
 

 

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 ของจังหวัดก าแพงเพชร 
ชื่อนักศึกษา  พงษ์ศักดิ์  เพชรสถิตย์ 
รหัสประจ าตัว  54B73330312 
ปริญญา  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ 
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน  ดอกไธสง 
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  อาจารย์ ดร.วิมล  หอมยิ่ง 
  

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ของจังหวัดก าแพงเพชร 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ของจังหวัดก าแพงเพชร และ 3) เสนอยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ของจังหวัดก าแพงเพชร การวิจัยนี้เป็นแบบผสานวิธีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ
ด าเนินการโดยการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 20 คน จากนักบริหาร
ระดับสูงภาครัฐ 8 คน ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจังหวัดก าแพงเพชร 5 คน ภาคประชาชนและ
องค์กรท้องถิ่น 5 คน และนักวิชาการ 2 คน เลือกมาแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการอุปมาน
วิเคราะห์และการตีความ ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ ด าเนินการโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน 
จากประชากร 331,000 คน ที่เป็นนักท่องเที่ยว ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรทาโร ยามาเน่ 
เลือกโดยวิธีสุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับที่มี
ค่าความเชื่อมั่น  0.875 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน และตรวจสอบข้อเสนอยุทธศาสตร์ โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 20 คน        
ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า 
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ยุทธศาสตร์การสร้าง
เครือข่ายการท่องเที่ยว (X  = 3.99, S.D. = 0.88) ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ (X  = 3.87, S.D. = 0.89) 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว ( X = 3.82, S.D. = 0.90) ตามล าดับ ส่วนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดก าแพงเพชร ประกอบด้วย  แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
ภาคเหนือตอนล่าง แผนการท่องเที่ยวจังหวัดก าแพงเพชร และแผนปฏิบัติการประจ าปี แต่ไม่มีแผน
แม่บทซึ่งเป็นทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะยาว มุ่ งให้ความส าคัญต่อการพัฒนา           
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เพราะมีจุดเด่นที่จังหวัดก าแพงเพชรเป็นเมืองมรดกโลก กลไกการขับเคลื่อนอาศัยความร่วมมือของ
ไตรภาคี คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนและองค์กรท้องถิ่น นโยบายมีทิศทาง เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ชัดเจนแต่ขาดกลไกการน านโยบายไปปฏิบัติที่เหมาะสม 
 2) ปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัด
ก าแพงเพชร พบว่า ประกอบด้วย (1) ปัจจัยนโยบายการท่องเที่ยว และ (2) ปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการ โดยรวมปัจจัยนโยบายการท่องเที่ยวของจังหวัดก าแพงเพชรมีการปฏิบัติในระดับมาก และ
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังนี้ ด้านวัดผลและประเมินได้ ด้านมีวัตถุประสงค์
ชัดเจน ด้านมีความต่อเนื่อง และด้านการน าไปปฏิบัติได้ ตามล าดับ ส่วนปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
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โดยรวมมีการปฏิบัติในระดับมากและเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังนี้ ปัจจัยการ
บริหารจัดการภาครัฐ ปัจจัยการบริหารจัดการภาคเอกชน และปัจจัยการบริหารจัดการภาคประชาชน
และองค์กรท้องถิ่น ตามล าดับ ส าหรับตัวแปรนโยบายการท่องเที่ยวของจังหวัดก าแพงเพชร
ประกอบด้วย ด้านมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ด้านมีความต่อเนื่อง ด้านการน าไปปฏิบัติได้ และด้าน    
การวัดผลและประเมินได้  สามารถอธิบายความผันแปรของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ             
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดก าแพงเพชร ได้ร้อยละ 14.20 (R2= 0.142) และตัวแปรด้านการ
บริหารจัดการ ประกอบด้วยตัวแปรการบริหารจัดการภาครัฐ สามารถอธิบายความฝันแปรของ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดก าแพงเพชร ได้ร้อยละ 9.70 (R2= 0.097) 
ตัวแปรการบริหารจัดการภาคเอกชน สามารถอธิบายความฝันแปรของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ        
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดก าแพงเพชร ได้ร้อยละ  16.80 (R2= 0.168) ตัวแปรการบริหาร
จัดการภาคประชาชนและองค์กรท้องถิ่น สามารถอธิบายความฝันแปรของยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดก าแพงเพชร ได้ร้อยละ 22.40 (R2= 0.224) 
 3) ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อเสนอยุทธศาสตร์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 20 คน 
โดยเรียงล าดับตามความส าคัญสูงสุด ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาคประชาชนและ
องค์กรท้องถิ่น มี 2 ยุทธวิธี คือ ยุทธวิธีการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนและ
ยุทธวิธีการสร้างจิตส านึกร่วมปกป้องผลประโยชน์แหล่งท่องเที่ยว (2) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ภาคเอกชน มี 3 ยุทธวิธี คือ ยุทธวิธีการร่วมมือส่งเสริมการลงทุน ยุทธวิธีการร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพ่ือการท่องเที่ยว และยุทธวิธีการร่วมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว (3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ภาครัฐ มี 4 ยุทธวิธี คือ ยุทธวิธีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ยุทธวิธีการส่งเสริมการลงทุน 
ยุทธวิธีการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการบริการท่องเที่ยว และยุทธวิธีการส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์อย่างมีวิสัยทัศน์ และ (4) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนและองค์กรท้องถิ่น มี 3 ยุทธวิธี คือ ยุทธวิธีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือ
สังคม ยุทธวิธีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ และยุทธวิธีการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were to 1) study the strategies for sustainable tourism 
