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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษายุทธศาสตร์ ปัจจัยที่มผีลต่อยุทธศาสตร์ และ เสนอยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมใน
การการบริหารจดัการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร การวิจัยนี้เป็นแบบผสานวิธีทัง้เชิง
คุณภาพและเชิงปรมิาณ ผลการวจิัยพบว่า 1) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากและเรยีงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ยุทธศาสตร์การสร้าง
เครือข่ายการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  และยุทธศาสตร์การส่งเสรมิศักยภาพการท่องเที่ยว  
ตามลาํดับ ส่วนยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร ประกอบด้วยแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวภาคเหนือตอนลา่ง แผนการท่องเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร และแผนปฏิบัติการประจําปี แตไ่ม่มีแผน
แม่บท 2) ปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร พบว่า 
ประกอบด้วย (1) ปัจจัยนโยบายการท่องเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเรียงลําดับ
จากค่าเฉลีย่มากท่ีสดุไปหาน้อยท่ีสุด ดังนี้ ด้านวัดผลและประเมินได้ ด้านมีวัตถุประสงค์ชัดเจน                  
ด้านมีความต่อเนื่อง และด้านการนําไปปฏิบตัิได้ ตามลําดับ และ (2) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  โดยรวมอยู่
ในระดับมากและเรียงลําดับจากคา่เฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยทีสุ่ด ดังนี้ ปัจจัยการบรหิารจดัการภาครัฐ ปัจจัยการ
บริหารจดัการภาคเอกชน และปัจจัยการบรหิารจดัการภาคประชาชนและองค์กรท้องถิ่น ตามลาํดับ              
3) ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
โดยเรียงลําดับตามความสําคัญสูงสุด ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการภาคประชาชนและองค์กร
ท้องถิ่น (2) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาคเอกชน (3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ และ            
(4) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนและองค์กรท้องถิ่น   
 

ค าส าคัญ:  ยุทธศาสตร์ / การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
 
 
 
 
 
          *นกัศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
         **ศาสตราจารย์ประจาํหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวทิยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
        ***อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดก าแพงเพชร 
The Strategies of Sustainable Tourism Management of Kamphaeng Phet 

Province 
พงษ์ศักด์ิ  เพชรสถิตย์* 
Pongsak  Phetsatit 

ดร.บุญทัน  ดอกไธสง** 
Dr.Boonton Dockthaisong 

ดร.วิมล  หอมยิ่ง*** 
Dr.Wimon Homying 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษายุทธศาสตร์ ปัจจัยที่มผีลต่อยุทธศาสตร์ และ เสนอยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมใน
การการบริหารจดัการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร การวิจัยนี้เป็นแบบผสานวิธีทัง้เชิง
คุณภาพและเชิงปรมิาณ ผลการวจิัยพบว่า 1) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากและเรยีงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ยุทธศาสตร์การสร้าง
เครือข่ายการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  และยุทธศาสตร์การส่งเสรมิศักยภาพการท่องเที่ยว  
ตามลาํดับ ส่วนยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร ประกอบด้วยแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวภาคเหนือตอนลา่ง แผนการท่องเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร และแผนปฏิบัติการประจําปี แตไ่ม่มีแผน
แม่บท 2) ปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร พบว่า 
ประกอบด้วย (1) ปัจจัยนโยบายการท่องเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเรียงลําดับ
จากค่าเฉลีย่มากท่ีสดุไปหาน้อยท่ีสุด ดังนี้ ด้านวัดผลและประเมินได้ ด้านมีวัตถุประสงค์ชัดเจน                  
ด้านมีความต่อเนื่อง และด้านการนําไปปฏิบตัิได้ ตามลําดับ และ (2) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  โดยรวมอยู่
ในระดับมากและเรียงลําดับจากคา่เฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยทีสุ่ด ดังนี้ ปัจจัยการบรหิารจดัการภาครัฐ ปัจจัยการ
บริหารจดัการภาคเอกชน และปัจจัยการบรหิารจดัการภาคประชาชนและองค์กรท้องถิ่น ตามลาํดับ              
3) ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
โดยเรียงลําดับตามความสําคัญสูงสุด ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการภาคประชาชนและองค์กร
ท้องถิ่น (2) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาคเอกชน (3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ และ            
(4) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนและองค์กรท้องถิ่น   
 

ค าส าคัญ:  ยุทธศาสตร์ / การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
 
 
 
 
 
          *นกัศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
         **ศาสตราจารย์ประจาํหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวทิยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
        ***อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 ISSN 2408 - 0845
174

ABSTRACT 
 

The objectives of this study were to  study the strategies, the factors affecting the strategies 
and propose the appropriate strategies of sustainable tourism management of 
KamphaengPhetprovince. This research was conducted by using mixed methods of qualitative 
and quantitative research. The research findings were as follows: 1) the strategies of 
sustainable tourism management of KamphaengPhetprovince was found that in overall were 
at the high level and ranked from the highest to the lowest, namely strategies of tourism 
networks creation, strategies of public relations, strategies of tourism potential promotion, 
respectively.  The strategies composed of tourism development plan in the Lower Northern, 
tourism plan of KamphaengPhetprovince and annual operational plan but did not have 
master plan and 2) the factors affecting the strategies of sustainable tourism management 
ofKamphaengPhetprovince was found as follows : (1) the tourism policy factor in overall were 
at the high level and ranked from the highest mean to the lowest mean were the aspect of 
measurable and evaluable policy, the aspect of policy clearance, the aspect of continuing and 
the aspect of policy implementation, respectively, (2) the management factor in overall were 
at the high level and ranked from the highest mean to the lowest mean were the aspect of 
public sector management, the aspect of private sector management and the aspect of 
people sector and local organizations, respectively, and 3) the proposed appropriate strategies 
of sustainable tourism management ofKamphaengPhetprovince ranked by the importance 
including (1) strategy for management of people sector and local organizations, (2) strategy for 
management of private sector, (3) strategy for management of public sector, and (4) strategy 
for tripartite was the cooperatives between public sector, private sector and people sector 
and local organizations  
 

Keyword : Strategies / Sustainable tourism 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การพัฒนาประเทศในท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ ต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับกระแส          

