแบบกำรบริหำรด้ำนกำรท่องเที่ยวของแต่ละอสำเภอมีควำมแตกต่ำงกัน และบทบำท
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ก็แตกต่ำงกันถึงแม้ว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอสำนำจหน้ำที่

ในกำรพัฒนำและส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวตำมกฎหมำย ทว่ำกำรดสำเนินกำรที่แสดงออกมำนั้นขึ้นอยู่กับบริบทของ

แต่ละพื้นที่ ศักยภำพของพื้นที่ ควำมเข้มแข็งของชุมชน หำกชุมชนมีควำมเข้มแข็งทำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก็จะคอยเป็นผู้ประสำนควำมร่วมมือและคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ชุมชนดสำเนินกำรบริหำรจัดกำรด้วยตนเอง เช่น ธนำคำร

ปมู้ำในเขตพืน้ท่ีองค์กำรบริหำรส่วนตสำบลแหลมผกัเบีย้ , ท่ำย์นสำ้ข้ำมภำพในเขตเทศบำลท่ำยำง , ชมุชนคลองกระแชง

ในเขตเทศบำลเมืองเพชรบุรี , สวนตำลลุงถนอมในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตสำบลถส้ำรงค์ , โฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์บ้ำน

ถส้ำเสือในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตสำบลสองพี่น้อง, นส้ำพุร้อนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตสำบลยำงนส้ำกลัดเหนือ แต่

หำกชุมชนใดยังไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวได้ด้วยตนเองทำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเป็น

หน่วยงำนหลักในกำรดสำเนินกำรบริหำรจดักำรแหลง่ท่องเที่ยว เช่น ศูนย์วฒันธรรมไทยทรงดสำในเขตเทศบำลอสำเภอ

เขำย้อย

 3. ผลกำรวเิครำะห์รปูแบบกำรบรหิำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเทีย่วชมุชนท่ีเหมำะสมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี น้ันควรอยู่ในรูปแบบของภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรท่องเท่ียว ท่ีเปิดโอกำสให้ทุกภำค

ส่วนได้เข้ำมำมีส่วนร่วม ตั้งแต่กระบวนกำรวำงแผน กำรดสำเนินกำร กำรร่วมรับผลประโยชน์ และกำรประเมินผล 

เพื่อทสำให้กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละอสำเภอของจังหวัดเพชรบุรีเกิดควำมยั่งยืน

 กำรดสำเนินกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวของทั้ง 8 อสำเภอจะเห็นได้ว่ำเป็นไปในลักษณะของกำรทสำงำนแบบบูรณำ

กำรร่วมกันทั้งในส่วนของชุมชน หน่วยงำนภำครัฐโดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี รวมไปถึงภำค

เอกชน ซ่ึงกำรทสำงำนในรูปแบบของกำรบูรณำกำรนี้มักก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำรท้ังในส่วนของ

สร้ำง กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว ภูมิทัศน์ สภำพแวดล้อม เนื่องจำกมีหน่วยงำนที่มีศักยภำพในแต่ละด้ำนเข้ำมำร่วม

ในกระบวนกำร ทสำให้กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ต่อเนื่อง และยั่งยืน ทว่ำ

บำงครั้งอำจเกิดปัญหำเนื่องจำกปัจจัยด้ำนระยะเวลำในกำรดสำเนินกำรเนื่องจำกกำรจัดทสำโครงกำรต่ำงๆ ของภำครัฐ

มักมีหลำยขั้นตอนส่งผลให้กำรดสำเนินกำรล่ำช้ำ อีกทั้งเมื่อต้องมีกำรประสำนงำนเพื่อขอควำมร่วมมือจำกแต่ละฝ่ำย

แต่ละหน่วยงำนยิ่งส่งผลต่อควำมสสำเร็จของโครงกำรนั้นๆ เป็นต้น 

 ดังนั้นรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวที่ควรจะเป็นนั้นควรอยู่ในรูปแบบของภำคีเครือข่ำยด้ำน

กำรท่องเที่ยว ดังแผนภำพ
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 ผลการวจิยัเชิงคุณภาพ

 ผู้วิจัยได้วิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้จำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกและกำรสนทนำกลุ่มจำกบุคคลท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้อง พบว่ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มีอสำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวตำม

กฎหมำย ทว่ำบทบำททีแ่ต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แสดงออกมำนัน้ข้ึนอยูก่บับรบิทของแต่ละพืน้ที ่อำทิ ศูนย์

