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บทคดัย่อ 
การวิจยัแผนกลยุทธ์วิสาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว อ  าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี คร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  

1) ศึกษาศกัยภาพการบริหารจดัการของวิสาหกิจชุมชน อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี  2) ศึกษาแผนกลยุทธ์วิสาหกิจชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว อ  าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี และ 3) วิเคราะห์และน าเสนอแผนวิสาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 
อ  าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี โดยเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง
ของกลุ่มผูบ้ริหารและพนกังานเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกิจชุมชน กลุ่มผูน้ าชุมชน และกลุ่มนกัท่องเท่ียวใน
อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี 
  ผลการศึกษาพบว่า ศกัยภาพการบริหารจดัการของวิสาหกิจชุมชน อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี มีจุดแข็งคือ มีแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีหลากหลายทั้งการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติ  การท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและเป็นสังคมท่ีมีความ
เขม้แข็ง แต่ยงัคงมีจุดอ่อนในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ดา้นการผลิตและดา้นการบริหารจดัการ ส่วนในการ
วางแผนกลยุทธ์วิสาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว อ  าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี ประกอบดว้ย กลยุทธ์การพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติ การพฒันาเส้นทางคมนาคม การพฒันาดา้นการผลิตสินคา้ของวสิาหกิจชุมชนและการพฒันาความสามารถใน
การบริหารจดัการของสมาชิก 
 

ค าส าคัญ : แผนกลยทุธ์ วสิาหกิจชุมชน การท่องเท่ียว ศกัยภาพชุมชน การบริหารจดัการ 
 

Abstract  
A study of Community Enterprise Strategic Plan for Tourism Promotion Nong Ya Plong District, Phetchaburi Province aimed to 

1) study the management potential of community enterprise of Nong Ya Plong District Phetchaburi  Province 2) study of Community 
Enterprise Strategic Plan for Tourism Promotion of Nong Ya Plong District Phetchaburi Province 3) analyze and present communi ty 
enterprise plans for Tourism Promotion of Nong Ya Plong District Phetchaburi Province. This research was a qualitative research and data 
collection were in-depth interviews with purposive samples of executives and officers from government and private agencies, community 
enterprise groups, community leader group and tourist groups in Nong Ya Plong Dis trict,  Phetchaburi Province. The study indicated that 
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the in-place various kinds of tourist attractions, such as ecosystem, agricultural, and healthy, and also the strong community, were  the 
strength of the management potential of community enterprises of Nong Ya Plong District, Phetchaburi Province. However, it had been still 
weaknesses such as facilities, tourist attractions, production and management. The community enterprise strategic plan for to urism 
promotion of Nong Ya Plong District Phetchaburi Province consisted of the development of natural tourist attractions, communication route, 
production of community enterprises and management capabilities of members.  

 

Keywords : Strategic Plan , Community Enterprise Tourism, Community Potential, Management  
 
 