management in Kamphaeng Phet province, 2) study the factors affecting the strategies for 
sustainable tourism management in Kamphaeng Phet province and 3)  propose appropriate 
strategies for sustainable tourism management in Kamphaeng Phet province. This research was 
conducted using mixed methods of qualitative and quantitative research. The qualitative 
research was conducted by studying documentary reviews and in-depth interviews of 20 key 
informants composed of 8 top executives from the public sector, 5 entrepreneurs of tourism in 
Kamphaeng Phet province, 5 individuals from the people’s sector and local organizations and    2 
academicians. They were selected by purposive sampling. The data were analyzed by analytic 
induction and interpretation. The quantitative research was conducted by studying a sample of 
400 respondents from a population of 331,000 tourists in Kamphaeng Phet province. The sample 
size was derived by calculations done with Taro Yamane’s formula and were selected by 
accidental sampling. The tool for data collection was a 5 level rating scale questionnaire with a 
reliability of 0.875 and the data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and 
stepwise regression analysis. The proposed strategies were examined by the same 20 key 
informants used for in-depth interviews. 
 The research findings were as follows: 
 1) The strategies for sustainable tourism management in Kamphaeng Phet province were, 
overall, were at a suitably high level. Ranked from A high to low, they were: strategies for 
tourism networks creation (X = 3.99, S.D. = 0.88), strategies for public relations (X = 3.87, S.D. = 
0.89) and strategies for tourism potential promotion ( X =3.82,        S.D. = 0.90). The strategies 
for sustainable tourism management in Kamphaeng Phet province were composed of a tourism 
development plan for the lower Northern area, a tourism plan for Kamphaeng Phet province and 
an annual operational plan. But they did not have a master plan for coping with the direction 
of tourism development in the long term. Tourism policies in Kamphaeng Phet province 
emphasized sustainable tourism development such as historical tourism, and cultural tourism 
because of the advantages of world heritage. The mechanism driving this effort utilized the 
cooperation of 3 sectors namely the public sector, the private sector and the people’s sector 
and local organizations. This policy had a clear direction, targets and objectives but lacked 
suitable planning for policy implementation. 
 2) The factors affecting the strategies for sustainable tourism management in 
Kamphaeng Phet province consisted of (1) the tourism policy factor and (2) the 
management factor. The tourism policy factor was, overall at a high practical level, 
and when the aspect were ranked from the highest mean to the lowest mean, they 
were: the aspect of measurable and evaluable policy, the aspect of policy clearance, 
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the aspect of continuing and the aspect of policy implementation, respectively. The 
management factor was, overall, at a high practical level, and when the aspect were 
ranked from the highest mean to the lowest mean, they were: the aspect of public 
sector management, the aspect of private sector management and the aspect of the 
people’s sector and local organizations, respectively. The tourism policy, which 
included the aspect of measurable and evaluable policy, the aspect of policy 
clearance, the aspect of continuing and the aspect of policy implementation, 
explained at 14.20 % (R2 = 0.142) of the variation of the whole strategies for sustainable 
tourism management in Kamphaeng Phet province. The management factor, which included 
the aspect of public sector management explained at 9.70 % (R2 = 0.097) of the 
variation of the whole strategies for sustainable tourism management in Kamphaeng Phet 
province. The aspect of private sector management explained at 16.80 % (R2 = 0.168) 
of the variation of the whole strategies for sustainable tourism management in 
Kamphaeng Phet province and the aspect of the people’s sector and local organizations 
explained at 22.40 % (R2 = 0.224) of the variation of the whole strategies for 
sustainable tourism management in Kamphaeng Phet province.  
 3) The proposed appropriate strategies for sustainable tourism management in 
Kamphaeng Phet province which were examined and confirmed by 20 key informants and 
ranked from the most importance, were composed of (1) strategy for management of the 
people’s sector and local organizations comprising 2 tactics, namely the tactics for 
participation and the tactics for mutual consciousness to protect one’s tourism sites, (2) 
strategy for management of private sector comprising 3 tactics, namely the tactics for the 
cooperatives of investment, tactics for the cooperatives of products development and the 
tactics for tourism networks, (3) strategy for management of public sector comprising 4 
tactics, namely the tactics for tourism promotion and development, the tactics for 
investment promotion, the tactics for infra-structure development and the tactics for 
marketing promotion and visionary public relations and (4) strategy for tripartite involving the 
cooperation between the public sector, the private sector and the people’s sector and local 
organizations, was comprised of 3 tactics, namely the tactics of tourism promotion and 
development for society, the tactics of tourism promotion and economic development and 
the tactics for the integration of sustainable tourism promotion and development. 
 