วัฒนธรรมไทยทรงดสำในเขตอสำเภอเขำย้อย อยู่ภำยใต้กำรดูแลของเทศบำลตสำบลเขำย้อย ดังนั้นจึงเป็นหน่วยงำนที่มี

บทบำทในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ เป็นตัวคอยประสำนควำมร่วมมือให้หน่วยงำนอื่นๆ รวมไปถึงชุมชนให้เข้ำมำ

ให้กำรสนบัสนุนและส่งเสรมิ แตกต่ำงจำกชมุชนคลองกระแชงในเขตเทศบำลเมืองเพชรบรุ ีแหล่งท่องเท่ียวดังกล่ำว

น้ันมีชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ส่วนเทศบำลเป็นหน่วยงำนที่คอยสนับสนุนในส่วนของกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ 

กำรสร้ำงสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรให้เอื้อต่อกำรเข้ำมำท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว เป็นต้น จำกตัวอย่ำงข้ำงต้น

จะเห็นได้ว่ำรูปแบบในกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวของท้ังสองพื้นที่ถึงแม้จะยึดกฎหมำยเดียวกัน แต่บทบำท

ที่แสดงออกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละที่แตกต่ำงกันแล้วแต่ศักยภำพของพื้นที่ ควำมเข้มแข็งของชุมชน 

 กำรพฒันำแหล่งท่องเทีย่วของแต่ละอสำเภอน้ันมีหน่วยงำนทีเ่ข้ำมำร่วมดสำเนินกำรหรอืสนับสนนุทีห่ลำกหลำย

ทั้งในส่วนของงบประมำณ บุคลำกร สถำนที่ และอื่นๆ อำทิ ธนำคำรปูม้ำ แพปลำชุมชนในเขตองค์กำรบริหำรตสำบล

แหลมผักเบี้ย อสำเภอบ้ำนแหลม โดยแหล่งท่องเที่ยวดังกล่ำวมีชุมชนเป็นผู้ก่อตั้งและขับเคลื่อนหลักด้วยกำรมองถึง

ควำมต้องกำรของคนในชุมชนเป็นหลัก โดยในระยะกำรก่อตั้งทำงองค์กำรบริหำรส่วนตสำบลแหลมผักเบี้ยก็ให้กำร

สนับสนุน จำกนั้นชุมชนก็มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรมำบริหำรงำนของกลุ่มและได้เชิญนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

ตสำบลแหลมผักเบี้ยขึ้นมำเป็นที่ปรึกษำ ในกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว กำรปรับภูมิทัศน์ กำรรักษำสิ่งแวดล้อม 

รวมไปถึงกำรประชำสัมพันธ์ ทำงคณะกรรมกำรซึ่งล้วนเป็นคนในชุมชนจะเป็นผู้ดสำเนินกำร ต่อมำก็ได้มีหน่วยงำน

ต่ำงๆ เข้ำมำสนบัสนนุทัง้หน่วยงำนภำครฐั เช่น ธนำคำรออมสนิเข้ำมำสนับสนนุในส่วนของงบประมำณในกำรสร้ำง

อำคำรและจดัหำถงัปูม้ำเพือ่ใช้ในกิจกรรมกำรปล่อยปมู้ำลงสูท้่องทะเล ได้รบังบประมำณจำกจงัหวดัเพชรบุรใีนกำร

จัดสร้ำงปูม้ำสัญลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว นอกจำกนั้นยังได้รับควำมช่วยเหลือทำงด้ำนวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัย

รำชภฏัเพชรบุร ีประมงจังหวัดเพชรบรุ ีสสำนกังำนคณะกรรมกำรวจัิยแห่งชำติ (วช.) มหำวทิยำลยัศิลปำกร มหำวทิยำลยั

รำชภัฎสวนสุนันทำ ในส่วนของภำคเอกชนก็ได้รับกำรสนับสนุนจำกหอกำรค้ำจังหวัดเพชรบุรีสนับสนุนเงินเพื่อ

สร้ำงห้องนส้ำ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จสำกัด จัดทสำโครงกำรเพื่อเพิ่มจสำนวนถังปูม้ำ เป็นต้น

 กำรดสำเนนิกำรด้ำนกำรท่องเท่ียวในลกัษณะของกำรบูรณำกำรร่วมกนั มักก่อให้เกดิประโยชน์ต่อกำรบรหิำร

จัดกำรท้ังในส่วนของสร้ำง กำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียว ภูมิทัศน์ สภำพแวดล้อม เน่ืองจำกมีหน่วยงำนที่มีศักยภำพ

ในแต่ละด้ำนเข้ำมำร่วมในกระบวนกำร ทสำให้กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นท่ีเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