บทน า   
  แนวทางการพฒันาวิสาหกิจชุมชน เป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยแกปั้ญหาความยากจนของประชาชนและเป็นแนวทางท่ี
สร้างเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนใหมี้ความยัง่ยนื เพราะเป็นการส่งเสริมใหชุ้มชนรู้จกัใชท้รัพยากรทอ้งถ่ิน ท าให้พวกเขาสามารถ
พ่ึงพาตนเองในระยะยาวไดอ้ยา่งมัน่คง ซ่ึง กลุ่มงานพฒันาวสิาหกิจเกษตรชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร [1] ไดอ้ธิบายความหมาย
ของวสิาหกิจชุมชนไวว้า่ วสิาหกิจชุมชน (SMCE หรือ small & micro community enterprise) หมายถึง กิจการของชุมชนท่ีเก่ียวกบั
การผลิตสินคา้ การใหบ้ริการหรืออ่ืนๆ ท่ีด าเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผกูพนั มีวถีิชีวติร่วมกนัและรวมตวักนัประกอบกิจการ
ดงักล่าว ไม่วา่จะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายไดแ้ละเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน 
และระหวา่งชุมชน หรืออีกนยัหน่ึงก็คือ วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การประกอบการเพื่อการจัดการทุนของชุมชนอยา่งสร้างสรรค์
เพื่อการพึ่งตนเอง ซ่ึงทุนของชุมชนนั้น ก็จะหมายรวมถึงทรัพยากร ผลผลิตทางการเกษตร ความรู้ ภูมิปัญญา วฒันธรรม ประเพณี
ของทอ้งถ่ิน [2]  นอกจากนั้นยงัหมายรวมถึงประชาชน ท่ีเป็นผูมี้ความรู้ ท างานมาหลายชัว่อายุคน มีความเขา้ใจท าอยา่งเฉลียว
ฉลาดรู้วา่ตรงไหนควรท ากสิกรรมและท่ีไหนควรเก็บรักษาไว ้ชาวบา้นจึงมีศกัยภาพ มีภูมิปัญญา และมีใจมุ่งมัน่ในการแกปั้ญหา
และพฒันาชีวติความเป็นอยูต่ลอดจนส่ิงแวดลอ้ม แสดงใหเ้ห็นวา่ชาวบา้นและชุมชนมีความส าคญัยิง่ต่อการพฒันาในทุกดา้น 
 การพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นหน่ึงมาตรการส าคญัของรัฐบาลไทยท่ีใชก้ระตุน้การขยายตวัทางเศรษฐกิจของ
ประเทศมาโดยตลอดโดยเฉพาะการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดร้ณรงคส่์งเสริม
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 เป็นตน้มา โดยไดก้ าหนดกลุ่มสินคา้ท่ีตอ้งเตรียมความพร้อมส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีเรียกว่า village tourism  
ซ่ึงเนน้ให้มีการใชผ้ลิตภณัฑห์น่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (one tambon one product: OTOP) ของชุมชนทอ้งถ่ิน และวิสาหกิจชุมชน 
(small & micro  community enterprise: SMCE) ให้เป็นสินคา้ของท่ีระลึกและบริการให้กบันักท่องเท่ียวดว้ยการมุ่งเน้นคุณภาพ
และเพ่ิมมูลค่าของผลิตภณัฑ ์OTOP ให้มากยิ่งข้ึน [3] เห็นไดว้า่ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (tourism industry) ประกอบดว้ยธุรกิจ
หลายประเภททั้ งธุรกิจท่ีเก่ียวข้องโดยตรงและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องทางอ้อม หรือธุรกิจท่ีสนับสนุนต่างๆ การซ้ือบริการของ
นกัท่องเท่ียว ทั้งนกัท่องเท่ียวของไทยและชาวต่างประเทศก่อให้เกิดการหมุนเวียนของการใชจ่้ายซ่ึงจะตกอยูใ่นหลายกลุ่มอาชีพ
ช่วยสร้างเสถียรภาพใหก้บัสงัคมทั้งระดบัชุมชนทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ [4]    
 อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรีมีแหล่งท่องเท่ียวหลายแหล่งท่ีส าคญัไดแ้ก่ น ้ าพุร้อน น ้ าตกกระดงัลา และอ่าง
เก็บน ้ าแม่ประจนัต ์เป็นตน้ น ้ าพรุ้อน ตั้งอยูท่ี่บา้นพนุ ้ าร้อน ต าบลน ้ ากลดัเหนือ อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง และห่างจากอ าเภอเขายอ้ย
มาประมาณ 12 กิโลเมตร น ้ าพุร้อนหนองหญา้ปลอ้งเป็นบ่อน ้ าร้อนกลางป่าร่มร่ืน น ้ าในบ่อมีอุณหภูมิประมาณ 49 องศาเซลเซียส 
มีโรงนวดเพื่อสุขภาพ ร้านอาหารและสามารถกางเต็นท์พกัแรมได้  ส่วนน ้ าตกกระดังลา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ของผืนป่า มีพืชสมุนไพรทอดยอดข้ึนอยู่เป็นจ านวนมาก สรรพคุณเป็นทั้งเคร่ืองเทศ เคร่ืองหอม ตั้งอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน และห่างจากอ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง 25 กิโลเมตร และอ่างเก็บน ้ าแม่ประจนัต ์เป็นโครงการในพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวรัชกาลท่ี 9 เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในดา้นการเพาะปลูกและบรรเทาความเดือดร้อนจากภยัแลง้  
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[5] การยกระดบัการท่องเท่ียวชุมชน จึงเป็นการสร้างคุณค่าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมไดอ้ย่างย ัง่ยืนและก่อให้เกิดความหลากหลายของ
วสิาหกิจชุมชน เช่น ธุรกิจสินคา้ท่ีระลึก ผลิตภณัฑชุ์มชน (OTOP) เป็นตน้ 
 ปัจจุบนัวิสาหกิจชุมชนของจงัหวดัเพชรบุรี ส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน  
ทั้ งในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ด้านการผลิตและการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  
ซ่ึงหากเกษตรกรมีความรู้ ความเขา้ใจบริบทของการพฒันาการเกษตรและพ้ืนท่ีให้มีศกัยภาพรองรับและบริการนักท่องเท่ียว 
สามารถวิเคราะห์พ้ืนท่ี จดัท าแผนบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงเกษตรไดอ้ย่างเหมาะสมกบับริบทพ้ืนท่ี การเกษตรกรรมและ
ชุมชน ก็จะช่วยยกระดบัวิสาหกิจสู่วิสาหกิจท่องเท่ียวเชิงเกษตร ซ่ึงจะเป็นการสร้างตลาดใหม่เพ่ือรองรับผลผลิตและผลิตภณัฑ์
การเกษตรของชุมชน รวมถึงเปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวไดม้าเรียนรู้วิถีเกษตรร่วมกนักบัเกษตรกร อีกทั้งยงัจะช่วยสร้างรายไดใ้ห้
เกษตรกรและชุมชนเกษตรกรรมอยา่งย ัง่ยนื [6]    
 ด้วยเหตุน้ี ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยและพฒันา “แผนกลยุทธ์วิสาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของอ าเภอ 
หนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี” เพ่ือน าผลวิจยัมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารธุรกิจวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้ความรู้แก่ชุมชนในการ
พฒันาการท่องเท่ียว และเพ่ือการสร้างรายไดใ้หเ้กิดความยัง่ยนืต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาศกัยภาพการบริหารจดัการของวสิาหกิจชุมชน อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาแผนกลยทุธ์วสิาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี 
 3. เพื่อวิเคราะห์และน าเสนอแผนกลยุทธ์วิสาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จงัหวดัเพชรบุรีไปปฏิบติั 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างคือ ผูใ้ห้ขอ้มูล ประกอบดว้ย กลุ่มผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 4 คน 
และภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว จ านวน 4 คน กลุ่มวสิาหกิจชุมชน อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี จ านวน 5 คน 
กลุ่มผูน้ าชุมชน อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี จ านวน 3 คนและกลุ่มนกัท่องเท่ียวจ านวน 4 คน รวมทั้งส้ิน 20 คน 
 วธีิการศึกษา 
 การศึกษาศกัยภาพในการบริหารจดัการของวิสาหกิจชุมชน อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี ผูว้จิยัศึกษาดว้ยการ
ใชห้ลกัการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกของธุรกิจ (PESTLE Analysis) ซ่ึงเป็นการพฒันามาจากแนวคิดของ Aguilar (1997) 
[7] โดยใชว้ิธีการสังเกตการณ์ (observation) โดยการท่ีผูว้ิจยัได้เดินทางไปสังเกตการณ์วิสาหกิจชุมชน อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง 
จงัหวดัเพชรบุรีและใชห้ลกัการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสังเกตการณ์ดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา
สาระ (content analysis) อยา่งเป็นระบบ และน าเสนอสถานการณ์ปัจจุบนัดว้ยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  
(SWOT analysis) และวเิคราะห์ดว้ย ( TOWS matrix)  
 การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั 

