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บทคัดย่ อ
การวิจยั แผนกลยุทธ์วิสาหกิจชุมชนเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1) ศึกษาศักยภาพการบริ หารจัดการของวิสาหกิจชุ มชน อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 2) ศึกษาแผนกลยุทธ์วิสาหกิจชุมชนเพื่อ
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยว อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี และ 3) วิเคราะห์และนาเสนอแผนวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากการสุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
ของกลุ่มผูบ้ ริ หารและพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผูน้ าชุมชน และกลุ่มนักท่องเที่ยวใน
อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ผลการศึกษาพบว่า ศักยภาพการบริ หารจัดการของวิสาหกิจชุมชน อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี มีจุดแข็งคือ มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพและเป็ นสังคมที่มีความ
เข้มแข็ง แต่ยงั คงมีจุดอ่อนในด้านสิ่ งอานวยความสะดวก การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านการผลิตและด้านการบริ หารจัดการ ส่ วนในการ
วางแผนกลยุทธ์วิสาหกิ จชุ มชนเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย กลยุทธ์การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม การพัฒนาด้านการผลิตสิ นค้าของวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนาความสามารถใน
การบริ หารจัดการของสมาชิก
คาสาคัญ : แผนกลยุทธ์ วิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยว ศักยภาพชุมชน การบริ หารจัดการ

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 District, Phetchaburi Province. The study indicated that
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563

68

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
10 (January - April) 68 - 78 (2020) Vol. 10, No. 1
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

บทนา
แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เป็ นแนวทางหนึ่ งที่จะช่วยแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนและเป็ นแนวทางที่
สร้างเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนให้มีความยัง่ ยืน เพราะเป็ นการส่ งเสริ มให้ชุมชนรู ้จกั ใช้ทรัพยากรท้องถิ่น ทาให้พวกเขาสามารถ
พึ่งพาตนเองในระยะยาวได้อย่างมัน่ คง ซึ่ง กลุ่มงานพัฒนาวิสาหกิจเกษตรชุมชน กรมส่งเสริ มการเกษตร [1] ได้อธิบายความหมาย
ของวิสาหกิจชุมชนไว้วา่ วิสาหกิจชุมชน (SMCE หรื อ small & micro community enterprise) หมายถึง กิจการของชุมชนที่เกี่ยวกับ
การผลิตสิ นค้า การให้บริ การหรื ออื่นๆ ที่ดาเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวถิ ีชีวติ ร่ วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ
ดังกล่าว ไม่วา่ จะเป็ นนิติบุคคลในรู ปแบบใด หรื อไม่เป็ นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน
และระหว่างชุมชน หรื ออีกนัยหนึ่ งก็คือ วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การประกอบการเพื่อการจัดการทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์
เพื่อการพึ่งตนเอง ซึ่ งทุนของชุมชนนั้น ก็จะหมายรวมถึงทรัพยากร ผลผลิตทางการเกษตร ความรู ้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี
ของท้องถิ่น [2] นอกจากนั้นยังหมายรวมถึงประชาชน ที่ เป็ นผูม้ ีความรู ้ ทางานมาหลายชัว่ อายุคน มีความเข้าใจทาอย่างเฉลียว
ฉลาดรู ้วา่ ตรงไหนควรทากสิ กรรมและที่ไหนควรเก็บรักษาไว้ ชาวบ้านจึงมีศกั ยภาพ มีภูมิปัญญา และมีใจมุ่งมัน่ ในการแก้ปัญหา
และพัฒนาชีวติ ความเป็ นอยูต่ ลอดจนสิ่ งแวดล้อม แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านและชุมชนมีความสาคัญยิง่ ต่อการพัฒนาในทุกด้าน
การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ นหนึ่งมาตรการสาคัญของรัฐบาลไทยที่ใช้กระตุน้ การขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศมาโดยตลอดโดยเฉพาะการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.) และหน่ วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้รณรงค์ส่งเสริ ม
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 เป็ นต้นมา โดยได้กาหนดกลุ่มสิ นค้าที่ ตอ้ งเตรี ยมความพร้ อมส าหรับนักท่ องเที่ ยวที่ เรี ยกว่า village tourism
ซึ่ งเน้นให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์หนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (one tambon one product: OTOP) ของชุมชนท้องถิ่น และวิสาหกิจชุมชน
(small & micro community enterprise: SMCE) ให้เป็ นสิ นค้าของที่ระลึกและบริ การให้กบั นักท่องเที่ยวด้วยการมุ่งเน้นคุณภาพ
และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มากยิ่งขึ้น [3] เห็นได้วา่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (tourism industry) ประกอบด้วยธุรกิจ
หลายประเภททั้ง ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้อ งโดยตรงและธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้อ งทางอ้อ ม หรื อ ธุ ร กิ จ ที่ ส นับ สนุ น ต่ า งๆ การซื้ อ บริ ก ารของ
นักท่องเที่ยว ทั้งนักท่องเที่ยวของไทยและชาวต่างประเทศก่อให้เกิดการหมุนเวียนของการใช้จ่ายซึ่ งจะตกอยูใ่ นหลายกลุ่มอาชีพ
ช่วยสร้างเสถียรภาพให้กบั สังคมทั้งระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับประเทศ [4]
อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแหล่งที่ สาคัญได้แก่ น้ าพุร้อน น้ าตกกระดังลา และอ่าง
เก็บน้ าแม่ประจันต์ เป็ นต้น น้ าพุร้อน ตั้งอยูท่ ี่บา้ นพุน้ าร้อน ตาบลน้ ากลัดเหนือ อาเภอหนองหญ้าปล้อง และห่างจากอาเภอเขาย้อย
มาประมาณ 12 กิโลเมตร น้ าพุร้อนหนองหญ้าปล้องเป็ นบ่อน้ าร้อนกลางป่ าร่ มรื่ น น้ าในบ่อมีอุณหภูมิประมาณ 49 องศาเซลเซียส
มี โรงนวดเพื่อสุ ขภาพ ร้ านอาหารและสามารถกางเต็นท์พกั แรมได้ ส่ วนน้ าตกกระดังลา เป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยวที่ มีความอุดม
สมบูรณ์ของผืนป่ า มีพืชสมุนไพรทอดยอดขึ้นอยู่เป็ นจานวนมาก สรรพคุณเป็ นทั้งเครื่ องเทศ เครื่ องหอม ตั้งอยู่ในเขตอุทยาน
แห่ งชาติแก่งกระจาน และห่ างจากอาเภอหนองหญ้าปล้อง 25 กิโลเมตร และอ่างเก็บน้ าแม่ประจันต์ เป็ นโครงการในพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวรัชกาลที่ 9 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการเพาะปลูกและบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง
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[5] การยกระดับการท่องเที่ ยวชุมชน จึ งเป็ นการสร้างคุณค่าให้เกิ ดมูลค่าเพิ่มได้อย่างยัง่ ยืนและก่อให้เกิ ดความหลากหลายของ
วิสาหกิจชุมชน เช่น ธุรกิจสิ นค้าที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เป็ นต้น
ปั จจุบนั วิสาหกิ จชุมชนของจังหวัดเพชรบุรี ส่ วนใหญ่ยงั ขาดความรู ้ความเข้าใจในการดาเนิ นงานของวิสาหกิ จชุมชน
ทั้ง ในด้า นการบริ ห ารจัด การกลุ่ ม ด้า นการผลิ ต และการตลาด โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง การพัฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร
ซึ่ งหากเกษตรกรมี ความรู ้ ความเข้าใจบริ บทของการพัฒนาการเกษตรและพื้นที่ ให้มีศกั ยภาพรองรับและบริ การนักท่องเที่ ยว
สามารถวิเคราะห์พ้ืนที่ จัดทาแผนบริ หารจัดการการท่องเที่ยวเชิ งเกษตรได้อย่างเหมาะสมกับบริ บทพื้นที่ การเกษตรกรรมและ
ชุมชน ก็จะช่วยยกระดับวิสาหกิจสู่ วิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่ งจะเป็ นการสร้างตลาดใหม่เพื่อรองรับผลผลิตและผลิ ตภัณฑ์
การเกษตรของชุมชน รวมถึงเปิ ดโอกาสให้นกั ท่องเที่ยวได้มาเรี ยนรู ้วิถีเกษตรร่ วมกันกับเกษตรกร อีกทั้งยังจะช่วยสร้างรายได้ให้
เกษตรกรและชุมชนเกษตรกรรมอย่างยัง่ ยืน [6]
ด้ว ยเหตุ น้ ี ผูว้ ิจัย จึ ง สนใจศึ กษาวิจัยและพัฒนา “แผนกลยุท ธ์ วิส าหกิ จชุ ม ชนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ องเที่ ยวของอ าเภอ
หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี” เพื่อนาผลวิจยั มาประยุกต์ใช้ในการบริ หารธุรกิจวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ความรู ้แก่ชุมชนในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว และเพื่อการสร้างรายได้ให้เกิดความยัง่ ยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาศักยภาพการบริ หารจัดการของวิสาหกิจชุมชน อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อศึกษาแผนกลยุทธ์วสิ าหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
3. เพื่ อ วิ เ คราะห์ แ ละน าเสนอแผนกลยุ ท ธ์ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเพื่ อ ส่ ง เสริ มการท่ อ งเที่ ย ว อ าเภอหนองหญ้า ปล้อ ง
จังหวัดเพชรบุรีไปปฏิบตั ิ

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ประกอบด้วย กลุ่มผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ จานวน 4 คน
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จานวน 4 คน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี จานวน 5 คน
กลุ่มผูน้ าชุมชน อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี จานวน 3 คนและกลุ่มนักท่องเที่ยวจานวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน
วิธีการศึกษา
การศึกษาศักยภาพในการบริ หารจัดการของวิสาหกิจชุมชน อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ผูว้ จิ ยั ศึกษาด้วยการ
ใช้หลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจ (PESTLE Analysis) ซึ่ งเป็ นการพัฒนามาจากแนวคิดของ Aguilar (1997)