การเปลีย่นแปลงท่ีหลากหลาย ซบัซ้อน มีการแข่งขันกันสูง การกําหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับบรบิทของ
ประเทศและรองรบัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่ควรตระหนกั โดยการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้
ให้แก่ประชาชนและเสรมิสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งฟื้นฟูและอนุรักษ์ปัจจัยแวดล้อม
ชุมชนให้เกิดความยั่งยืน หากปัจจยัพื้นฐานเหล่านีม้ีคณุภาพ ก็จะส่งผลถึงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมไทย        
มีความมั่นคงและยั่งยืน ดํารงอยู่ในประชาคมโลกอย่างมเีกียรติและมีศักดิ์ศร ี
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 ได้มียุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจรญิเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ภายใตก้ระแส 
การเปลีย่นแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิง่ขึ้น    
การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ได้กําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท่ีเหมาะสม โดยเร่งสร้างภมูิคุ้มกันเพ่ือปูองกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านตา่งๆ ให้
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เข้มแข็งควบคู่ไปกบัการพัฒนาคนและสังคมไทยใหม้ีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและไดร้ับประโยชน์จาก
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยา่งเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิด
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบรโิภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม นําไปสู่การพัฒนาประเทศท่ีมัน่คงและ
ยั่งยืน 

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดังกล่าว เป็นยุทธศาสตร์ที่นําไปสู่การพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงและ
ยั่งยืนได้ สามารถแข่งขัน ยืนหยดัอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างภาคภมูิใจ การเข้ามาลงทุน และการเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศของชาวต่างชาติ ก็จะมากข้ึนเป็นทวีคูณ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวนับว่าเป็นอุตสาหกรรม
อย่างหนึ่ง ท่ีสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่างเป็นกอบเป็นกํา การสง่เสริมการท่องเที่ยวจะต้องให้ความสําคญั
เป็นอย่างยิ่ง โดยประเทศไทยได้มกีารประชาสัมพันธ์ ปีท่องเที่ยวไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา ทําให้
นักท่องเที่ยวได้หลั่งไหลมาเที่ยวประเทศไทยเป็นจํานวนมาก 
 การขับเคลื่อนอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยวของประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของพลังการขับเคลื่อน       
การเติบโตทางเศรษฐกิจ เพราะการท่องเที่ยวสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้ มคีวามเกี่ยวเนื่องกับ
กิจกรรมการพัฒนาในหลายๆ ด้าน สร้างคุณภาพชีวิตและความยั่งยืนให้กับประชาชนในประเทศได้ แต่การเกดิ
วิกฤติทางเศรษฐกิจบางช่วงเวลาทีผ่่านมา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถเป็นพลังขับเคลื่อนแก้วิกฤติ
ดังกล่าวได้ในระดบัหนึ่ง เพราะการท่องเที่ยวสามารถดึงดูดการเดินทางเข้าประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นได้ 
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวว่า สามารถสร้างผลประโยชน์ให้ประเทศชาติและ
ประชาชนได้ หากมีการส่งเสริมและพัฒนาให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความยั่งยืน 
 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงเป็นรปูแบบของการท่องเที่ยวท่ีสามารถดํารงคุณค่าหรือความเป็น
ประโยชน์ของแหล่งท่องเที่ยวได้ยาวนานไม่มีทีส่ิ้นสดุ และไมส่ร้างความเสื่อมโทรมหรือเปลี่ยนแปลงสิง่แวดล้อม
ของแหล่งและบรเิวณโดยรอบ โดยปกปูองและรักษาโอกาสให้กับคนในรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต ซึ่งจะนาํไปสู่     
การจัดการทรัพยากรทั้งมวลที่จะสนองความต้องการดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในขณะที่จะสามารถ
ธํารงรักษาเนื้อหาทางวัฒนธรรม กระบวนการทางนิเวศวิทยาที่จาํเป็น ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบ
อื่นๆ  ที่เกี่ยวกับการเกื้อหนุนและระบบต่างๆ ที่เกื้อหนุนชีวิต พืช สัตว์ และมนุษย์ท้ังหลาย (World Tourism 
Organization, 1998) 
 จังหวัดกําแพงเพชร ตั้งอยู่ในเขตทางภูมิศาสตร์ ภาคกลางตอนบน เป็นเมืองเก่าที่นับว่ามีความสําคญั
ทางประวัติศาสตร์และเจรญิรุ่งเรืองมาตั้งแต่ สมยัทวาราวดเีป็นเมืองที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง เช่น เมือง
ชากังราว เมืองนครชุม ไตรตรึงษ์ เมืองเทพนคร และเมืองคณฑี นอกจากน้ีเมืองกําแพงเพชรยังเป็นเมืองที่สองที่
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ ได้ครองเมืองมีบรรดาศักดิ์เป็น "พระยาวชิรปราการ" ตามประวัตศิาสตร์กล่าว
ว่ากําแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านของสุโขทัยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง เดิมเรียกช่ือว่า "เมืองชากังราว" และมี
เมืองบริวารรายล้อมอยู่เป็นจํานวนมาก เช่น ไตรตรึงษ์ เมืองเทพนคร การที่กําแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านรับศึก
สงครามในอดตีอยู่เสมอจึงเป็นเมืองยุทธศาสตร์ มหีลักฐานที่แสดงใหเ้ห็นว่าเป็นเมืองที่มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์มากมาย เช่น กําแพงคูเมือง ปูอมปราการ วัดโบราณ มีหลักฐานให้สันนิษฐานว่าเดมิเคยเป็นเมือง
ที่ตั้งของเมืองสองเมือง คือ เมืองชากังราว และเมืองนครชุม โดยเมืองชากังราวสร้างขึ้นก่อนตั้งอยู่ทางฝั่ง
ตะวันออกของแม่น้ําปิง พระยาเลอไท กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์สุโขทัย เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ       
พ.ศ. 1890 ต่อมาสมยัพระเจ้าลไิท กษัตริย์องค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์สุโขทัยไดส้ร้างเมืองใหม่ขึ้นทางฝั่งตะวนัตกของ
ลําน้ําปิง คือเมืองนครชุม สมเดจ็กรมพระยาดํารงราชานุภาพได้ทรงบันทึกเรื่อง กําแพงเมืองไว้ว่า "เป็นกําแพง
เมืองที่เก่าแก่มั่นคงและยังมีความสมบูรณ์มาก และเช่ือว่าสวยงามทีสุ่ดในประเทศไทย" ในปี พ.ศ. 2459 ได้
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เปลี่ยนเมืองกําแพงเพชร เป็นจังหวัดกําแพงเพชร ปัจจุบันจังหวัดกําแพงเพชรเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ แห่งหนึ่ง เพราะมีโบราณสถานเก่าแก่ ซึ่งก่อสร้างด้วยศิลาแลงหลายแห่งรวมอยู่ใน "อุทยาน
ประวัติศาสตร์กําแพงเพชร" ท่ีได้รบัการพิจารณาคัดเลือกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
สหประชาชาติ (UNESCO) ให้ข้ึนทะเบียนไว้ในบญัชีมรดกโลก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2534 
  จังหวัดกําแพงเพชรมีสถานท่ีท่องเที่ยวมากมาย มีท้ังสถานท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ และ
สถานท่ีท่องเที่ยวท่ัวไป เช่น อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานประวตัิศาสตร์กําแพงเพชร บ่อน้ําพุร้อนพระร่วง 
(บึงสาป) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกําแพงเพชร อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ปุาเขาสนามเพรียง และ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร นอกจากน้ี จังหวัดกําแพงเพชร ยังมงีานประจําปี 
เช่น ประเพณีงานนบพระ - เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกําแพงเพชร งานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน เทศกาล
กินก๋วยเตี๋ยว เท่ียวเมืองกําแพงเพชร งานสารทไทยกล้วยไขเ่มืองกําแพง เป็นต้น   
  จากบริบทพ้ืนท่ีของจังหวัดกําแพงเพชร ที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายและหลากหลาย และจากข้อมูล
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร พบว่า มีจํานวนนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ      
มีปริมาณเพิ่มขึ้นในทุกปี โดยสถติจิํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวในแตล่ะปี (สาํนักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดักําแพงเพชร) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550-2555 มีดังนี้ 1) ปี 2550 จํานวน 361,080 คน 
รายได้ 7,589,409 บาท 2) ปี 2551 จํานวน 443,564 คน รายได ้7,362,809 บาท 3) ปี 2552 จํานวน 
565,150 คน รายได ้9,009,705 บาท 4) ปี 2553 จํานวน 398,327 คน รายได้ 10,372,538 บาท 5) ปี 2554 
จํานวน 444,973 คน รายได้ 10,043,816 บาท 6) ปี 2555 จํานวน 469,556 คน รายได้ 10,106,012  บาท 
จากสถิติจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้ในแต่ละปี จะเห็นได้ว่า การท่องเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร มีปริมาณ
จํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้เพิม่ขึ้นทุกปี หากมีการส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง มียทุธศาสตร์
การท่องเที่ยวทีเ่หมาะสม จะทําให้จังหวัดกําแพงเพชรสามารถเป็นจงัหวัดที่น่าท่องเที่ยวจังหวัดหนึ่งของประเทศ 
การเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองมรดกโลก เป็นเมืองประวัตศิาสตร์ สามารถพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดบัโลกได้ 
เพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชรเป็นการพัฒนาที่ความยั่งยืนในทุกด้านได้ กล่าวคือ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ประเพณี วฒันธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยผู้วิจัยจึงสนใจทําการศึกษาในหัวเรื่อง 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษายุทธศาสตร์การบรหิารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนืของจังหวัดกําแพงเพชร  
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมผีลต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัด

กําแพงเพชร  
3. เพื่อเสนอยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการการท่องเทีย่วอย่างยั่งยืนของจังหวัด       

กําแพงเพชร  
 

วิธีด าเนินการวิจัย   
ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

  สําหรับประชากรที่จะนํามาเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้
วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยเป็นนักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยวในจังหวัดกําแพงเพชร
หลังจากนั้นจะกําหนดกลุม่ตัวอย่างตามสูตรของยามาเน่ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการประมาณค่าการสุม่ในระดับนยัสําคญัที่ 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ส่วนผู้ให้
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ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ได้แก่ บุคลากรภาครัฐ บุคลากรภาคเอกชน บุคลากรภาคประชาชนและ
องค์กรท้องถิ่น และนักวิชาการ ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จํานวน 20 คน ประกอบด้วย 
บุคลากรภาครัฐ จาํนวน 8 คน บุคลากรภาคเอกชน จํานวน 5 คน บุคลากรภาคประชาชนและองค์กรท้องถิ่น 
จํานวน 5 คน และนักวิชาการ จํานวน 2 คน  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
       1. แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามที่มีประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารจดัการ           
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร เป็นข้อคําถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale)      
5 ระดับ 

      2. แบบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาข้อมูลจากผู้ให้ข้อมลูที่เกี่ยวข้องกบัยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ   
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร เป็นแบบสัมภาษณ์ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร  

การวิเคราะห์ข้อมลู  
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสมัภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการอุปมานวิเคราะห์ และ  

การตีความ 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ดําเนินการดังนี้ 
    2.1 ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามที่ไดร้ับกลับคืนมาทุกฉบับ  

                   2.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ทําการวิเคราะห์ข้อมลูโดยสถติิ ค่าร้อยละ คา่เฉลี่ย   
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณูแบบข้ันตอน 
   2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายด้านการท่องเที่ยว ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจยัด้านการบริหารจัดการ และ
ข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร ผู้วิจัยได้ทําการรวบรวม
คะแนนท่ีได้ทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  2.4 การทดสอบปัจจัยดา้นนโยบายการท่องเที่ยวและปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่มีผลต่อ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยังยืนของจังหวัดกําแพงเพชร การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัย เพื่อทดสอบความสมัพันธ์ โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (r) คํานวณโดยการหาค่าสหสัมพันธ์
แบบเพียรส์ัน    
                     2.5 การวิเคราะห์ข้อมูลยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร มีขั้นตอนการดําเนินการ ได้แก่ ศึกษามาตรการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั่วไป ศึกษาเอกสารและ
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) วิเคราะหผ์ลของการตอบ
แบบสอบถามและประเมินทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร 
 

ผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร    

มีผลการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้  
 1. ผลการศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจดัการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายและ
วัตถุประสงค์ เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ สอดรับกับยุทธศาสตร์และนโยบายในระดับต่างๆ             
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไปสู่การปฏบิัติได้ให้ความสําคัญกับการมสี่วนร่วมจากทุกภาคสว่น และ  
มีการตดิตามและประเมินผลตามแนวทางของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา              
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ส่วนการกําหนดยุทธศาสตร์ มีการนําจุดแข็ง จุดเด่นของจังหวัด มาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว พัฒนาจุดอ่อนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวด้วยการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน
อย่างเป็นระบบ มีการปรับตัวเพื่อรองรับกับอุปสรรค เช่น สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ ความไม่แน่นอนทาง
การเมือง พัฒนาศักยภาพด้านบรกิารให้เท่าเทียมกบัจังหวัดใกล้เคียง และสนองตอบนโยบายรัฐบาลทีส่่งเสริม
และสนบัสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ และกําหนดยุทธศาสตร์การท่องท่องเที่ยวของ
จังหวัดให้สอดคล้องยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดด้วยการเชื่อมโยงการทอ่งเที่ยวของจังหวัดกับจังหวัดใกล้เคียง และ
เตรียมความพร้อมในการที่ประเทศไทยจะเปิดการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
กลุ่มตัวอย่างมคีวามคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ของจังหวัดกําแพงเพชร อยู่ในระดบั มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 3 ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว มากที่สุด รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์การประชาสมัพันธ์  
น้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว ตามลาํดับ 
 2. ผลการศึกษาปจัจัยทีมผีลต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร 

   ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐ 
   1) ด้านการส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยว ภาครัฐให้ความสําคญักับการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็น

อันดับรองจากด้านอื่นๆ และ ส่วนใหญ่ภาครัฐมีการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในส่วนท่ีเป็น
สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกยังขาดการส่งเสริมและพัฒนาในเรื่องของโครงการ กิจกรรม และ   
การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 

   2) ด้านการส่งเสรมิการลงทุน ภาครัฐควรนําเอาจุดแข็งของจังหวัดมาเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยว 
เพื่อเป็นการกระตุ้นการลงทุนของนักลงทุนท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ และปัจจัยสาํคัญในการขับเคลือ่น     
การลงทุนด้านการท่องเที่ยว คือ การให้ความสําคัญด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องของภาครัฐ 

   3) การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการบริการท่องเที่ยว จังหวัดไมม่ีความพร้อมด้านปจัจัยพื้นฐาน  
ด้านการบริการท่องเที่ยว เช่น 1) ระบบขนส่งยังไม่มีความพร้อม 2) บุคลากรด้านการบริการ ยังมีข้อจาํกัดด้าน
ภาษาต่างประเทศ 3) การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสรมิการท่องเที่ยวมีน้อย 4) จํานวนปูาย
บอกทางไปแหล่งท่องเที่ยวมีน้อยมาก และ 5) สินค้าทางการท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยวยงัไม่ได้
มาตรฐาน 

   4) การส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์อย่างมีวสิัยทัศนภ์ายใน 5-10 ปี ข้างหน้า จังหวัดควร
พัฒนามาตรฐาน กฎเกณฑ์ในการบริการการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และควรพัฒนาบคุลากร
ด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวในการกลับมาท่องเที่ยวอีก นอกจากนี้ ควรมี   
การประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทางและหลายรูปแบบ พร้อมทั้ง สรา้งความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยให้
เกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยว 
    ปัจจัยการบริหารจัดการภาคเอกชน 

   1) การร่วมมือส่งเสริมการลงทนุ ผู้ประกอบการมีการแข่งขันกันสูง ผู้ประกอบการต้องการใหภ้าครัฐ
เข้ามาช่วยเหลือเรื่องการจัดหาแหล่งเงินทุน และ สนับสนุนด้านวิชาการ 
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   2) การร่วมมือพัฒนาภณัฑเ์พื่อการท่องเที่ยว สินค้าทางการเกษตรไมไ่ด้พัฒนาหรือแปรรูปให้เป็น
สินค้าเพื่อการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง ภาครัฐไมไ่ดเ้ข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเพิ่มคณุค่าและมลูค่าใน
ผลิตภณัฑ์ชุมชน และควรจัดศูนยบ์ริการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวตามเส้นทางการท่องเที่ยว 

   3) การร่วมสร้างเครือข่ายการทอ่งเที่ยว ผู้ประกอบการเคยร่วมกนัสร้างเครือข่ายระหว่าง
ผู้ประกอบการด้วยกัน แตไ่ม่ประสบความสําเร็จ เพราะมีการแข่งขันกันสูง สิ่งที่ภาคเอกชนต้องการคือให้ภาครัฐ
เข้ามาสนับสนุนด้านงบประมาณและเป็นตัวกลางในการสร้างเครือขา่ยเพื่อสร้างจดุยืนร่วมกันในการขบัเคลื่อน
การท่องเที่ยว 
    ปัจจัยการบริหารจัดการภาคประชาชนและองค์กรท้องถิ่น 

   1) การมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ภาคประชาชนและองค์กรท้องถิ่นในฐานะ
เป็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสียและเป็นผู้อยู่ในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเที่ยว ควรมีบทบาทในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วย   
การดําเนินการเองหรือเข้าไปร่วมจัดการกับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง โดยภาครัฐอาจจัดใหม้ีการอบรมความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชนและองค์กรท้องถิ่น บุคคลที่จะเปน็กําลังสําคญัในการดําเนินการเรือ่งเหล่านี้ 
คือ ผู้นําท้องถิ่น จะต้องเป็นผู้มีวสิยัทัศน์ มีความรอบรู้ เป็นที่เคารพศรัทธา กระตุ้นให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในทุกกระบวนการ 

   2) การสร้างจติสํานึกร่วมปกปูองผลประโยชน์แหล่งท่องเที่ยว ภาคประชาชนและองค์กรท้องถิ่นใน
ฐานะเป็นผู้ที่อาศยัอยู่ในพื้นที่ เป็นผู้มีส่วนไดส้่วนเสียคนสําคัญ ต้องได้รับการปลูกฝังจิตสํานึกร่วมปกปอูง
ผลประโยชน์แหล่งท่องเที่ยว โดยภาครัฐต้องเข้ามาสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับคนในท้องถิ่นให้มีความรู้
เกี่ยวกับผลกระทบอันจะเกิดจากแหล่งท่องเที่ยว และองค์กรท้องถิ่นต้องเป็นหลักในการสร้างจติสํานึกร่วม    
โดยร่วมมือกับ ผู้นําชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้อาวุโส ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านและเยาวชน เพื่อให้คน
เหล่านี้เกดิความรัก ความหวงแหนชุมชนของตนเอง โดยทุกคนถือเป็นเจ้าของท้องถิ่นร่วมกัน กลุ่มเปาูหมายใน
การสร้างจิตสาํนึกร่วมปกปูองผลประโยชน์แหล่งท่องเที่ยว คือ คนในท้องถิ่นทุกคนซึ่งเป็นเจ้าของท้องถิ่น       
ให้ช่วยกันรักษาและหวงแหนแหลง่ท่องเที่ยว 

กลุ่มตัวอย่างมคีวามคิดเห็นในประเด็นยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
จังหวัดกําแพงเพชร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย ทั้ง 3 ด้าน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจยัการบรหิารจัดการภาครัฐ มากทีสุ่ด รองลงมา คือ ปัจจัยการบรหิารจดัการ
ภาคเอกชน และ กลุ่มตัวอย่างมคีวามคิดเห็น น้อยทีสุ่ด คือ ปัจจัยการบริหารจัดการภาคประชาชนและองค์กร
ท้องถิ่น ตามลําดับ 

3. การนําเสนอยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร โดยวิเคราะห์จากผลการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สรุปเป็นยุทธศาสตร์ ได้ 4 
ยุทธศาสตร์ คือ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจดัการภาครัฐ แบ่งออกเป็น 4 ยุทธวิธี อันได้แก่ ยุทธวิธีการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว ยุทธวิธีการสง่เสริมการลงทุน ยุทธวิธีการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการบริการท่องเที่ยว 
และยุทธวิธีการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์อย่างมีวสิัยทัศน์ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจดัการภาคเอกชน แบ่งออกเป็น 3 ยุทธวิธี อันได้แก่ ยุทธวิธีการร่วมมือ
ส่งเสริมการลงทุน ยุทธวิธีการร่วมมือพัฒนาผลติภณัฑ์เพื่อการท่องเที่ยว และยุทธวิธีการร่วมสร้างเครอืข่าย   
การท่องเที่ยว 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารภาคประชาชนและองค์กรท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 3 ยุทธวิธี อันได้แก่    
ยุทธวิธีการมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ยุทธวิธีการสรา้งจิตสํานึกร่วมปกปูองผลประโยชน์
แหล่งท่องเที่ยว  

   ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนและองค์กร
ท้องถิ่น เป็นการวิเคราะห์และสรปุจากยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 มาบูรณาการเป็น
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนและองค์กรท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 3 
ยุทธวิธี อันได้แก่ ยุทธวิธีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสังคม ยุทธวิธีการส่งเสริมและพัฒนา         
การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และยุทธวิธีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอยา่งยั่งยืน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. การศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร พบว่า ยุทธศาสตร์มี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ สอดรับกับยุทธศาสตร์และ
นโยบายในระดับต่างๆ การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไปสู่การปฏิบัตไิด้ให้ความสาํคัญกับการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน และมีการตดิตามและประเมินผลตามแนวทางของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการทอ่งเที่ยว
และกีฬา การกําหนดยุทธศาสตร์ มีการนําจดุแข็ง จุดเด่นของจังหวัด มาเป็นกลไกหลักในการขับเคลือ่น       
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว พฒันาจุดอ่อนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวด้วยการบรูณาการความร่วมมือของ    
ทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ มีการปรับตัวเพื่อรองรับกับอุปสรรค และสนองตอบนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งภายในและตา่งประเทศ และกาํหนดยุทธศาสตร์การท่องท่องเที่ยวของ
จังหวัดให้สอดคล้องยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดด้วยการเชื่อมโยงการทอ่งเที่ยวของจังหวัดกับจังหวัดใกล้เคียง และ
เตรียมความพร้อมในการที่ประเทศไทยจะเปิดการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)    
ที่ผลการวจิัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าจังหวัดกําแพงเพชรได้ให้ความสําคญักับการพัฒนาการท่องเที่ยวมากกว่า
ด้านอื่นๆ โดยมีการกาํหนดและขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจดัการการท่องเที่ยว ด้วยการบูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในทุกกระบวนการดําเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การบริหารยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครแบบบูรณาการ ของ ภูวนิดา  คุณผลนิ (2550) สรุปได้ว่า รูปแบบกระบวนการ
บริหารพัฒนาการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร มี 2 ระดับ คือ โมเดลบรูณาการระดับมหภาคเป็นกระบวนการ
ศึกษายุทธศาสตร์การบรูณาการภาครัฐ เอกชน ในการกําหนดกระบวนการจากนโยบายไปสู่การปฏิบัตอิย่างมี
ประสิทธิภาพ โมเดลบรูณาการระดับจุลภาค เน้นการบูรณาการระดบัพ้ืนท่ีประกอบด้วยประเมินความต้องการ 
(Need Assessment) การกําหนดเปูาหมาย (Setting Goals) การกําหนดผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย (Identification 
Stakehoder) การกําหนดพันธกิจและภารกิจ (Mission and Function Analysis) กระบวนการมสี่วนร่วม 
(Participation Process) การตั้งวัตถุประสงค์ (Setting Objective) การบูรณาการแผน (Responsibilities) 
การปฏิบัติการ (Implementation) และ การประเมินแบบมสี่วนร่วม (Participatory Evaluation)  

2. การศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อยุทธศาสตร์การบริหารจดัการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร พบว่า 

ปัจจัยด้านนโยบาย 
  การท่องเที่ยวส่งผลให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ      
การท่องเที่ยวก็ส่งผลให้เกิดผลกระทบในหลายๆ ด้านเช่นกัน ท้ังด้านสังคม ด้านธรรมชาติ และดา้นสิง่แวดล้อม 
การพัฒนาการท่องเที่ยวจึงต้องคํานึงถึงผลกระทบทั้งด้านบวกและดา้นลบและดําเนินการไปพร้อมกับการดูแล
รักษา ให้คงสภาพเดิมหรือปรับปรงุ ฟ้ืนฟู พัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุต่อส่วนรวม แตก่ารที่จะ
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กําหนดนโยบายเพือ่ส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวนั้น ควรมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งที่เป็นอุปสงค์ อุปทาน 
โอกาส ข้อจํากัดในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดแนวทางการดาํเนินการ 
กําหนดกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ รูปแบบกิจกรรมและสิ่งอํานวยความสะดวกให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทพ้ืนท่ี ที่สําคัญที่สุด คือ การนํานโยบายที่กําหนดขึ้นสามารถนําไปสู่การปฏิบัตไิด้จรงิ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียไดเ้ข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนนโยบาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง กระบวนการนํานโยบายการ
พัฒนาการท่องเที่ยวระดับจังหวัดไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีจังหวัดเพชรบุรี ของ ปาณิดล นิยมค้า (2544) พบว่า 
นโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวของจงัหวัดเพชรบุรี ซึ่งแยกออกเป็นแผนงานและโครงการต่างๆ นั้นในด้าน
วัตถุประสงค์มีความชัดเจน มีแนวทางในการนํานโยบายไปปฏิบตัิ และผู้ให้ข้อมลูทั้งหมดรับรู้นโยบาย มาจาก 
การร่วมประชุม การถ่ายทอด การมอบหมายงาน และการอ่านจากเอกสารรายงานประจําปี นอกจากนี้ยัง พบว่า 
สมรรถนะของหน่วยงาน ซึ่งได้แก่ บุคลากร งบประมาณ และวัสดุอปุกรณ์ยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัตงิานตาม
นโยบาย การไดร้ับการสนับสนุนจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีน้อย ในกระบวนนํานโยบายไปปฏิบัติ     
มีการกําหนดภารกจิและการมอบหมายงานมีชัดเจน มีการติดตาม และประเมินผลโครงงาน แต่จะมปีัญหาใน
ด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ยงัไม่มีส่วนร่วมเท่าท่ีควร โดยปญัหาและ
อุปสรรคทีส่ําคญั ได้แก่ ปัญหาในด้านการประสานงานและระหว่างหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ปญัหา
งบประมาณมีจํานวนจาํกัด และมไีม่เพียงพอ บุคลากรไม่เพียงพอ และขาดความรู้ความชํานาญเฉพาะด้าน 
รวมทั้งปัญหาดา้นการขาดการมสีว่นร่วมของประชาชน โดยข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา ได้แก่ ควรมี      
การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ และปรับเพิ่มจํานวนผู้ปฏิบตัิงานทางด้านการวางแผนและพัฒนานโยบาย รวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบตัิงานดา้นนโยบาย ควรมีการประสานงานท่ีดี
ระหว่างหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะสนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามสี่วนร่วมมากข้ึน 