ผูว้จิยัด าเนินการสร้างแบบสมัภาษณ์โดยมีขั้นตอนในการสร้าง ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ศึกษาคน้ควา้รายละเอียดต่าง ๆ จากหนงัสือ ต ารา เอกสารทางวชิาการและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดแผน
กลยทุธ์วสิาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรีใหค้รอบคลุมเน้ือหาในดา้นต่าง ๆ 
 ขั้นท่ี 2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากหนงัสือ ต ารา เอกสารทางวิชาการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนกลยุทธ์
วสิาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรีใหค้รอบคลุมเน้ือหาในดา้นต่าง ๆ  
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 ขั้นท่ี 3 สร้างแบบสมัภาษณ์ฉบบัร่าง  
 ขั้นท่ี 4 น าแบบสมัภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนใหค้ณะกรรมการตรวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ภาษาท่ีใช ้และปรับปรุง
แกไ้ขแบบสอบถาม 
 ขั้นท่ี 5 น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขแลว้เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการสร้างเคร่ืองมือวิจัยและด้านการ
ท่องเท่ียวจ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (content validity) พร้อมทั้งพิจารณาความถูกตอ้งชดัเจนของภาษาท่ีใช ้ 

ขั้นท่ี 6 วิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือโดยหาค่า IOC (Item-objective Congruence Index) มีค่าดชันีความสอดคลอ้งใน
แต่ละขอ้มากกวา่ 0.5 ข้ึนไป โดยรวมมากกวา่ 0.70 ข้ึนไป ผลการประเมินค่า IOC พบวา่ โดยรวมมีค่าเท่ากบั 0.973 
                ขั้นท่ี 7 จดัท าสนทนากลุ่ม(focus group discussion) โดยเชิญผูน้ าวิสาหกิจชุมชนและบุคคลต่างๆตามกลุ่มตวัอย่างมา
ประชุมสนทนาจ านวน 15-20 คน จากนั้นน าผลจากการสนทนามาท าการวจิยั 

วธีิด าเนินการเกบ็ข้อมูล 
1. การสงัเกต (observation) ในการวจิยัคร้ังน้ี ใชรู้ปแบบในการสงัเกต 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
    1.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation) โดยผูว้ิจยัเขา้ไปในอ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง เพื่อประชุมเชิง

ปฏิบติัการกบักลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูแ้ปรรูปผลิตภณัฑ์เกษตรในแหล่งท่องเท่ียว อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง โดยการสังเกต ซักถาม
ขอ้มูลท่ีสงสยั จดบนัทึกและเปิดเผยตวัเองวา่ก าลงัท าการวจิยั 

1.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non - participant observation) ผูว้ิจัยจะสังเกตกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
วสิาหกิจชุมชน ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งอยูว่งนอก โดยจะไม่เขา้ร่วมกิจกรรม 

2. การสมัภาษณ์ (interview) ในการวจิยัคร้ังน้ี ใชรู้ปแบบในการสมัภาษณ์ 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
     2.1 การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ (structured interview) ท าการสัมภาษณ์โดยเจาะจงค าตอบเฉพาะเร่ืองตาม

จุดมุ่งหมาย โดยสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมายรวม 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
             1) ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย นายอ าเภอ เกษตรกร

อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง นกัวชิาการ นกัพฒันาชุมชนช านาญการ และกรรมการผูบ้ริหารโรงแรมในอ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง 
             2) กลุ่มผูน้ าชุมชน อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี 
             3) กลุ่มวสิาหกิจชุมชน อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี 
             4) กลุ่มนกัท่องเท่ียว 
        2.2 การสมัภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการ (unstructured interview) โดยการสมัภาษณ์แบบเปิดกวา้งไม่จ ากดัค าตอบเพ่ือ

จับประเด็นและน ามาตีความหมายโดยการใช้ท ฤษฎีและการสัมภาษณ์แบบเจาะ ลึก  ( in depth interview) จากผู ้ รู้   
(key information) เก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชน อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การจดัท าขอ้มูลจะใชว้ิธีการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (data triangulation) เพ่ือสร้างความมัน่ใจและความเช่ือถือได้

ของขอ้มูล โดยวธีิการตรวจสอบความสอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งของขอ้มูลท่ีไดจ้าก การสมัภาษณ์ การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การตรวจสอบบางคร้ังอาจใชว้ิธีอ่ืนไดแ้ก่ การตรวจสอบโดยเปล่ียนแหล่งขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั เช่น 
บุคคล เวลาหรือ สถานท่ีใหข้อ้มูล หรืออาจตรวจสอบโดยใชผู้เ้ก็บขอ้มูลท่ีต่างกนั (investigator triangulation) จากนั้นน าขอ้มูลท่ีได ้
มาท าการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ (PESTLE analysis), วิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis, 
TOWS matrix), วเิคราะห์เชิงบริบทของเน้ือหา (content analysis) และวเิคราะห์เชิงบรรยาย (descriptive analysis) เพื่อสรุปศกัยภาพ
การบริหารจดัการของวสิาหกิจชุมชน และจดัท าแผนกลยทุธ์วสิาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว  
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ผลการวจัิย 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชน อ าเภอ 

หนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรีและ 2) เพื่อศึกษาแผนกลยทุธ์วิสาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง 
จงัหวดัเพชรบุรี 3) เพ่ือวเิคราะห์และน าเสนอแผนกลยทุธ์วสิาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดั
เพชรบุรีไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงผลการวจิยัเรียงล าดบัตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 

1. ศักยภาพการบริหารจดัการของวสิาหกจิชุมชน อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จงัหวดัเพชรบุรี  
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชน

สามารถสรุป จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ไดด้งัน้ี 
1.1 จุดแขง็ 

1) รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การเยีย่มชมฟาร์มแพะ การเยีย่มชมฟาร์มเห็ด การเยีย่มชมฟาร์มโคขุน 
สวนทุเรียนลุงเตง็ และการเยีย่มชมไร่ดาษฏา ซ่ึงปลูกพืชไร่ และพืชสวนผลไมน้านาชนิด  

2) รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติ เช่น น ้ าพุร้อน ซ่ึงเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เขากระทิงเป็นเทือกเขาท่ี
ก าลงัพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ห่งใหม่ ตลาดน ้ ากวางโจวเป็นตลาดน ้ า ของเอกชน ท่ีให้บริการพายเรือในล าน ้ า
สร้างบรรยากาศใหเ้หมือนตลาดน ้ าอมัพวา มีบริการขายอาหาร และสินคา้ รวมทั้งสินคา้จากวิสาหกิจชุมชน การท่องเท่ียวอ่างเก็บ
น ้ าแม่ประจนัต ์ชมทิวทศัน์รอบ ๆ อ่างเก็บน ้ า และมีบริการเช่าจกัรยานข่ีชมธรรมชาติ 

3) ดา้นเศรษฐกิจ มีความร่วมมือกบัภาคเอกชน โดยเจา้ของสถานประกอบการโรงแรม โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
ในเขตหนองหญา้ปลอ้งมีการจดัตั้งชมรมการท่องเท่ียวหนองหญา้ปลอ้งข้ึน  เพ่ือช่วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเท่ียว มีบริการขาย
อาหาร และสินคา้รวมทั้งสินคา้จากวิสาหกิจชุมชนการท่องเท่ียว รอบอ่างเก็บน ้ าแม่ประจนัต ์และการให้บริการเช่าจกัรยานข่ีชม
ธรรมชาติ [8] (นายอ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง, วิพร แววศรีผ่อง, สัมภาษณ์ 16 มีนาคม 2561)  นอกจากนั้นยงัไดรั้บการสนบัสนุนภาค
เอกชน โดยมีชมรมท่องเท่ียว อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง ซ่ึงมีภาคเอกชนเจา้ของโรงแรม และสถานท่ีท่องเท่ียว เขา้มาช่วยสนบัสนุน 
การท่องเท่ียวการจดังานส่งเสริมการท่องเท่ียวประจ าปีของอ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง  การให้ทุนสนบัสนุนการจดังาน การให้สถานท่ี
จ าหน่ายสินคา้วสิาหกิจชุมชน โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย 

4) ดา้นสังคม ก่อให้เกิดความสามคัคีข้ึนในชุมชน ลดการวา่งงานของบรรดาแม่บา้นท่ีเคยอยูบ่า้นไม่ไดป้ระกอบ
อาชีพก็มีรายไดเ้สริม บางครอบครัวถือเป็นรายไดห้ลกัลูกหลานท่ีเคยไปท างานในกรุงเทพก็กลบัมาช่วยงานในวิสาหกิจชุมชน  
การรวมตวัเป็นวสิาหกิจชุมชนก่อใหเ้กิดความเขม้แขง็ของชุมชนท าใหส้มาชิกมีความรู้กวา่แต่ก่อน  

5) ดา้นเทคโนโลยี มีการน าเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาใช ้ชาวบา้นรู้จกัการใช ้Internet มีการขายสินคา้ วิสาหกิจ
ชุมชนทาง Internet และออนไลน์ การไลฟ์สดขายสินคา้ จากการอบรมใหโ้ดยมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

1.2 จุดอ่อน 
1) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก แมว้า่จะมีจดัให้บริการสถานท่ีจอดรถ มีศูนยข์อ้มูลการท่องเท่ียวประจ าจุดต่างๆ  

ในอ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง มีการแนะน าเส้นทางการท่องเท่ียว โดยเจา้หนา้ท่ี และฝึกคนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในฐานะเจา้ของ
บา้น แตข่าดการสร้างศูนยป์ระชาสมัพนัธ์ หอ้งน ้ า หอ้งสุขาไวร้องรับนกัท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวใหเ้พียงพอ 

2) ดา้นแหล่งท่องเท่ียว การท่องเท่ียว อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง สามารถพฒันาไปไดอี้กแต่เน่ืองจากปัจจุบนัยงัมี
แหล่งท่องเท่ียวไม่ก่ีแห่งและก าลงัจะบุกเบิกเสน้ทางท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ห่งใหม่ ไดแ้ก่ เขากระทิง แต่เสน้ทางการเดินทางข้ึนบน
เขากระทิงยงัไม่พฒันา ปัจจุบนัมีผูน้ าชุมชนเป็นไกด์น าทางเพ่ือศึกษาพืชพนัธ์ุต่าง ๆ ตลอดเส้นทางข้ึนเขากระทิง ซ่ึงทางอ าเภอฯ  
และทางชมรมฯ ก าลงัจะท าโครงการ เพ่ือเสนอของบประมาณกบัทางจงัหวดั และรวมกบัเงินสนบัสนุน จากสมาชิกในชมรมฯ เพื่อ
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สร้างใหเ้ขากระทิงเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ห่งใหม่ในอ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง และยงัมีโครงการการพฒันาจุดถ่ายรูปบนคนั
เข่ือนแม่ประจนัต ์เพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวอีกดว้ย 