[7] โดยใช้วิธีการสังเกตการณ์ (observation) โดยการที่ ผูว้ ิจยั ได้เดินทางไปสังเกตการณ์วิสาหกิ จชุมชน อาเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรีและใช้หลักการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตการณ์ดว้ ยการวิเคราะห์เนื้ อหา
สาระ (content analysis) อย่างเป็ นระบบ และนาเสนอสถานการณ์ปัจจุบนั ด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
(SWOT analysis) และวิเคราะห์ดว้ ย ( TOWS matrix)
การสร้ างเครื่ องมือในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์โดยมีข้ นั ตอนในการสร้าง ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่าง ๆ จากหนังสื อ ตารา เอกสารทางวิชาการและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดแผน
กลยุทธ์วสิ าหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรีให้ครอบคลุมเนื้อหาในด้านต่าง ๆ
ขั้นที่ 2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากหนังสื อ ตารา เอกสารทางวิชาการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์
วิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรีให้ครอบคลุมเนื้อหาในด้านต่าง ๆ
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ขั้นที่ 3 สร้างแบบสัมภาษณ์ฉบับร่ าง
ขั้นที่ 4 นาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นให้คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ภาษาที่ใช้ และปรับปรุ ง
แก้ไขแบบสอบถาม
ขั้นที่ 5 นาแบบสอบถามที่ แก้ไขแล้วเสนอต่อผูท้ รงคุ ณวุฒิที่มีความเชี่ ยวชาญด้านการสร้ างเครื่ องมื อวิจัยและด้านการ
ท่องเที่ยวจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) พร้อมทั้งพิจารณาความถูกต้องชัดเจนของภาษาที่ใช้
ขั้นที่ 6 วิเคราะห์คุณภาพของเครื่ องมือโดยหาค่า IOC (Item-objective Congruence Index) มีค่าดัชนี ความสอดคล้องใน
แต่ละข้อมากกว่า 0.5 ขึ้นไป โดยรวมมากกว่า 0.70 ขึ้นไป ผลการประเมินค่า IOC พบว่า โดยรวมมีค่าเท่ากับ 0.973
ขั้นที่ 7 จัดทาสนทนากลุ่ม(focus group discussion) โดยเชิ ญผูน้ าวิสาหกิ จชุ มชนและบุคคลต่างๆตามกลุ่มตัวอย่า งมา
ประชุมสนทนาจานวน 15-20 คน จากนั้นนาผลจากการสนทนามาทาการวิจยั
วิธีดาเนินการเก็บข้ อมูล
1. การสังเกต (observation) ในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้รูปแบบในการสังเกต 2 รู ปแบบ ดังนี้
1.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม (participant observation) โดยผูว้ ิจยั เข้าไปในอาเภอหนองหญ้าปล้อง เพื่อประชุมเชิง
ปฏิ บตั ิการกับกลุ่มวิสาหกิ จชุมชนผูแ้ ปรรู ปผลิตภัณฑ์เกษตรในแหล่งท่องเที่ยว อาเภอหนองหญ้าปล้อง โดยการสังเกต ซักถาม
ข้อมูลที่สงสัย จดบันทึกและเปิ ดเผยตัวเองว่ากาลังทาการวิจยั
1.2 การสัง เกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม (non - participant observation) ผูว้ ิจัย จะสัง เกตกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้องอยูว่ งนอก โดยจะไม่เข้าร่ วมกิจกรรม
2. การสัมภาษณ์ (interview) ในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้รูปแบบในการสัมภาษณ์ 2 รู ปแบบ ดังนี้
2.1 การสัม ภาษณ์ อ ย่า งเป็ นทางการ (structured interview) ท าการสัม ภาษณ์ โ ดยเจาะจงค าตอบเฉพาะเรื่ อ งตาม
จุดมุ่งหมาย โดยสัมภาษณ์กลุ่มเป้ าหมายรวม 4 กลุ่ม ได้แก่
1) ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายอาเภอ เกษตรกร
อาเภอหนองหญ้าปล้อง นักวิชาการ นักพัฒนาชุมชนชานาญการ และกรรมการผูบ้ ริ หารโรงแรมในอาเภอหนองหญ้าปล้อง
2) กลุ่มผูน้ าชุมชน อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
4) กลุ่มนักท่องเที่ยว
2.2 การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการ (unstructured interview) โดยการสัมภาษณ์แบบเปิ ดกว้างไม่จากัดคาตอบเพื่อ
จั บ ประเด็ น และน ามาตี ค วามหมายโดยการใช้ ท ฤษฎี และการสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก ( in depth interview) จากผู ้ รู้
(key information) เกี่ยวกับปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การจัดทาข้อมูลจะใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (data triangulation) เพื่อสร้างความมัน่ ใจและความเชื่อถือได้
ของข้อมูล โดยวิธีการตรวจสอบความสอดคล้องและไม่สอดคล้องของข้อมูลที่ได้จาก การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม
และการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม การตรวจสอบบางครั้งอาจใช้วิธีอื่นได้แก่ การตรวจสอบโดยเปลี่ยนแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน เช่น
บุคคล เวลาหรื อ สถานที่ให้ขอ้ มูล หรื ออาจตรวจสอบโดยใช้ผเู ้ ก็บข้อมูลที่ต่างกัน (investigator triangulation) จากนั้นนาข้อมูลที่ได้
มาทาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (PESTLE analysis), วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis,