ปัจจัยด้านการบริหารจดัการ 
ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยการบริหารจดัการภาครัฐ 

 บริบทของจังหวัดกําแพงเพชร เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว เพราะเป็นเมือง
ประวัติศาสตร์ มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีเป็นเอกลักษณ์ มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะเป็นพัฒนาให้เป็น
เมืองท่องเที่ยวหลักได้ แต่ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารระดับนโยบาย เพราะฉะนั้น ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ภาครัฐควรมกีารวางแผนอย่างเป็นระบบ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนซึ่งเป็นผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการท่องเที่ยว และนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวท่ีภาครัฐ
กําหนดขึ้น ต้องมีความชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัตไิด้ และสอดคล้องกันท้ังในระดับภูมภิาคและในภาพรวม
ของประเทศ อีกท้ัง ควรมีการจัดเตรียมความพร้อมทั้งด้านบคุลากรและงบประมาณในการปฏิบตัิงานให้เพียงพอ 
ประเด็นสําคญัที่จังหวัดควรคํานึงถึงในการพัฒนาการท่องเที่ยว คือ บริบทของพื้นที่ นําเอาจุดเด่น จุดแข็ง ซึ่ง
เป็นศักยภาพของจังหวัด มาเป็นจดุขายด้านการท่องเที่ยว ได้แก ่
 1) การนําเอาความเป็นเอกลักษณข์องจังหวัดมาเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยว  
 การที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวให้ประสบความสาํเรจ็ มีความยั่งยืนไดน้ั้น สิ่งที่ต้องคํานึงถึง คือ บริบท
ของพื้นที่ มีการประเมินศักยภาพ ด้วยการวิเคราะห์ถึงจุดเด่น จดุด้อย โอกาส และ ข้อจํากัด และมีการวางแผน
อย่างเป็นระบบและอย่างมีวสิัยทัศน์ ทั้งนี้เพราะจังหวัดกําแพงเพชรมีจุดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะ โดยเป็นเมือง
ประวัติศาสตร์ เป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยว ด้วยการนําเอาจดุเด่นมาเป็น     
จุดขายด้านการท่องเที่ยว  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตรจ์ังหวัดนครศรีธรรมราช 
ของวีราภรณ์  วัยวัฒน์ (2549) ทีพ่บว่า ผลของการประเมินทรัพยากรท่องเที่ยวด้านต่างๆ ในจังหวัด
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นครศรีธรรมราช แหล่งท่องเที่ยวท่ีเป็นจุดเด่นทางธรรมชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง แหล่งทอ่งเที่ยวท่ี
เป็นเป็นจุดเด่นดา้นวัฒนธรรม ไดแ้ก่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร แหล่งท่องเที่ยวท่ีเป็นจุดเด่นด้านงานประเพณี 
ได้แก่ ประเพณสีารทเดือนสิบ กิจกรรมท่องเที่ยวท่ีเป็นจุดเด่น ได้แก ่การเล่นน้ําตก และการบริการที่เป็นจุดเด่น 
คือ ที่พัก ร้านอาหาร (อาหารประจําถิ่น) รถประจําทาง ในส่วนของการวิเคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชของบุคลากรภาครัฐ ผู้ประกอบธรุกิจการท่องเที่ยว พบว่า จุดแข็ง
ของจังหวัด คือ เป็นแหล่งผลติพืชผลทางการเกษตรทีส่ําคัญของภาคใต้ รองลงมาคือมีทรัพยากรท่องเที่ยว      
เชิงอนุรักษ์ท่ีหลากหลายและสําคญัของภาคใต้ จุดอ่อนของจังหวัดคือ การขาดการวางแผนยุทธศาสตร์แบบ
บูรณาการเพื่อขจัดความยากจน โอกาสในการพัฒนาจังหวัดคือ มโีอกาสในการพัฒนาด้านระบบส่งเสริมสินค้า
ทางการเกษตรมากขึ้น และอุปสรรคของจังหวัดที่สําคัญทีสุ่ดคือ มีการกีดกันทางการค้า สําหรับผลการวิเคราะห์
วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ในการพฒันาจังหวัดนครศรีธรรมราช มีวิสยัทัศน์ท่ีสําคัญ คือ การเป็นศูนย์กลาง     
การเรยีนรู้ที่สําคัญของภาคใต้ และยุทธศาสตร์ คือ เป็นศูนย์กลางการศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและชุมชน
เข้มแข็ง 
 2) การเพิ่มมูลคา่ของผลิตภณัฑ์ทอ้งถิ่น เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับชุมชุมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ต้องมีวางแผน และไดร้ับการสนันสนุนจากทุกภาคส่วน แต่ควรให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการด้วยตัวเองเป็นหลัก     
เพื่อการพึ่งตนเองได้ อันจะนาํไปสูก่ารพัฒนาท่ียั่งยืน โดยภาครัฐคอยสนับสนุนเรื่องของวิชาการ วางแผนทาง
การตลาด และสนับสนุนเรื่องงบประมาณ ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า.ชุมชนท้องถิ่นเป็นกลไกสําคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษกิจ ด้วยการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในท้องถิ่น และนําไปสู่การเป็นผลิตภณัฑเ์พื่อการท่องเที่ยว 
เป็นการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สง่เสริมให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ ทําให้ชุมชนสามารถจดัการด้านการท่องเที่ยวได้
ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การจดัการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี 
ชุมชนคีรีวง ตําบลกําโลน อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ของ ศม ณ ระนอง (2545) พบว่า ควรมี   
การช่วยกันหาและระดมทุนเพื่อให้เกิดมีทุนหมุนเวียนในชุมชนมากที่สุด นอกจากนั้นยังเปิดใหส้มาชิกกู้ยืมเงิน
นําไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ รวมไปถงึการจัดสวสัดิการในส่วนของการรักษาพยาบาล การศึกษา และการพัฒนา
ชุมชนด้วยรวมถึงการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนภายในชุมชนมีอาชีพเสริม นอกจากทําเกษตรเพียงอย่างเดียว
เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครวัและชุมชน กลุ่มอาชีพเองเป็นเสมือนแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งภายในชุมชนด้วย 
เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่องค์กรอย่างยั่งยืนและทําให้องค์กรพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน และสอดคลอ้งกับ
งานวิจัยเรื่อง การจัดการด้านการตลาดการท่องเที่ยวชุมชนนครชุม จังหวัดกําแพงเพชร ของ เพชรา บุดสีทา 
(2552) ทีพ่บว่า ศักยภาพของชุมชนนครชุมด้านการจดัการท่องเที่ยวชุมชน มีสิ่งที่น่าสนใจที่จะพัฒนาชุมชน  
นครชุมเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวชุมชน ที่เผยแพร่ความรู้เกีย่วกับประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชน รวมถึง
สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนแก่ผู้มาท่องเที่ยวทุกคน โดยความคิดเห็น
ของประชาชนเห็นว่า ชุมชนนครชุมมีศักยภาพระดับมากในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้งมีความรู ้
และความต้องการมสี่วนร่วมที่จะพัฒนาให้ชุมชนนครชุมเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน อีกทั้งภาคีที่เกี่ยวข้องและผู้นํา
ชุมชนนั้น ต้องการส่งเสรมิกิจกรรมที่จะสร้างความพร้อมให้กับชุมชนในการพัฒนาให้ชุมชนนครชุมเปน็แหล่ง
ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมและวถิีชีวิตของคนในชุมชน และต้องการสนับสนุนในด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
และการส่งเสริมประชาสมัพันธ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการและพฤติกรรม    
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวท่ีมาเยือน ในส่วนผลของการศึกษาการจัดการด้านการตลาดการท่องเที่ยวชุมชน
นครชุม โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s นั้น พบว่า ควรมีการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวแบบแพ็กเกจตาม
ความสนใจของนักท่องเที่ยว เพื่อเพ่ิมความน่าสนใจในการเสนอขายและสามารถรองรับการท่องเที่ยวได้ตลอด 
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ทั้งป ีรวมถึง การจดัการประชาสมัพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ชุมชนบ้านนครชุมเป็นท่ีรู้จักในกลุม่ตลาดเปูาหมายที่ต้องการ  
โดยเสนอแนะว่า ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรสนับสนุนด้านประชาสมัพันธ์เพื่อให้เป็นที่รู้จัก สําหรับ
ชุมชนนครชุมควรนําการจัดการการตลาดท้ัง 7P’s ไปประยุกต์ใช้ในชุมชน เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวท่ี 
จะเกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างยั่งยืนในอนาคต 