ต่อเนื่อง และยั่งยืน ทว่ำบำงครั้งอำจเกิดปัญหำเนื่องจำกปัจจัยด้ำนระยะเวลำในกำรดสำเนินกำรเนื่องจำกกำรจัดทสำ

โครงกำรต่ำงๆ ของภำครัฐมักมีหลำยขั้นตอนส่งผลให้กำรดสำเนินกำรล่ำช้ำ อีกทั้งเมื่อต้องมีกำรประสำนงำนเพื่อขอ

ควำมร่วมมือจำกแต่ละฝ่ำยแต่ละหน่วยงำนยิ่งส่งผลต่อควำมสสำเร็จของโครงกำรนั้นๆ เป็นต้น 

 ดังนั้นรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวที่ควรจะเป็นนั้นควรอยู่ในรูปแบบของภำคีเครือข่ำยด้ำน

กำรท่องเทีย่ว ที่เปิดโอกำสใหท้กุภำคส่วน ไม่วำ่จะเป็นภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรไม่แสวงหำผลกสำไร หรือชมุชนได้

เข้ำมำมีส่วนร่วมในทุกกระบวนกำร ตั้งแต่กระบวนกำรวำงแผน กำรดสำเนินกำร กำรร่วมรับผลประโยชน์ และกำร

ประเมินผลเพื่อให้กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละอสำเภอของจังหวัดเพชรบุรีเกิดควำมควำมยั่งยืน 
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อภปิรายผลการวจิยั
 1. ระดับควำมต้องกำรของประชำชนต่อกำรบรหิำรแบบบรูณำกำรด้ำนกำรท่องเทีย่วชมุชนในทกุอสำเภอของ

จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยควำมต้องกำรสูง อยู่ในระดับมำกใน

ทกุด้ำน ซึง่ประกอบไปด้วย ด้ำนสิง่แวดล้อม ด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรและด้ำนกำรประชำสมัพนัธ์ ซึง่สอดคล้องกบัจกั

รกริศน์ ปันศิริ [7] พบว่ำ ควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว นส้ำตกศิลำเพชร ของ

องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลศิลำเพชร อสำเภอปัว จังหวัดน่ำน นั้นประชำชนเห็นด้วยกับกำรบริหำรจัดกำรอยู่ในระดับ

มำกทั้งสำมด้ำน ท้ังนี้อำจเป็นเพรำะกำรท่องเที่ยวชุมชนในทุกอสำเภอของจังหวัดเพชรบุรียังต้องกำรกำรสนับสนุน

จำกองค์กรที่เกี่ยวข้องและประชำชนในพื้นท่ีชุมชนนั้นมีควำมต้ังในในกำรท่ีจะพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวน้ันๆอย่ำง

ตั้งใจ จึงต้องกำรกำรดูแลและสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่จสำเป็น

 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ท่ีมอีสำนำจหน้ำทีใ่นกำรพฒันำและส่งเสรมิแหล่งท่องเท่ียวตำมกฎหมำย 

ทว่ำบทบำทท่ีแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แสดงออกมำนัน้ข้ึนอยูก่บับรบิทของแต่ละพืน้ที ่หำกชมุชนเข้มแขง็

ก็จะสำมำรถดสำเนินกำรด้ำนกำรท่องเท่ียวได้ด้วยตนเอง แล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนท่ีคอย

สนับสนุนสอดคล้องกับประโยชน์ ส่งกลิ่น [8] พบว่ำจุดกสำเนิดของกำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยวของหมู่บ้ำนซะซอม

เกดิจำกควำมต้องกำรของชมุชน จำกน้ันก็ได้มีหน่วยงำนต่ำงๆ ทัง้ภำครฐัและภำคเอกชนเข้ำมำช่วยเหลอืสนบัสนุนจน

ทสำให้กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวประสบควำมสสำเร็จ ทว่ำหำกชุมชนใดยังไม่สำมำรถดสำเนินกำรด้วยตนเอง

ทำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเข้ำมำเป็นผู้ดสำเนินกำรสอดคล้องกับนพชัย ฟองอิสสระ [9] พบวำ่ เทศบำลมี

บทบำทสสำคัญในกำรดสำเนินกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวโดยได้จัดทสำโครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวตสำบลแม่ยำวขึ้น เป็น

จดุเริม่ต้นของกำรสร้ำงเครอืข่ำยทำงสงัคมกำรท่องเทีย่วขึน้นบัแต่นัน้จงึได้มกีำรสร้ำงควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนอืน่ๆ 