TOWS matrix), วิเคราะห์เชิงบริ บทของเนื้อหา (content analysis) และวิเคราะห์เชิงบรรยาย (descriptive analysis) เพื่อสรุ ปศักยภาพ
การบริ หารจัดการของวิสาหกิจชุมชน และจัดทาแผนกลยุทธ์วสิ าหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว
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ผลการวิจัย
การศึ กษาครั้ งนี้ มี วตั ถุประสงค์ 3 ประการ คื อ 1) เพื่อศึ กษาศักยภาพการบริ หารจัดการของวิส าหกิ จชุ ม ชน อาเภอ
หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรีและ 2) เพื่อ ศึกษาแผนกลยุทธ์วิสาหกิจชุมชนเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว อาเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี 3) เพื่อวิเคราะห์และนาเสนอแผนกลยุทธ์วสิ าหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรีไปสู่การปฏิบตั ิ ซึ่งผลการวิจยั เรี ยงลาดับตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
1. ศักยภาพการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชน อาเภอหนองหญ้ าปล้ อง จังหวัดเพชรบุรี
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการวิสาหกิ จชุมชน
สามารถสรุ ป จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ได้ดงั นี้
1.1 จุดแข็ง
1) รู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม ได้แก่ การเยีย่ มชมฟาร์ มแพะ การเยีย่ มชมฟาร์มเห็ด การเยีย่ มชมฟาร์ มโคขุน
สวนทุเรี ยนลุงเต็ง และการเยีย่ มชมไร่ ดาษฏา ซึ่งปลูกพืชไร่ และพืชสวนผลไม้นานาชนิด
2) รู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น น้ าพุร้อน ซึ่ งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เขากระทิงเป็ นเทือกเขาที่
กาลังพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิ งอนุรักษ์แห่ งใหม่ ตลาดน้ ากวางโจวเป็ นตลาดน้ า ของเอกชน ที่ ให้บริ การพายเรื อในลาน้ า
สร้างบรรยากาศให้เหมือนตลาดน้ าอัมพวา มีบริ การขายอาหาร และสิ นค้า รวมทั้งสิ นค้าจากวิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยวอ่างเก็บ
น้ าแม่ประจันต์ ชมทิวทัศน์รอบ ๆ อ่างเก็บน้ า และมีบริ การเช่าจักรยานขี่ชมธรรมชาติ
3) ด้านเศรษฐกิจ มีความร่ วมมือกับภาคเอกชน โดยเจ้าของสถานประกอบการโรงแรม โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ในเขตหนองหญ้าปล้องมีการจัดตั้งชมรมการท่องเที่ยวหนองหญ้าปล้องขึ้น เพื่อช่วยการส่งเสริ มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีบริ การขาย
อาหาร และสิ นค้ารวมทั้งสิ นค้าจากวิสาหกิ จชุมชนการท่องเที่ ยว รอบอ่างเก็บน้ าแม่ประจันต์ และการให้บริ การเช่าจักรยานขี่ชม
ธรรมชาติ [8] (นายอาเภอหนองหญ้าปล้อง, วิพร แววศรี ผ่อง, สัมภาษณ์ 16 มีนาคม 2561) นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนภาค
เอกชน โดยมีชมรมท่องเที่ยว อาเภอหนองหญ้าปล้อง ซึ่ งมีภาคเอกชนเจ้าของโรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยว เข้ามาช่วยสนับสนุ น
การท่องเที่ยวการจัดงานส่ งเสริ มการท่องเที่ยวประจาปี ของอาเภอหนองหญ้าปล้อง การให้ทุนสนับสนุนการจัดงาน การให้สถานที่
จาหน่ายสิ นค้าวิสาหกิจชุมชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
4) ด้านสังคม ก่อให้เกิดความสามัคคีข้ ึนในชุมชน ลดการว่างงานของบรรดาแม่บา้ นที่เคยอยูบ่ า้ นไม่ได้ประกอบ
อาชี พก็มีรายได้เสริ ม บางครอบครัวถือเป็ นรายได้หลักลูกหลานที่ เคยไปทางานในกรุ งเทพก็กลับมาช่วยงานในวิสาหกิ จชุมชน
การรวมตัวเป็ นวิสาหกิจชุมชนก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนทาให้สมาชิกมีความรู ้กว่าแต่ก่อน
5) ด้านเทคโนโลยี มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ ชาวบ้านรู ้จกั การใช้ Internet มีการขายสิ นค้า วิสาหกิจ
ชุมชนทาง Internet และออนไลน์ การไลฟ์ สดขายสิ นค้า จากการอบรมให้โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1.2 จุดอ่อน
1) ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก แม้วา่ จะมีจดั ให้บริ การสถานที่จอดรถ มีศูนย์ขอ้ มูลการท่องเที่ยวประจาจุดต่างๆ
ในอาเภอหนองหญ้าปล้อง มีการแนะนาเส้นทางการท่องเที่ยว โดยเจ้าหน้าที่ และฝึ กคนในชุมชนให้มีส่วนร่ วมในฐานะเจ้าของ
บ้าน แต่ขาดการสร้างศูนย์ประชาสัมพันธ์ ห้องน้ า ห้องสุขาไว้รองรับนักท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวให้เพียงพอ
2) ด้านแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยว อาเภอหนองหญ้าปล้อง สามารถพัฒนาไปได้อีกแต่เนื่ องจากปั จจุบนั ยังมี
แหล่งท่องเที่ยวไม่กี่แห่งและกาลังจะบุกเบิกเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ ได้แก่ เขากระทิง แต่เส้นทางการเดินทางขึ้นบน
เขากระทิงยังไม่พฒั นา ปั จจุบนั มีผนู ้ าชุมชนเป็ นไกด์นาทางเพื่อศึกษาพืชพันธุ์ต่าง ๆ ตลอดเส้นทางขึ้นเขากระทิง ซึ่ งทางอาเภอฯ