3) ดา้นการผลิต  
(1) ปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบเน่ืองมาจากการประกาศพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ท าให้การปลูก

พริกกะเหร่ียงซ่ึงเป็นสินคา้วิสาหกิจชุมชนขาดแคลนวตัถุดิบเน่ืองจากพริกกะเหร่ียงตอ้งปลูกบนท่ีสูง จึงจะออกผลมีรสชาติอร่อย  
มีกล่ินหอม พริกกะเหร่ียงแปรรูปเป็นสินคา้วสิาหกิจชุมชนท่ีมีช่ือเสียงของ อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง 

(2) ก าลงัการผลิตของกลุ่มต่าง ๆ ไม่เพียงพอ การผลิตไม่ต่อเน่ือง เน่ืองจากมีอาชีพเดิมอยูแ่ลว้ [9] (เกษตร
อ าเภอหนองหญา้ปล้อง  นิตยา ตั้ งศุภวชั และผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชน อ าเภอหนองหญ้าปลอ้ง ร้อยตรีปิยะ เป่ียมวิทย ์
เลขานุการกลุ่ม, สัมภาษณ์ 22 พฤษภาคม 2561) และในการผลิตบางประเภทตอ้งใชแ้รงงานท่ีมีทกัษะพอสมควรแต่การพฒันา
ทักษะให้แก่สมาชิกยงัไม่สามารถพฒันาการผลิตได้ดีเท่าท่ีควร ท าให้ส่งผลต่อคุณภาพของสินคา้ เช่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
หตัถกรรมงานฝีมือหนองหญา้ปลอ้ง 

(3) ขาดทุนหมุนเวียน ปัญหาดา้นการเงินเกิดจากการขาดเงินลงทุนเพ่ือพฒันากิจการ เพราะถึงแมเ้ม่ือจด
ทะเบียนรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนแลว้จะสามารถขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงินได ้แต่วิสาหกิจโดยส่วนมากจะไม่มีโอกาสได้
ขอสินเช่ือดงักล่าวเพราะการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน สมาชิกในวสิาหกิจชุมชนจะตอ้งร่วมกนัเป็นผูค้  ้าประกนัใหแ้ก่วสิาหกิจ
ชุมชนในการขอสินเช่ือ 

(4) ดา้นการบริหารจดัการ ขาดความรู้เร่ืองการตลาด ชาวบา้นไม่อยากน าสินคา้ออกมาจ าหน่ายในท่ีไกล ๆ 
จะจ าหน่ายแค่ในชุมชนหรือสถานท่ีใกลบ้า้น 

1.3 โอกาส 
1) ปัจจยัดา้นการเมือง  จากการศึกษาพบวา่พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปี  2548 ซ่ึงมีเหตุผลของการ

ประกาศพระราชบญัญติัน้ีคือ “เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีเศรษฐกิจชุมชนเป็นพ้ืนฐานของ การ
พฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และโดยท่ีเศรษฐกิจชุมชนในปัจจุบนัจ านวนหน่ึงยงัอยู่ในระดบัท่ีไม่พร้อมจะเขา้มาแข่งขนัทาง 
การคา้ทั้งในระดบัภายในประเทศและระหวา่งประเทศ สมควรใหมี้การส่งเสริมความรู้และ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การสร้างรายได ้การ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การพฒันาความสามารถในการจดัการและ การพฒันารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงจะส่งผลให้ชุมชน
พ่ึงพาตนเองไดแ้ละพฒันาระบบเศรษฐกิจชุมชน ใหมี้ความเขม้แขง็พร้อมส าหรับการแข่งขนัทางการคา้ในอนาคตไม่วา่ในระดบัใด 
รวมไปถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสู่การเป็นผู ้ประกอบกิจการขนาดย่อมและขนาดกลางต่อไป จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบญัญติัน้ี” 

2) ด้านมาตรฐานผลิตภณัฑ์ สินคา้ของวิสาหกิจชุมชนอ าเภอหนองหญา้ปลอ้งได้รับมาตรฐาน(Q) ด้านความ
ปลอดภยั และปลอดสารพิษจากหอ้งปฏิบติัการ( lab) ประชารัฐ  

3) ดา้นการสนับสนุนทางวิชาการ ไดรั้บการสนับสนุนทางวิชาการเพ่ือการประกอบการวิสาหกิจชุมชน จาก
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี เช่น ดา้นการบญัชี และการตลาด จากคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ส่วนดา้นการ
ออกแบบผลิตภณัฑจ์ากสาขาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

1.4 อุปสรรค 
1) ดา้นการเงินและงบประมาณ การเงิน และงบประมาณข้ึนอยูก่บันโยบายของภาครัฐ และงบประมาณของทาง

จงัหวดัท่ีส่งมาให้ทางอ าเภอ หากตอ้งการงบประมาณ ก็ท าเร่ืองขอปลายทางจงัหวดั หากไม่มีงบประมาณหรือไม่เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐก็จะไม่ไดง้บประมาณ 

2) ด้านความร่วมมือกับนักการเมืองท้องถ่ิน นักการเมืองท้องถ่ิน ยงัไม่มีความร่วมมือหรือไม่มีนักการเมือง
ทอ้งถ่ินเขา้มาช่วยเหลือแต่อยา่งใด มีเพียงเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ผูน้ าชุมชน และชาวบา้นในชุมชน 
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จากการวเิคราะห์ TOWS matrix สามารถสร้างยทุธศาสตร์ไดด้งัน้ี 
1. ยทุธศาสตร์เชิงรุก (SO) เป็นยทุธศาสตร์ท่ีใชป้ระโยชน์จากจุดแข็งขององคก์รหรือหน่วยงานเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบ

จากโอกาส และเป็นยทุธศาสตร์ท่ีองคก์รหรือหน่วยงานตอ้งการจะไปมากท่ีสุดไดแ้ก่  
1.1 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท่ีอยูใ่นระดบัไม่พร้อม ใหมี้โอกาสเขา้แข่งขนัทางการคา้โดยส่งเสริมดา้นความรู้และ

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
1.2 การส่งเสริมการพฒันาผลิตภณัฑ ์การรักษาคุณภาพ การสร้างความน่าเช่ือถือทางธุรกิจ 
1.3 การสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมือระหวา่งเครือข่ายวสิาหกิจชุมชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม 

2. ยทุธศาสตร์เชิงรับ (ST) เป็นยทุธศาสตร์ท่ีตอ้งการเอาชนะอุปสรรคเพ่ือสร้างขอ้ไดเ้ปรียบจากจุดแขง็ท่ีมีอยู ่ไดแ้ก่ 
2.1 การสนบัสนุนดา้นงบประมาณและการจดัหาแหล่งเงินทุนเพ่ือประกอบการ 
2.2 การกระตุน้ใหผู้น้ าชุมชนสร้างความสามารถในการแข่งขนัโดยไดรั้บการสนบัสนุนจากนกัการเมืองทอ้งถ่ิน 

3. ยทุธศาสตร์เชิงปรับ (WO) เป็นยทุธศาสตร์ท่ีตอ้งการเอาชนะจุดอ่อนจากขอ้ไดเ้ปรียบจากโอกาสท่ีมีอยู ่ไดแ้ก่ 
3.1 จดัท าแผนการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวทั้งเชิงอนุรักษธ์รรมชาติและเกษตรกรรมอยา่งบูรณาการ 
3.2 การจดัสรรงบประมาณในการบุกเบิกแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ในอ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง 
3.3 การสนบัสนุนวสิาหกิจชุมชนในการผลิตสินคา้แปลกใหม่ โดยใหก้ารสนบัสนุนดา้นการผลิตและการตลาด 

4. ยทุธศาสตร์เชิงถอย (WT) เป็นยทุธศาสตร์ท่ีตอ้งการให้เกิดจุดอ่อนและอุปสรรคต ่าท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะท าได ้หรือ
ยอมรับอยา่งมีชั้นเชิง ไดแ้ก่ 

4.1 การกระตุน้ให้ผูน้ าชุมชนและนักการเมืองทอ้งถ่ินเห็นความส าคญัของวิสาหกิจชุมชนและมีส่วนร่วมในการ
สนบัสนุนมากข้ึน 

4.2 การสนบัสนุนงบประมาณจากภาครัฐ และภาคเอกชน   
2. การศึกษาแผนกลยุทธ์วสิาหกจิชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเทีย่ว อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จงัหวดัเพชรบุรี 

 จากการวเิคราะห์ปัจจยัทั้งภายในและภายนอกของศกัยภาพการบริหารจดัการของวสิาหกิจชุมชน อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง 
จงัหวดัเพชรบุรีการประสานงานร่วมกนัระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และคณะกรรมการชุมชน  โดยวิธี TOWS metric สามารถ
ก าหนดเป็น แผนกลยทุธ์วสิาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรีโดยมีองคป์ระกอบของ
แผนดงัน้ี 

1. วสัิยทศัน์ (vision) :  วสิาหกิจชุมชนสร้างสรรคเ์ศรษฐกิจ และการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวเป็นเลิศ 
2. พนัธกจิ (mission) 

1. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งใหม่ในอ าเภอหนองหญ้าปล้องให้มากข้ึนและน า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชใ้นการบริหารจดัการวสิาหกิจชุมชน 

2. พฒันาเสน้ทางคมนาคม เพ่ือความสะดวกส าหรับการท่องเท่ียวในอ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง 
3. พฒันาการผลิตสินคา้ของวสิากิจชุมชนโดยยดึหลกักฎหมายส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
4. พฒันาดา้นความสามารถในการบริหารจดัการของสมาชิก 

3. ยุทธศาสตร์การบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยทุธศาสตร์การเพ่ิมศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติ และส่งเสริมการผลิตสินคา้       

ตามหลกักฎหมายส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
กลยทุธ์ท่ี 1 การเพ่ิมศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวในอ าเภอหนองหญา้ปลอ้งแห่งใหม่ 
กลยทุธ์ท่ี 2 การพฒันาเสน้ทางคมนาคมในอ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง เพ่ือความสะดวกส าหรับนกัท่องเท่ียว 
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กลยทุธ์ท่ี 3 การพฒันาผลิตภณัฑว์สิาหกิจชุมชนโดยอาศยัส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที ่2  การพฒันาความสามารถในการบริหารจดัการวสิาหกิจชุมชน 
กลยทุธ์ท่ี 1 กลยทุธ์ในการพฒันาศกัยภาพของสมาชิก 
กลยทุธ์ท่ี 2 กลยทุธ์ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และพฒันาระบบฐานขอ้มูลดา้นการเงินและบญัชี  

 4. การวเิคราะห์และน าเสนอแผนสู่การปฏิบัต ิ(Implementation) 
 การวเิคราะห์และน าเสนอแผนสู่การปฏิบติั ด าเนินการโดยจดัท าเป็น โครงการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ในอ าเภอหนอง
หญา้ปลอ้งเพ่ือส่งเสริมการผลิตเชิงสร้างสรรค ์โดยมีองคป์ระกอบของโครงการ ดงัน้ี 

วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวในอ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง 
2. เพ่ือสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวในการเท่ียวชมและอุดหนุนผลิตภณัฑข์องวสิาหกิจชุมชนในแหล่งท่องเท่ียวนั้น 
3. เพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่วสิาหกิจชุมชนในแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่ง 
เป้าประสงค์ 
1.  การบุกเบิกเสน้ทางท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ห่งใหม่ ไดแ้ก่ เขากระทิง 
2.  พฒันาจุดถ่ายรูปบนคนัเข่ือนแม่ประจนัต ์เพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียว 

วธีิด าเนินการด าเนินงาน 
1. ภาครัฐทั้ งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ผูน้ าชุมชน  นักการเมืองท้องถ่ิน และธุรกิจ

ภาคเอกชนในอ าเภอหนองหญา้ปลอ้งควรประสานความร่วมมือกบักระทรวงต่าง ๆ ดงัน้ี 
1.1 ประสานงานกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการสนบัสนุนและการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว

แห่งใหม่ในอ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง เน่ืองเพราะปัจจุบนัยงัมีแหล่งท่องเท่ียวนอ้ยแห่ง โดยการจดัส่งนกัวิชาการ เขา้ท าการส ารวจ
เสน้ทาง  

1.2 ประสานงานกบักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ดา้นการสนบัสนุนการท่องเท่ียว การสร้างศูนยป์ระชาสัมพนัธ์
การท่องเท่ียว และส่ิงอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว  
 1.3 ประสานงานกบักระทรวงคมนาคม ดา้นการพฒันาเสน้ทางคมนาคมแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยูเ่ดิมและบุกเบิกเสน้ทาง
คมนาคมแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ โดยใหน้กัท่องเท่ียวสามารถเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่งโดยง่ายและปลอดภยัยิง่ข้ึน 
 1.4 ประสานงานกบัเกษตรอ าเภอและสถาบนัการศึกษา เช่น มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ดา้นการส่งเสริมทรัพยากร
ตามหลกัส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์มาพฒันาผลิตภณัฑท่ี์เป็นเอกลกัษณ์ของวิสากิจชุมชน ตามหลกัหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์และท า
การจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 2. ก าหนดนโยบายหรือการวางแผนในการใชเ้งินอยา่งถูกวธีิ โดยใชเ้ทคโนโลยสีร้างฐานขอ้มูล เพ่ือใหว้สิาหกิจชุมชนทุก
แห่งไดจ้ดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย และสามารถบริหารงานการเงินไดต้ามความเป็นจริง 

งบประมาณ 
                การจดัใหมี้ทรัพยากรทางการเงิน เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานรวม 2 แหล่ง ดงัน้ี 
               1.  งบด าเนินการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี 
               2.  งบสนบัสนุนจากกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง 

การตดิตามและประเมนิโครงการ 
1. ตวัช้ีวดัจากนกัวชิาการจากสถาบนัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งระหวา่งด าเนินการ 
2. ตวัช้ีวดัจากนกัวชิาการจากสถาบนัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือส้ินสุดโครงการ 
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ผลคาดว่าจะได้รับ 
1. การเกิดแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ในอ าเภอหนองหญา้ปลอ้งเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียว 
2. การเกิดผลิตภณัฑใ์หม่ตามหลกัส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  
3. การสร้างรายไดใ้หแ้ก่วสิาหกิจชุมชน 

 