ขึ้นในกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยว 

 3. รูปแบบกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวชุมชนที่เหมำะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในจงัหวดัเพชรบรุน้ัีนควรอยูใ่นรปูแบบของภำคเีครอืข่ำยด้ำนกำรท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคล้องกับพเิชษฐ์ ภมิูพำณิชย์ [10] 

พบว่ำในด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรท่องเทีย่วในพืน้ทีต่สำบลเนินเพิม่น้ันได้มีหน่วยงำนภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ หน่วย

งำนภำครฐั ได้เข้ำมำให้กำรสนบัสนุนกำรทสำงำนเชงิบรูณำกำรและเครอืข่ำยหุน้ส่วนชมุชน (Community Partnership) 

โดยเน้นกำรทสำงำนเชิงบูรณำกำรแนวรำบมำกขึ้น และสอดคล้องกับวุฒิชำติ สุนทรสมัย และ ปิยะพร ธรรมชำติ [11] 

พบว่ำ ในกำรพฒันำกำรท่องเท่ียวชมุชนเชงิสุขภำพของจงัหวดัปรำจนีบรุนีัน้ชมุชนต้องเข้ำใจในรปูแบบของกำรท่อง

เทีย่ว ต้องมีศักยภำพเพยีงพอต่อกำรรวมกลุม่ในกำรพฒันำเครอืข่ำยวสิำหกจิชมุชน และต้องได้รบักำรสนับสนนุจำก

องค์กรท้ังภำครัฐและเอกชนโดยทสำหน้ำที่เป็นผู้สนับสนุนเริ่มต้ังแต่ต้นนส้ำไปจนถึงปลำยนส้ำ ซึ่งจะทสำให้เกิดควำม

เข้มแข็งด้ำนเครือข่ำยและทสำให้เกิดศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวชุมชนอันจะนสำมำซึ่งกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนต่อไป และ

สอดคล้องกับ วรรณีศำ สีฟ้ำ [12] พบว่ำ ควรเพิ่มช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิง

ส่งเสริมสุขภำพให้มำกยิ่งขึ้น จัดเจ้ำหน้ำที ่วิทยำกรหรือผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสง่เสริมสุขภำพ มำให้ควำม

รูค้วำมเข้ำใจแก่ประชำชน ควรจัดกจิกรรมกำรส่งเสรมิกำรท่องเท่ียวเชงิส่งเสรมิสขุภำพ ไปยงัชมุชนต่ำงๆ และหน่วย

งำนรำชกำรควรจัดสรรงบประมำณในกำรจัดกิจกรรมหรือโครงกำรที่เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ
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ข้อเสนอแนะ
 จำกกำรศึกษำรูปแบบกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเท่ียวชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในจังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 องค์กรทีเ่กีย่วข้องสำมำรถนสำข้อมลูทีค้่นพบจำกกำรศึกษำมำเป็นแนวทำงในกำรบรหิำรจัดกำรกำรท่องเทีย่ว

ในพืน้ที ่รวมท้ังให้ให้ควำมสสำคญักบักำรบรหิำรและพฒันำแหล่งท่องเท่ียว เริม่ต้ังแต่กำรกสำหนดนโยบำย จดัทสำแผน

พัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นกำรเพิ่มศักยภำพทำงกำรท่องเที่ยวให้สูงขึ้นอีกด้วย

 ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้ปฏิบัติ

 1. ภำคประชำสงัคมทีม่ส่ีวนเก่ียวข้องควรเข้ำมำมีส่วนร่วมในพฒันำสิง่แวดล้อมทีส่่งผลกระทบต่อศักยภำพ

ของกำรท่องเที่ยว เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมยั่งยืนทำงกำรท่องเที่ยว

 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสร้ำงกระบวนกำรกำรเรียนรู้ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และทัศนคติเชิงบวก

ในกำรที่จะมีส่วนร่วมทำงกำรท่องเที่ยว รวมทั้งให้แนวทำงในกำรทสำธุรกิจกำรท่องเที่ยวที่ต่อยอดจำกกำรท่องเที่ยว

ทำงธรรมชำติในปัจจุบันด้วย

 3. ควรมีกำรจัดทสำร่ำงนโยบำยเกี่ยวกับกำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชน ซึ่งต้อง

เป็นลักษณะที่มีควำมต่อเน่ือง และให้ภำคีเครือข่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วมในทุกกระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรแหล่ง

ท่องเที่ยว เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำเกิดควำมยั่งยืน

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป

 ควรมีกำรศึกษำเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ที่มีกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเท่ียวโดยองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและศึกษำเกี่ยวกับกระบวนกำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยให้มีควำมเป็นรูปธรรม
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