และทางชมรมฯ กาลังจะทาโครงการ เพื่อเสนอของบประมาณกับทางจังหวัด และรวมกับเงินสนับสนุน จากสมาชิกในชมรมฯ เพื่อ
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สร้างให้เขากระทิงเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ในอาเภอหนองหญ้าปล้อง และยังมีโครงการการพัฒนาจุดถ่ายรู ปบนคัน
เขื่อนแม่ประจันต์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย
3) ด้านการผลิต
(1) ปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบเนื่องมาจากการประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ทาให้การปลูก
พริ กกะเหรี่ ยงซึ่ งเป็ นสิ นค้าวิสาหกิจชุมชนขาดแคลนวัตถุดิบเนื่ องจากพริ กกะเหรี่ ยงต้องปลูกบนที่สูง จึงจะออกผลมีรสชาติอร่ อย
มีกลิ่นหอม พริ กกะเหรี่ ยงแปรรู ปเป็ นสิ นค้าวิสาหกิจชุมชนที่มีชื่อเสี ยงของ อาเภอหนองหญ้าปล้อง
(2) กาลังการผลิตของกลุ่มต่าง ๆ ไม่เพียงพอ การผลิตไม่ต่อเนื่ อง เนื่ องจากมีอาชีพเดิมอยูแ่ ล้ว [9] (เกษตร
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง นิ ต ยา ตั้ง ศุ ภ วัช และผูป้ ระกอบการวิส าหกิ จชุ ม ชน อ าเภอหนองหญ้า ปล้อ ง ร้ อ ยตรี ปิยะ เปี่ ยมวิทย์
เลขานุ การกลุ่ม, สัมภาษณ์ 22 พฤษภาคม 2561) และในการผลิตบางประเภทต้องใช้แรงงานที่ มีทกั ษะพอสมควรแต่การพัฒนา
ทักษะให้แก่ สมาชิ กยังไม่ส ามารถพัฒนาการผลิ ต ได้ดี เท่ าที่ ค วร ทาให้ส่งผลต่อคุ ณภาพของสิ นค้า เช่ น วิสาหกิ จชุ มชนกลุ่ ม
หัตถกรรมงานฝี มือหนองหญ้าปล้อง
(3) ขาดทุนหมุนเวียน ปั ญหาด้านการเงิ นเกิ ดจากการขาดเงิ นลงทุนเพื่อพัฒนากิ จการ เพราะถึงแม้เมื่อจด
ทะเบียนรวมกลุ่มเป็ นวิสาหกิจชุมชนแล้วจะสามารถขอสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินได้ แต่วิสาหกิจโดยส่ วนมากจะไม่มีโอกาสได้
ขอสิ นเชื่อดังกล่าวเพราะการขอสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน สมาชิกในวิสาหกิจชุมชนจะต้องร่ วมกันเป็ นผูค้ ้ าประกันให้แก่วสิ าหกิจ
ชุมชนในการขอสิ นเชื่อ
(4) ด้านการบริ หารจัดการ ขาดความรู ้เรื่ องการตลาด ชาวบ้านไม่อยากนาสิ นค้าออกมาจาหน่ายในที่ไกล ๆ
จะจาหน่ายแค่ในชุมชนหรื อสถานที่ใกล้บา้ น
1.3 โอกาส
1) ปั จจัยด้านการเมือง จากการศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน ปี 2548 ซึ่ งมีเหตุผลของการ
ประกาศพระราชบัญญัติน้ ี คือ “เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ เศรษฐกิ จชุมชนเป็ นพื้นฐานของ การ
พัฒนาเศรษฐกิ จแบบพอเพียง และโดยที่ เศรษฐกิ จชุมชนในปั จจุบนั จานวนหนึ่ งยังอยู่ในระดับที่ ไม่พร้อมจะเข้ามาแข่งขันทาง
การค้าทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ สมควรให้มีการส่งเสริ มความรู ้และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างรายได้ การ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการและ การพัฒนารู ปแบบของวิสาหกิจชุมชน ซึ่ งจะส่ งผลให้ชุมชน
พึ่งพาตนเองได้และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็งพร้อมสาหรับการแข่งขันทางการค้าในอนาคตไม่วา่ ในระดับใด
รวมไปถึ ง การพัฒ นาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนไปสู่ ก ารเป็ นผู ้ป ระกอบกิ จ การขนาดย่อ มและขนาดกลางต่ อ ไป จึ ง จ าเป็ นต้อ งตรา
พระราชบัญญัติน้ ี”
2) ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สิ นค้าของวิสาหกิ จชุ มชนอาเภอหนองหญ้าปล้องได้รับมาตรฐาน(Q) ด้านความ
ปลอดภัย และปลอดสารพิษจากห้องปฏิบตั ิการ( lab) ประชารัฐ
3) ด้านการสนับสนุ นทางวิชาการ ได้รับการสนับสนุ นทางวิชาการเพื่อการประกอบการวิสาหกิ จชุมชน จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เช่น ด้านการบัญชี และการตลาด จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่วนด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์จากสาขาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1.4 อุปสรรค
1) ด้านการเงินและงบประมาณ การเงิน และงบประมาณขึ้นอยูก่ บั นโยบายของภาครัฐ และงบประมาณของทาง
จังหวัดที่ ส่งมาให้ทางอาเภอ หากต้องการงบประมาณ ก็ทาเรื่ องขอปลายทางจังหวัด หากไม่มีงบประมาณหรื อไม่เป็ นไปตาม
นโยบายของรัฐก็จะไม่ได้งบประมาณ
2) ด้านความร่ วมมื อกับนักการเมื องท้องถิ่ น นักการเมื องท้องถิ่ น ยังไม่มีความร่ วมมื อหรื อไม่มีนักการเมื อง
ท้องถิ่นเข้ามาช่วยเหลือแต่อย่างใด มีเพียงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผูน้ าชุมชน และชาวบ้านในชุมชน
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จากการวิเคราะห์ TOWS matrix สามารถสร้างยุทธศาสตร์ได้ดงั นี้
1. ยุทธศาสตร์ เชิงรุ ก (SO) เป็ นยุทธศาสตร์ที่ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งขององค์กรหรื อหน่วยงานเพื่อสร้างความได้เปรี ยบ
จากโอกาส และเป็ นยุทธศาสตร์ที่องค์กรหรื อหน่วยงานต้องการจะไปมากที่สุดได้แก่