3) การกําหนดยุทธศาสตรร์่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนและองค์กรท้องถิ่น     
เป็นการทํางานร่วมกัน เพราะแต่ละภาคส่วนมีศักยภาพ ความพร้อมแตกต่างกัน เปูาหมายในการทํางานร่วมกัน
คือ การพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่ความยั่งยืน สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ : ศึกษา
เฉพาะกรณีการล่องเรือท่ีตลาดริมน้ําดอนหวาย อําเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม ของ สุพัตรา กลับดี (2545) 
พบว่า สภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีตลาดริมน้ําดอนหวายมศีักยภาพสูง สําหรับการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ เพราะมีความสมบรูณข์องทรัพยากรธรรมชาติมากท่ีสดุ รองลงมาเป็นแหล่งจําหน่ายอาหารและ
สินค้าทางการเกษตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (วิถีชีวิต) ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
แหล่งประวตัิศาสตร์ที่เกีย่วข้องกับระบบนิเวศในพื้นที่ตามลําดับ การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว      
เชิงอนุรักษ์ จากการศึกษา พบว่า ชุมชนมีการจัดการด้านการปูองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมยังอยู่ในระดับต่ํา 
การจัดการด้านกิจกรรมและการจดัการนักท่องเที่ยว ชุมชนมีการจัดการอยู่ในระดับปานกลาง รูปแบบของ
องค์กรในการจัดการ พบว่า ชุมชนสามารถจัดการในระดบัสูง เพราะมีการรวมตัวกันเพื่อจดัระเบียบการ
ท่องเที่ยวในรูปของคณะกรรมการ และให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมให้ความเห็นในการจัดการท่องเที่ยว 
ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นได้รบัประโยชน์จากการจดัการท่องเทีย่ว 

ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยการบริหารจดัการภาคเอกชน 
การจัดการท่องเที่ยวควรมีโครงสรา้งการจัดการ ในลักษณะกลุ่มหรือเครือข่าย เพื่อความเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน และเพื่อนําไปสู่การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ท้ังนี้ ภาคเอกชนเป็นกลไกสาํคัญในการพัฒนา        
การท่องเที่ยว จึงควรเสริมจดุแข็งและแก้ไขจดุอ่อนให้กับภาคเอกชน ที่ผลการวิจยัเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า 
ภาคเอกชนเป็นผูม้ีบทบาทสําคญัในด้านการลงทุนด้านการท่องเที่ยว และ การแข่งขันย่อมเกดิขึ้นระหว่างผู้ลงทุน
ด้วยกัน เพราะฉะนั้น การมเีครือข่าย กลุ่ม และกฎเกณฑ์ปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกันจึงเป็นสิ่งสําคัญ        
เพื่อนําไปสู่ความเป็นเอกภาพในการดําเนินกจิกรรมด้านการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง โครงสร้าง
ของอุตสาหกรรมของ เสรี  วังสไ์พจิตร และคนอื่นๆ (2547) ทีพ่บว่า ควรเสริมจุดแข็งให้แก่ภาคเอกชน          
ในประเด็นดังนี้ คือ 1) ภาคเอกชนมีความสามารถด้านการตลาด และมีการรวมตัวกันเพื่อรักษาผลประโยชน์ 
ของธุรกิจ  หากจะใช้ความสามารถเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการที่จะช่วยกันจัดให้มมีาตรฐานของสิ่ง 
อํานวยความสะดวกและบริการใหเ้ทียบเท่าระดับสากล หรือมีอัตลักษณ์ที่ดีกว่า แตกต่างกว่า จะเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคเอกชน และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยรวม และเป็นการช่วยสร้าง Brand Image 
ให้กับประเทศ 2) สมาคม สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว และสภาอตุสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย       
ควรประสานงานและดําเนินงานรว่มกับองค์กรภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเปิดเสรี
ทางการค้าและบริการ  โดยเร่งสรา้งความรู้ความเข้าใจเรื่องดังกลา่วในรายละเอียดให้กับมวลสมาชิกทั้ง ระดับ
ผู้บริหารและระดับผูป้ฏิบัติงาน 3) ในอนาคตอันใกล้ เรื่องมาตรฐานและการประกันคณุภาพจะทวีความเข้มข้น
มากขึ้น องค์กรภาคเอกชนจึงต้องแสวงหาความรู้ในส่วนท่ีเป็น Global Agenda เพื่อนํามาถ่ายทอดให้กับสมาชิก 
และผูป้ระกอบการในธุรกิจท่องเที่ยว และจําเป็นต้องเร่งรดัการแกไ้ขปรับปรุงมาตรฐานในการให้บริการต่างๆ ให้
สอดคล้องและเป็นไปตามหลักปฏบิัติที่เป็นท่ีรับรองกันในระดับสากล มิฉะนั้นจะมีปัญหาโดยตรงต่อการประกอบ
ธุรกิจ และควรแก้ไขจดุอ่อน คือ 1) ควรมีงานวิจัยสนับสนุนการดําเนนิงานของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง
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ประเทศไทย  โดยเฉพาะในส่วนของการสร้างเอกภาพในการบริหารอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในส่วนของเอกชน 
เพราะในปัจจุบันยังมีปัญหาการประสานงาน  ปัญหาการขาดความร่วมมือ  ปัญหาความสับสนในการรวมตัวกัน
ของกลุ่มธุรกิจแตล่ะประเภท และปัญหาการควบคุมพฤติกรรมที่ขัดต่อจรรยาบรรณธรุกิจ 2) องค์กรภาคเอกชน
ควรจะควบคมุด้านมาตรฐานการบริการ และจรรยาบรรณธุรกิจได้ในระดับหนึ่ง เพราะโดยสามัญสํานกึน่าจะพอ
เข้าใจได้ว่าลักษณะการประกอบการที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบ หรอืหลอกลวงนักท่องเที่ยว ย่อมมีผลกระทบต่อ
การตลาดในระยะยาวต่อไป กรณตีัวอย่าง เช่น นักท่องเที่ยวจากตลาดจีน ซึ่งจะเป็นตลาดใหญ่ที่สดุในอนาคต  
และประเทศจีนกําหนดให้นักท่องเที่ยวจีนไปเที่ยวประเทศอื่นๆ ได้ 33 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ภาคธุรกิจ
เอกชนจึงต้องเข้าใจความสําคญัและ โอกาสที่อาจสญูเสยีตลาดนีไ้ป ถ้าทางการจีนประกาศหา้มมิให้นักท่องเที่ยว
ชาวจีนเดินทางมาประเทศไทย 3) องค์กรเอกชนท่ีเรียกว่า NGO ไม่ได้เป็นฝุายตรงข้ามเสมอไป แตเ่ป็นองค์กรที่
ภาคธุรกิจ ท่องเที่ยวเอกชนควรแสวงหาความร่วมมือ เพื่อท่ีจะได้ชว่ยกันกําหนดทิศทางการพัฒนา และการ
ดําเนินงาน ให้เกิดลักษณะการพัฒนาการท่องเที่ยวท่ีมีความยั่งยืน 
 ปัจจัยที่ 3 ปัจจัยการบริหารจดัการภาคประชาชนและองค์กรท้องถิน่ 

