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สมุทรสงคราม และ 3) เสนอแนวทางการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และ
สมุทรสงครามให9เหมาะสมยิ่งข้ึนการวิจัยนี้เปBนการวิจัยแบบผสานวิธีท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
การวิจัยเชิงคุณภาพดําเนินการโดยการสังเกตแบบมีส�วนร�วม และการสัมภาษณ�เชิงลึก ผู9ให9ข9อมูลสําคัญ 
รวม 42 คนจากผู9ท่ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางบริหารจัดการแหล�งท�องเท่ียว ท้ังหน�วยงาน
ภาครัฐ หน�วยงานเอกชน และกลุ�มองค�กรต�างๆ ภายในท9องถ่ินและผู9ประกอบการการท�องเท่ียวโดย
เลือกแบบเจาะจงและวิเคราะห�ข9อมูลโดยการอุปมานวิเคราะห�และการตีความ สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ
ดําเนินการโดยศึกษากลุ�มตัวอย�างจํานวน 324 คน ประกอบด9วยผู9ประกอบการในแหล�งท�องเท่ียวท่ี
เปBนพ�อค9าแม�ค9า พนักงานขับเรือ จํานวน 144 คน และนักท�องเท่ียวชาวไทย จํานวน 180 คน ท่ีเลือกมา
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การวิจัยเชิงคุณภาพพบว�า โดยรวมอยู�ในระดับพึงพอใจและสรุปรูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียว ดังนี้ 
(1) การพัฒนาแบบด้ังเดิม เปBนแบบวิถีชีวิตท่ีพ่ึงพาตนเองในทางเศรษฐกิจ (2) การพัฒนาท่ีเน9นการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ และ (3) การพัฒนาบนฐานวัฒนธรรม เปBนแนวโน9มในป@จจุบัน และการวิจัยเชิง
ปริมาณ พบว�า การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม โดยรวมอยู�
ในระดับมาก (Χ =3.65) เม่ือพิจารณารายด9านพบว�า ด9านการสร9างและเผยแพร�ภาพลักษณ�(Χ
=3.72) อยู�ในระดับสูงสุด โดยมุ�งเน9นการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของนักท�องเท่ียวภายในประเทศเปBน
หลัก รองลงมาคือ ด9านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ (Χ =3.66) โดยมุ�งเน9นสร9างการมีส�วนร�วม
และเครือข�ายการบริหารจัดการ ด9านการพัฒนาโครงสร9างพ้ืนฐาน(Χ =3.60)ประกอบด9วยสิ่งอํานวย
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ความสะดวกและพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว และด9านการพัฒนาคุณภาพสินค9า ศักยภาพบุคลากรและบริการ
การท�องเท่ียว(Χ =3.59) ตามลําดับ 
 2) ป@จจัยท่ีมีผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และจังหวัด
สมุทรสงครามโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว�าประกอบด9วย (1) ป@จจัยนโยบายการท�องเท่ียวระดับชาติ
ท่ีเหมาะสม มีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล9อมและการสร9างความผูกพันต�อ
แหล�งท�องเท่ียวของท9องถ่ิน (2) ป@จจัยด9านการมีส�วนร�วมของประชาชน ส�วนการวิจัยเชิงปริมาณ พบว�า 
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มากไปหาน9อย ดังนี้  (1) ความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียว (β=0.29) (2) การมีส�วนร�วมติดตาม
ประเมินผล (β=0.24) (3) การมีส�วนร�วมในตัดสินใจ (β=0.17) (4) การสร9างความยั่งยืนทาง
วัฒนธรรม (β=0.16) และ(5) นโยบายการท�องเท่ียว (β=0.09) ซ่ึงป@จจัยท้ัง 5 ป@จจัยสามารถอธิบาย
ความผันแปรของการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงครามได9 
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ท�องเท่ียว(4) ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของชุมชนในการวางแผนร�วมกันเพ่ือปZองกันความผิดพลาดในการ
บริหารจัดการการท�องเท่ียว(5) พัฒนาคุณภาพสินค9าศักยภาพบุคลากร และการบริการด9านการ
ท�องเท่ียว (6) สร9างศักยภาพของแหล�งท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนบนฐานวัฒนธรรม โดยมุ�งพัฒนา
เอกลักษณ�วัฒนธรรมชุมชนให9เปBนจุดเด�นโดยองค�กรปกครองส�วนท9องถ่ินร�วมรับผิดชอบ (7) ปรับปรุง
การมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน�ของประชาชน โดยเฉพาะอย�างยิ่งการมีส�วนร�วมในการรับ
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ABSTRACT 