อภิปรายผล 
 จากผลการวเิคราะห์การด าเนินงานบริหารจดัการการท่องเท่ียว อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรีโดยรวมยงัไม่สูงมาก
พอ การบริหารงานยงัไม่สามารถครอบคลุมประเด็นต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเต็มท่ี อีกทั้งยงัขาดบุคลากร งบประมาณ การพฒันา
ทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวใหม่ การพฒันาเสน้ทางคมนาคมเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวและการส่งเสริมวิสากิจ
ชุมชนดา้นการผลิตสินคา้เพ่ือสร้างความแตกต่าง การพฒันาตลาดและแหล่งทุน การสร้างตราสินคา้ รวมถึงการปรับใชก้ฎหมายเพ่ือ
สร้างเอกลกัษณ์ทางการคา้เช่น กฎหมายบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา ฯลฯ ทั้งน้ีการจะพฒันาวิสาหกิจชุมชน
ผูส้นบัสนุนส าคญัท่ีจะท าใหเ้กิดการพฒันาคือ หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ทั้งรัฐบาลส่วนกลาง เช่น กระทรวง กรม และฝ่ายและแผนกต่าง 
ๆ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยทุกหน่วยงานภาครัฐจะตอ้งร่วมมือกนัท างานเชิงบูรณาการและวิสาหกิจชุมชนก็จะตอ้งมีการ
พฒันาตนเองในดา้นการเรียนรู้ การจดัการความรู้ในองค์กรของตน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของกาญจนา สุระ [10]  ไดศึ้กษาเร่ือง 
การพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการท่องเท่ียวของชุมชนท่องเท่ียว จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตค้วามร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ ปีท่ี 3 ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัศกัยภาพการบริหารจดัการท่องเท่ียวของชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ วสิาหกิจ
ชุมชนการท่องเท่ียวเชิงอตัลกัษณ์ การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงเกษตร และการท่องเท่ียว 
เชิงประวติัสาสตร์ อยูใ่นระดบัปานกลางทุกประเด็น ไดแ้ก่ ศกัยภาพของผูน้ าและการบริหารจดัการองคก์ร ศกัยภาพการบริหารจดัการ
ด้านการเงินและบัญชี ศักยภาพการบริหารจัดการด้านการตลาด และศักยภาพการบริหารจัดการด้านการผลิตและการให้บริการ  
ซ่ึงแนวทางการรักษาศกัยภาพและฐานทรัพยากรการท่องเท่ียวของชุมชน โดยการร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการส ารวจทรัพยากร
ท่ีมีอยูใ่นชุมชนและเช่ือมโยงทรัพยากรกบัการท่องเท่ียว จดลิขสิทธ์ิทรัพยสิ์นทางปัญญาของทรัพยากรท่ีส ารวจและคน้พบ ตลอดจน
สร้างทศันคติของคนในชุมชนให้ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคญัของการท่องเท่ียว โดยกระตุน้ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการท่องเท่ียววิสาหกิจชุมชนท่ีแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนผลการวิจยัของ Yang et.al. [11]  ไดศึ้กษาเร่ือง การมีส่วน
ร่วมขององค์กรชุมชนในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวชนบทของจีนอย่างย ัง่ยืน ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมขององคก์รชุมชนมี
ผลกระทบเชิงบวกต่อพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของวิสาหกิจการท่องเท่ียวในชนบท โดยขยายขอบเขตการศึกษาในส่วนของ
การจัดการท่องเท่ียวจากระดับล่าง (นักท่องเท่ียว) ถึงระดับบน (วิสาหกิจชุมชนเพ่ือการท่องเท่ียว) เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ในการ
ประสานงานตั้งแต่ระดบัองคก์ร ผูก้  าหนดนโยบาย จนถึงการวางแผนกรณีฉุกเฉินร่วมกนั และผลงานวจิยัของโกสินทร์ ช านาญพล [12] 
ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวไทยเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ผลการวจิยัพบวา่ วสิาหกิจชุมชนท่องเท่ียวไทยมีทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์ มีวฒันธรรมประเพณีและผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีน่าสนใจแต่ขาด
การบริหารจัดการท่ีดีโดยเฉพาะด้านเครือข่ายการตลาดรวมทั้ งขาดแคลนเงินทุนในการพฒันา ส่วนแนวทางในการแก้ปัญหาคือ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรบูรณาการท างานร่วมกันในการ
สนบัสนุนส่งเสริมการสร้างและการจดัการเครือข่ายการตลาดวิสากิจชุมชนท่องเท่ียวตั้งแต่ระดบัชุมชนจงัหวดั กลุ่มจงัหวดัและขยายสู่
ระดบัภาค ประเทศและต่างประเทศ ควรมีการให้ความรู้เก่ียวกบัการตลาดท่องเท่ียวแก่บุคลากรดา้นการท่องเท่ียวอย่างสม ่าเสมอและ
ควรสร้างช่องทางการส่ือสารการท่องเท่ียวชุมชนท่ีเป็นประโยชน์ผา่นส่ือหลายช่องทาง 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากกระบวนการวจิยั ขอ้มูลเบ้ืองตน้ และผลการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
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 1. ขอ้เสนอแนะเชิงการบริหาร 
      1.1 ภาครัฐควรก าหนดนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ก าหนดให้การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน หน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑอ์า้งอิงกฎหมายท่ีมีอยู ่เช่น กฎหมายบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  
      1.2 ภาครัฐควรจดัสรรงบประมาณในการพฒันาบุคลากร พฒันาระบบขอ้มูล สารสนเทศ และการประชาสมัพนัธ์ 
                     1.3 ภาครัฐควรประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือการพฒันาเส้นทางคมนาคม และการตลาดเพ่ือส่งเสริม
การท่องเท่ียวและวสิาหกิจชุมชน 

2. ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัการ 
2.1 ภาครัฐควรจดักิจกรรมสนบัสนุนในการสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการให้กบัวิสาหกิจชุมชน เช่น 

จัดหาวิทยากรมาสอนเร่ืองการท าบัญชี และการใช้เทคโนโลยีการผลิต การออกแบบผลิตภณัฑ์ การสร้างแบรนด์สินคา้และ  
การจดัการดา้นตลาด  

2.2 ภาครัฐควรมีการประเมินสถานะของวิสาหกิจชุมชนในดา้นการบริหารจดัการท่องเท่ียวเป็นประจ าทุกปี เพื่อ
ส่งเสริมใหว้สิาหกิจชุมชนสามารถด าเนินการธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวใหก้า้วหนา้ยิง่ข้ึน และใหก้ารช่วยเหลือวสิาหกิจชุมชนท่ี
ประสบปัญหา ทั้งดา้นงบประมาณของแต่ละวสิาหกิจ รวมไปถึงการสนบัสนุนเงินกูด้อกเบ้ียต ่า ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

2.3 ภาครัฐโดยการบริหารราชการส่วนกลางควรมีการถ่ายโอนภารกิจบางประการมายงัองคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ิน
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจดัการ เพราะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความใกลชิ้ดกบัชุมชน 

3. ขอ้เสนอแนะส าหรับท่ีจะศึกษาต่อไป  
      3.1 ควรน าแผนกลยทุธ์วิสาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรีท่ีไดจ้าก

การวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์เป็นรูปธรรม ศึกษาความเป็นไปได ้ขอ้ดี ขอ้เสีย ของแผนกลยทุธ์เพื่อน ามาปรับปรุง 
3.2  ควรศึกษาเปรียบเทียบแผนกลยุทธ์วิสาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว ในระดับจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพ

ใกลเ้คียงกนัทั้งในระดบัชุมชน ระดบัประเทศ และระดบัภูมิภาคอาเซียน เพ่ือน าผลการศึกษามาพฒันาก าหนดแผนกลยทุธ์วสิาหกิจ
ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวใหมี้ศกัยภาพมากยิง่ข้ึน 
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