การพัฒนาการท่องเที่ยวควรมีการจัดการในลักษณะการบูรณาการรว่มกันของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
ภาคประชาชนและองค์กรท้องถิ่นให้เข้ามามสี่วนร่วมในการบริหารจดัการตั้งแตร่่วมคดิ ร่วมดาํเนินงาน ร่วมกัน
แก้ปัญหา ร่วมรับผดิชอบ และ ร่วมกันรับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม ต้องเน้นให้ภาค
ประชาชนและองค์กรท้องถิ่นเป็นแกนนําในการบริหารจัดการ ในฐานะเป็นเจ้าของพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุดแก่ชุมชน และ นักท่องเที่ยวท่ีมาเยือน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การมสี่วนร่วมขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นในการจัดการแหลง่ท่องเที่ยว เชิงนิเวศและวัฒนธรรม : กรณีศึกษาตําบลโปุงงาม อําเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย ของ พจนารถ กรงึไกร (2545) พบว่า การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองท้องถิ่นและประชาชน
ทําให้เกิดความร่วมมือในการจดัการแหล่งท่องเที่ยวท่ียั่งยืน เปูาหมายที่สําคัญทีสุ่ดของการจดัการท่องเที่ยว คือ 
การเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามบีทบาทและมสี่วนร่วมในกิจกรรมเที่ยวเที่ยว และสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง 
ความคาดหวังและความต้องการมสี่วนร่วมของประชาชนในการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวถํ้าเชียงดาว ของ ทับทิม  
สุวรรณประภา (2541 : 118) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์การสร้างการมีส่วนรวมของประชาชนว่า ประชาชนในชุมชน
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว มีบทบาทสําคัญต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมากเนื่องจากประชาชนเป็นเจ้าของท้องถิ่น
สามารถเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับหน่วยงานรัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวขอ้งในกระบวนการท่องเที่ยวระดับต่างๆ ได้ 
ความรูส้ึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นของสมาชิกชุมชน ซึ่งมีความรัก ความหวงแหน พึ่งพิงและใช้ประโยชน์ทรัพยากร
แหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้ว สามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนแก่ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวได้ 
ชุมชนจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานรัฐกับชุมชนเอง และระหว่างชุมชนกับ
เอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
   1. จังหวัดควรกําหนดแผน นโยบาย แผนงานและโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชรให้เป็นรูปธรรมและชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  
   2. จังหวัดควรมีการวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว เพ่ือให้เกดิความต่อเนื่องในการกําหนดยุทธศาสตร์

และยุทธวิธี ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
   3. รัฐบาลควรมีการส่งเสริมให้ทุกภาคเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดยุทธศาสตร์และนํายุทธศาสตร์

ลงไปปฏิบตัิให้เกิดผลจริง โดยการมีโครงการทีเ่น้นพัฒนาการท่องเทีย่วอย่างเป็นรูปธรรม 
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   4. ภาครัฐควรมีการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นอย่างจริงจัง ควรพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ จัดหาตลาด ให้ความรู้ในด้านวิชาการ 

   5. ภาคเอกชนควรร่วมมือกับภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อผนึกกําลังพัฒนาการท่องเที่ยวให้ไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

   6. ภาคประชาชน ในฐานะเป็นผู้อยู่ในพ้ืนท่ี รับรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค ควรให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาการท่องเที่ยวท่ีเน้นแก้ปัญหาที่แท้จริง 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
   1. ควรมีการศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยว ในด้านการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นโดยศึกษาถึงแหล่ง

ในการรับรู้ข่าวสารการท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดกําแพงเพชรมีแหลง่ท่องเที่ยวมากมาย แต่ยังขาด             
การประชาสัมพันธ์ รวมถึงข้อมูลทีป่ระชาสมัพันธ์อย่างครบถ้วน 
    2. ควรมีการศึกษาเชิงลึก โดยการศึกษาในทุกมิติ ในส่วนภาคเอกชนและภาคประชาชน ในฐานะ   
ผู้เสนอสินค้าและบริการในชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ และเพื่อเป็น     
การพัฒนาการทอ่งเที่ยวท่ียั่งยืน ในลักษณะบรูณาการในจังหวัดกําแพงเพชร 
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