 The objectives of this study were to 1) study sustainable tourism development of 
Ratchaburi and SamutSongkhram provinces 2) study the factors affecting it and               
3) propose the guidelines for it. This research was conducted by using mixed 
methods which combined qualitative and quantitative research. The qualitative 
research was conducted by participatory observation and in-depth interviewing of 42 
key informants who were key role participants to determine the direction of tourism 
management in the public sector, the private sector, including other groups of locals 
and tourism entrepreneurs. They were selected by purposeful sampling. The data 
were analyzed by analytic induction and interpretation. The quantitative research 
was conducted by studying a sample of 324 respondents comprised of 
entrepreneurs in tour sites. Of those, 144 were sellers and boat drivers, and 180 were 
Thai tourists who were selected by accidental sampling. The sample size was 
obtained by the method of unidentified size of population using Cochran’s formula. 
The tool for data collection was rating scale questionnaire with a reliability of 0.98 
and the data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and stepwise 
regression analysis.  
 The research findings were as follows: 
 1) The qualitative research showed that the overall sustainable tourism 
development of Ratchaburi and SamutSongkhram provinces was at satisfactory level 
and showed the following patterns of tourism development to be the current trends 
(1) traditional development; as a way of life for self- reliant economy (2) economic-
focus development and (3) cultural-based development. The quantitative research 

showed that the overall results was at a high level ( X = 3.65). When each aspect was 



 ง 

considered individually, the highest mean was for image creation and propagation ( X
= 3.72) which emphasized domestic cultural tourism, followed by development of 

management mechanisms ( X = 3.66) which emphasized the creation of participation 

and management networks, development of infrastructure ( X = 3.60) which includes 
facilities, and the development of tourism sites and development of product quality, 

personnel potential and tourism services ( X = 3.59). 
 2) The factors affecting the sustainable tourism development in Ratchaburi 
and SamutSongkhram provinces by studying the qualitative research were found to 
be (1) factors of suitable national tourism policy, the sustainability in the economy, 
society, culture and environment and the creation of engagement in local tour sites 
(2) factors affecting people’ s participation. The quantitative research revealed, a 
level of significance of 0.05that 5 variables affecting tourism development. From high 
to low using partial regression coefficient there were (1) the engagement to tourism 

sites (β=0.29(2) the participation in follows up and evaluations (β=0.24) (3) the 

participation in decision making (β=0.17)(4) the cultural sustainability (β=0.16) and (5) 