1.1 การส่งเสริ มเศรษฐกิจชุมชนที่อยูใ่ นระดับไม่พร้อม ให้มีโอกาสเข้าแข่งขันทางการค้าโดยส่งเสริ มด้านความรู ้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.2 การส่งเสริ มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การรักษาคุณภาพ การสร้างความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ
1.3 การสร้างความสัมพันธ์และความร่ วมมือระหว่างเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม
2. ยุทธศาสตร์เชิงรับ (ST) เป็ นยุทธศาสตร์ที่ตอ้ งการเอาชนะอุปสรรคเพื่อสร้างข้อได้เปรี ยบจากจุดแข็งที่มีอยู่ ได้แก่
2.1 การสนับสนุนด้านงบประมาณและการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อประกอบการ
2.2 การกระตุน้ ให้ผนู ้ าชุมชนสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์เชิงปรับ (WO) เป็ นยุทธศาสตร์ที่ตอ้ งการเอาชนะจุดอ่อนจากข้อได้เปรี ยบจากโอกาสที่มีอยู่ ได้แก่
3.1 จัดทาแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและเกษตรกรรมอย่างบูรณาการ
3.2 การจัดสรรงบประมาณในการบุกเบิกแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในอาเภอหนองหญ้าปล้อง
3.3 การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในการผลิตสิ นค้าแปลกใหม่ โดยให้การสนับสนุนด้านการผลิตและการตลาด
4. ยุทธศาสตร์ เชิงถอย (WT) เป็ นยุทธศาสตร์ ที่ตอ้ งการให้เกิดจุดอ่อนและอุปสรรคต่ าที่ สุดเท่าที่ สามารถจะทาได้ หรื อ
ยอมรับอย่างมีช้ นั เชิง ได้แก่
4.1 การกระตุน้ ให้ผูน้ าชุ มชนและนักการเมื องท้องถิ่นเห็ นความสาคัญของวิสาหกิ จชุ มชนและมี ส่วนร่ วมในการ
สนับสนุนมากขึ้น
4.2 การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ และภาคเอกชน
2. การศึกษาแผนกลยุทธ์ วสิ าหกิจชุมชนเพื่อส่ งเสริมการท่ องเทีย่ ว อาเภอหนองหญ้ าปล้ อง จังหวัดเพชรบุรี
จากการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกของศักยภาพการบริ หารจัดการของวิสาหกิจชุมชน อาเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรีการประสานงานร่ วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และคณะกรรมการชุมชน โดยวิธี TOWS metric สามารถ
กาหนดเป็ น แผนกลยุทธ์วสิ าหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรีโดยมีองค์ประกอบของ
แผนดังนี้
1. วิสัยทัศน์ (vision) : วิสาหกิจชุมชนสร้างสรรค์เศรษฐกิจ และการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็ นเลิศ
2. พันธกิจ (mission)
1. พัฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ห่ ง ใหม่ ใ นอ าเภอหนองหญ้า ปล้อ งให้ ม ากขึ้ นและน า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชน
2. พัฒนาเส้นทางคมนาคม เพื่อความสะดวกสาหรับการท่องเที่ยวในอาเภอหนองหญ้าปล้อง
3. พัฒนาการผลิตสิ นค้าของวิสากิจชุมชนโดยยึดหลักกฎหมายสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
4. พัฒนาด้านความสามารถในการบริ หารจัดการของสมาชิก
3. ยุทธศาสตร์ การบริหาร
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ การเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ และส่ งเสริ มการผลิตสิ นค้า
ตามหลักกฎหมายสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอหนองหญ้าปล้องแห่งใหม่
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในอาเภอหนองหญ้าปล้อง เพื่อความสะดวกสาหรับนักท่องเที่ยว
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กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจชุมชนโดยอาศัยสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชน
กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก
กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเงินและบัญชี
4. การวิเคราะห์ และนาเสนอแผนสู่ การปฏิบัติ (Implementation)
การวิเคราะห์และนาเสนอแผนสู่การปฏิบตั ิ ดาเนินการโดยจัดทาเป็ น โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในอาเภอหนอง
หญ้าปล้องเพื่อส่งเสริ มการผลิตเชิงสร้างสรรค์ โดยมีองค์ประกอบของโครงการ ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอหนองหญ้าปล้อง
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นกั ท่องเที่ยวในการเที่ยวชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวนั้น
3. เพิ่มรายได้ให้แก่วสิ าหกิจชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง
เป้าประสงค์
1. การบุกเบิกเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ ได้แก่ เขากระทิง
2. พัฒนาจุดถ่ายรู ปบนคันเขื่อนแม่ประจันต์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
วิธีดาเนินการดาเนินงาน
1. ภาครั ฐทั้งส่ วนกลางและส่ วนภูมิ ภ าค องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่ น ผูน้ าชุ มชน นักการเมื องท้องถิ่ น และธุ รกิ จ