the tourism policies (β=0.09). These 5 variables explain 70.00 percentof the variation 
of the sustainable tourist development of Ratchaburi and SamutSongkhram provinces 
(Adjusted R Square = 0.700). 
 3) The proposed guidelines for the sustainable tourism development of 
Ratchaburi and SamutSongkhram provinces which were synthesized using the data 
from the qualitative research by participant observation and in-depth interviews and 
quantitative research consist of (1) promoting the cooperation of the public sector, 
the private sector and the community to define policies including operational 
planning    (2) integrating the security for the health and property of travelers (3) 
improving the laws related to traveling and facilitating the effective management of 
tourism (4) promoting community participation in the planning to prevent mistakes in 
tourism management (5) developing the quality of the products, potential and travel 
services (6) strengthening the capacity of tourist sites sustainable base on culture, by 
the responsible of Local Administrative Organizations (7) improving the participation 
of beneficiaries of the people especially for long-term economic benefits (8) 
conserving  the natural environment, improving the conditions of the areas, suitable 
for tourism, making sure the landscape in the areas were not destroyed by tourists, 
as well as improving waste management in the attraction areas to prevent their 
deterioration 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา  
 การเดินทางทางท�องเท่ียวแม�ว�าจะไม�ใช�สิ่งจําเป�นพ้ืนฐานหรือป"จจัยสี่ของการดําเนินชีวิตแต�
ก็เป�นเรื่องของการพักผ�อนหย�อนใจเป�นนันทนาการเป�นสิ่งพึงปรารถนาในการส�งเสริมคุณภาพชีวิต
และการท�องเท่ียวยังก�อให�เกิดประโยชน0ในด�านต�างๆ อาทิ เกิดประโยชน0ต�อชุมชนในท�องถ่ิน          
ต�อแหล�งท�องเท่ียวและต�อนักท�องเท่ียวเอง ป"จจุบันอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวได�กลายเป�น
อุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญต�อเศรษฐกิจโลก อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวได�เจริญเติบโตจนกลายเป�น
สินค�าหลักในระบบการค�าระหว�างประเทศอย�างรวดเร็ว และในหลายประเทศ อุตสาหกรรมท�องเท่ียว
เป�นอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญในระดับต�นๆ ของระบบอุตสาหกรรมสําคัญของประเทศนั้นๆ  
อุตสาหกรรมถือว�าเป�นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจท่ีแสดงบทบาทเด�นชัดในแต�ละป6 ท่ีผ�านมา
ความสําเร็จโดยรวมมาจากพลังขับเคลื่อนท้ังส�วนเล็กและส�วนน�อยท่ีช�วยกันผลักดันให�อุตสาหกรรม
เคลื่อนไปข�างหน�า และแสดงบทบาทนําในการกระตุ�นการขยายตัวทางเศรษฐกิจซ่ึงนําไปสู�การจ�างงาน 
สร�างอาชีพ กระจายรายได�และการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวข�องกับหลายสาขาท่ีเก่ียวข�องกับการ
ท�องเท่ียวเป�นการสร�างความม่ังค่ังให�กับประชาชนและประเทศและนําไปสู�ความสําเร็จในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 การศึกษา นโยบายของรัฐ ในการสนับสนุน การท�องเท่ียว ผู�วิจัยมีเป:าหมายท่ีจะศึกษาการ
บริหารจัดการและการพัฒนาเพ่ือรักษาให�ยั่งยืน ในการคงไว�ซ่ึงแหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญซ่ึงมีผลกระทบ 
คือ ความเป�นอยู� รายได� ของประชาชนให�มีชีวิตท่ีดีข้ึน และยั่งยืนนั้น จะมีวิธีการเป�น หุ�นส�วนระหว�าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชนในการพัฒนารักษา แหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญของประชาชน ในระดับ
ชนบทให�มีการท�องเท่ียวท่ียั่งยืนได�อย�างไร ดังนั้นการศึกษานี้จะเน�นศึกษารูปแบบ การรักษาพัฒนา