ภาคเอกชนในอาเภอหนองหญ้าปล้องควรประสานความร่ วมมือกับกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ด้านการสนับสนุนและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
แห่ งใหม่ในอาเภอหนองหญ้าปล้อง เนื่ องเพราะปั จจุบนั ยังมีแหล่งท่องเที่ยวน้อยแห่ ง โดยการจัดส่ งนักวิชาการ เข้าทาการสารวจ
เส้นทาง
1.2 ประสานงานกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการสนับสนุนการท่องเที่ยว การสร้างศูนย์ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว และสิ่ งอานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยว
1.3 ประสานงานกับกระทรวงคมนาคม ด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยูเ่ ดิมและบุกเบิกเส้นทาง
คมนาคมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ โดยให้นกั ท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งโดยง่ายและปลอดภัยยิง่ ขึ้น
1.4 ประสานงานกับเกษตรอาเภอและสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านการส่งเสริ มทรัพยากร
ตามหลักสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็ นเอกลักษณ์ของวิสากิจชุมชน ตามหลักหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ และทา
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญา
2. กาหนดนโยบายหรื อการวางแผนในการใช้เงินอย่างถูกวิธี โดยใช้เทคโนโลยีสร้างฐานข้อมูล เพื่อให้วสิ าหกิจชุมชนทุก
แห่งได้จดั ทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย และสามารถบริ หารงานการเงินได้ตามความเป็ นจริ ง
งบประมาณ
การจัดให้มีทรัพยากรทางการเงิน เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานรวม 2 แหล่ง ดังนี้
1. งบดาเนินการขององค์การบริ หารส่วนตาบล อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
2. งบสนับสนุนจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
การติดตามและประเมินโครงการ
1. ตัวชี้วดั จากนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องระหว่างดาเนินการ
2. ตัวชี้วดั จากนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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ผลคาดว่ าจะได้ รับ
1. การเกิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในอาเภอหนองหญ้าปล้องเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
2. การเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ตามหลักสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
3. การสร้างรายได้ให้แก่วสิ าหกิจชุมชน

อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์การดาเนิ นงานบริ หารจัดการการท่องเที่ยว อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรีโดยรวมยังไม่สูงมาก
พอ การบริ หารงานยังไม่สามารถครอบคลุมประเด็นต่างๆได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเต็มที่ อีกทั้งยังขาดบุคลากร งบประมาณ การพัฒนา
ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวใหม่ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริ มวิสากิจ
ชุมชนด้านการผลิตสิ นค้าเพื่อสร้างความแตกต่าง การพัฒนาตลาดและแหล่งทุน การสร้างตราสิ นค้า รวมถึงการปรับใช้กฎหมายเพื่อ
สร้างเอกลักษณ์ทางการค้าเช่ น กฎหมายบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา ฯลฯ ทั้งนี้ การจะพัฒนาวิสาหกิ จชุ มชน
ผูส้ นับสนุนสาคัญที่จะทาให้เกิดการพัฒนาคือ หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ทั้งรัฐบาลส่วนกลาง เช่น กระทรวง กรม และฝ่ ายและแผนกต่าง
ๆ และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยทุกหน่วยงานภาครัฐจะต้องร่ วมมือกันทางานเชิงบูรณาการและวิสาหกิจชุมชนก็จะต้องมีการ
พัฒนาตนเองในด้านการเรี ยนรู ้ การจัดการความรู ้ในองค์กรของตน ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของกาญจนา สุ ระ [10] ได้ศึกษาเรื่ อง
การพัฒนาศักยภาพการบริ หารจัดการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่ วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ปี ที่ 3 ผลการวิจยั พบว่า ระดับศักยภาพการบริ หารจัดการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ วิสาหกิจ
ชุมชนการท่องเที่ ยวเชิ งอัตลักษณ์ การท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม การท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ การท่องเที่ ยวเชิ งเกษตร และการท่องเที่ ยว
เชิงประวัติสาสตร์ อยูใ่ นระดับปานกลางทุกประเด็น ได้แก่ ศักยภาพของผูน้ าและการบริ หารจัดการองค์กร ศักยภาพการบริ หารจัดการ
ด้านการเงิ นและบัญชี ศักยภาพการบริ หารจัดการด้านการตลาด และศักยภาพการบริ หารจัดการด้านการผลิ ตและการให้บริ การ
ซึ่งแนวทางการรักษาศักยภาพและฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน โดยการร่ วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการสารวจทรัพยากร
ที่มีอยูใ่ นชุมชนและเชื่อมโยงทรัพยากรกับการท่องเที่ยว จดลิขสิ ทธิ์ ทรัพย์สินทางปั ญญาของทรัพยากรที่สารวจและค้นพบ ตลอดจน
สร้างทัศนคติของคนในชุมชนให้ตระหนักถึ งคุ ณค่าและความสาคัญของการท่องเที่ ยว โดยกระตุน้ ให้ชุมชนมี ส่วนร่ วมในการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนที่แสดงความเป็ นเอกลักษณ์ของชุมชนผลการวิจยั ของ Yang et.al. [11] ได้ศึกษาเรื่ อง การมีส่วน
ร่ วมขององค์กรชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชนบทของจีนอย่างยัง่ ยืน ผลการศึ กษาพบว่า การมีส่วนร่ วมขององค์กรชุมชนมี
ผลกระทบเชิงบวกต่อพฤติกรรมที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของวิสาหกิจการท่องเที่ยวในชนบท โดยขยายขอบเขตการศึกษาในส่วนของ
การจัดการท่ องเที่ ยวจากระดับล่ าง (นักท่ องเที่ ยว) ถึ งระดับบน (วิสาหกิ จชุ มชนเพื่ อการท่ องเที่ ยว) เพื่ อก าหนดกลยุทธ์ ในการ
ประสานงานตั้งแต่ระดับองค์กร ผูก้ าหนดนโยบาย จนถึงการวางแผนกรณี ฉุกเฉิ นร่ วมกัน และผลงานวิจยั ของโกสิ นทร์ ชานาญพล [12]
ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการเครื อข่ายการตลาดวิสาหกิ จชุมชนท่องเที่ยวไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน
ผลการวิจยั พบว่า วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวไทยมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ มีวฒั นธรรมประเพณี และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแต่ขาด
การบริ หารจัดการที่ ดีโดยเฉพาะด้านเครื อข่ายการตลาดรวมทั้งขาดแคลนเงิ นทุ นในการพัฒนา ส่ วนแนวทางในการแก้ปัญหาคือ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องทั้งภาครั ฐ ภาคเอกชน สถาบันศึ กษา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นควรบู รณาการทางานร่ วมกันในการ
สนับสนุนส่งเสริ มการสร้างและการจัดการเครื อข่ายการตลาดวิสากิจชุมชนท่องเที่ยวตั้งแต่ระดับชุมชนจังหวัด กลุ่มจังหวัดและขยายสู่
ระดับภาค ประเทศและต่างประเทศ ควรมีการให้ความรู ้เกี่ยวกับการตลาดท่องเที่ยวแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวอย่างสม่าเสมอและ
ควรสร้างช่องทางการสื่ อสารการท่องเที่ยวชุมชนที่เป็ นประโยชน์ผา่ นสื่ อหลายช่องทาง

ข้ อเสนอแนะ
จากกระบวนการวิจยั ข้อมูลเบื้องต้น และผลการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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1. ข้อเสนอแนะเชิงการบริ หาร
1.1 ภาครั ฐ ควรก าหนดนโยบายเศรษฐกิ จ เชิ ง สร้ า งสรรค์ ก าหนดให้ ก ารพัฒ นาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน หนึ่ งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์อา้ งอิงกฎหมายที่มีอยู่ เช่น กฎหมายบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
1.2 ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์
1.3 ภาครัฐควรประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาเส้นทางคมนาคม และการตลาดเพื่อส่งเสริ ม
การท่องเที่ยวและวิสาหกิจชุมชน
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิการ
2.1 ภาครัฐควรจัดกิจกรรมสนับสนุนในการสร้างองค์ความรู ้เกี่ยวกับการบริ หารจัดการให้กบั วิสาหกิจชุมชน เช่น
จัดหาวิทยากรมาสอนเรื่ องการทาบัญชี และการใช้เทคโนโลยีการผลิ ต การออกแบบผลิ ตภัณฑ์ การสร้ างแบรนด์สินค้าและ
การจัดการด้านตลาด
2.2 ภาครัฐควรมีการประเมินสถานะของวิสาหกิจชุมชนในด้านการบริ หารจัดการท่องเที่ ยวเป็ นประจาทุกปี เพื่อ
ส่งเสริ มให้วสิ าหกิจชุมชนสามารถดาเนินการธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้กา้ วหน้ายิง่ ขึ้น และให้การช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนที่
ประสบปั ญหา ทั้งด้านงบประมาณของแต่ละวิสาหกิจ รวมไปถึงการสนับสนุนเงินกูด้ อกเบี้ยต่า ในระยะเวลาที่เหมาะสม
2.3 ภาครัฐโดยการบริ หารราชการส่ วนกลางควรมีการถ่ายโอนภารกิจบางประการมายังองค์กรบริ หารส่ วนท้องถิ่น
เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการบริ หารจัดการ เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับชุมชน
3. ข้อเสนอแนะสาหรับที่จะศึกษาต่อไป
3.1 ควรนาแผนกลยุทธ์วิสาหกิจชุมชนเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรีที่ได้จาก
การวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็ นรู ปธรรม ศึกษาความเป็ นไปได้ ข้อดี ข้อเสี ย ของแผนกลยุทธ์เพื่อนามาปรับปรุ ง
3.2 ควรศึ กษาเปรี ยบเที ยบแผนกลยุทธ์วิสาหกิ จชุ มชนเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ ยว ในระดับจังหวัดที่ มีศกั ยภาพ
ใกล้เคียงกันทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อนาผลการศึกษามาพัฒนากาหนดแผนกลยุทธ์วสิ าหกิจ
ชุมชนเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวให้มีศกั ยภาพมากยิง่ ขึ้น
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