แหล�งท�องเท่ียว ตาม นโยบาย การบริหารจัดการ และประสิทธิผล เพ่ือเสนอหลักการ วิธีการ การ
ท�องเท่ียวท่ีเป�นแหล�งชุมชนโบราณให�มีความยั่งยืนอย�างมีคุณภาพ 3 มิติ คือ ความยั่งยืนของสถานท่ี
ท�องเท่ียว ความยั่งยืนของรายได� จากการท�องเท่ียว ความยั่งยืนของจํานวนนักท�องเท่ียว ดังนั้นเห็นได�
ว�านโยบายการท�องเท่ียวในป"จจุบันเป�นอีกนโยบายหนึ่งท่ีรัฐบาลให�ความสําคัญเนื่องจากรายได�จาก
การเดินทางท�องเท่ียวของท้ังชาวไทย และชาวต�างชาติเป�นจํานวนมหาศาลในแต�ละป6ซ่ึงมีแนวโน�มท่ี
จะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ แต�ถึงแม�ว�าการท�องเท่ียวจะดึงเม็ดเงินจํานวนมหาศาลเข�าประเทศ แต�ป"ญหาหรือ
ผลกระทบท่ีได�รับจากการท�องเท่ียวก็มีมากมาย อาทิ ป"ญหาขยะล�นเมือง ป"ญหาดินเสื่อม น้ําเสีย  
ความหลากหลายทางชีวภาพหายไป สูญเสียเอกลักษณ0ทางวัฒนธรรม ป"ญหาการค�าประเวณี  
ผลกระทบในแง�ลบเหล�านี้ ต�นเหตุก็เกิดจากการท�องเท่ียวท่ีขาดจิตสํานึก แต�ป"ญหาดังกล�าวข�างต�นมิใช�
จะเกิดจากนักท�องเท่ียวแต�ฝ>ายเดียว หากแต�ภาครัฐ ภาคเอกชน ท�องถ่ิน ประชาชน ในฐานะเจ�าบ�านก็
มีส�วนไม�น�อย เนื่องจากการขาดความรู�ในด�านการบริหารจัดการท�องเท่ียว ขาดการทํางานเชิง
เครือข�าย ขาดข�อมูลหรือองค0ความรู�ท่ีมีคุณภาพ ด�านการพัฒนาและบริหารจัดการการท�องเท่ียว ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
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 การท�องเท่ียวป6 2553 มีจํานวนนักท�องเท่ียวต�างชาติท่ีเดินทางเข�ามาในประเทศไทยท้ังสิ้น 
15.8 ล�านคน ขยายตัวร�อยละ 12.0 โดย สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง คาดว�าจะมีรายได�จากการ
ท�องเท่ียวรวมท้ังสิ้น 6.72 แสนล�านบาท สูงกว�าเป:าหมายท่ี การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย ต้ังไว�ในป6 
2553 ท่ี 14.5 ล�านคน และสูงกว�าเป:า รายได� 5.30 แสนล�านบาท สะท�อนถึงความแข็งแกร�งของภาค
การท�องเท่ียวไทย ถึงแม�ว�าจะมีเหตุการณ0ต�างๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศเกิดข้ึนตลอดท้ังป6 ท้ัง
การชุมนุมเรียกร�องทางการเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร และบางพ้ืนท่ีในต�างจังหวัด ช�วงเดือน
เมษายน พฤษภาคม 2553 การแข็งข้ึนของค�าเงินบาทในช�วงเดือนกันยายน 2553 ต�อเนื่องด�วยการ
เกิดอุทกภัยอย�างรุนแรงในหลายพ้ืนท่ีท่ัวประเทศท้ังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต� 
ช�วงเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2553 ต�อเนื่องด�วยกระแสข�าว สึนามิ จากการศึกษาโครงสร�าง
สัดส�วนของนักท�องเท่ียวในป6 2553 พบว�า นักท�องเท่ียวจากกลุ�มอาเซียนมีสัดส�วนเป�นอันดับ 1  
ขณะท่ีนักท�องเท่ียวจากภูมิภาคยุโรปลงมาเป�นอันดับ 2ส�วนหนึ่งเนื่องจากป"ญหาทางเศรษฐกิจของ
ยุโรป ขณะท่ีกลุ�มอาเซียนตะวันออกเฉียงเหนือเป�นอันดับ 3 กลุ�มเอเชียใต�อยู�ในอันดับ 4 จากป6ก�อน
หน�าท่ีอยู�ลําดับ 5 และอเมริกาลงมาเป�นอันดับ 5ส�วนหนึ่งจากป"ญหาทางเศรษฐกิจสหรัฐท่ีฟLMนตัวไม�
เต็มท่ี สําหรับแนวโน�มการท�องเท่ียวในป6 2554 การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (ททท.) ได�ต้ังเป:า
จํานวนนักท�องเท่ียวต�างชาติ 16.4 ล�านคน เพ่ิมข้ึนร�อยละ 3.8 โดยมีเป:าหมายรายได�จํานวน 6.20 
แสนล�านบาท ซ่ึง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง วิเคราะห0ว�าหากสถานการณ0เป�นปกติโดยไม�เกิด
เหตุการณ0ท่ีรุนแรง การท�องเท่ียวต�างชาติคาดว�าจะขายตัวได�ท่ีระดับร�อยละ 6.3 ต�อป6 จํานวน 16.8 
ล�านคนสร�างรายได�ให�กับประเทศ 6.55 แสนล�านบาทสูงกว�าการคาดการณ0ขององค0การการท�องเท่ียว
โลก (UNWTO) ท่ีได�ดาดการณ0สถานการณ0และทิศทางการท�องเท่ียวท่ัวโลกในป6 2554 ว�าจะมี
นักท�องเท่ียวเดินทางท�องเท่ียวระหว�างประเทศเพ่ิมข้ึนร�อยละ 4-5 จากป6 2553 โดยทวีปเอเชียจะยังมี
การขยายตัวมากท่ีสุด ซ่ึงใกล�เคียง กับตะวันออกกลาง ส�วนทวีปแอฟริกาน�าจะขยายตัวต�อเนื่องจาก
การจัดฟุตบอลโลก 2010 ท่ีแอฟริกาใต� ขณะท่ีทวีปอเมริกาน�าจะปรับตัวดีข้ึนส�วนหนึ่งเนื่องจาก
แนวโน�มเศรษฐกิจท่ีเริ่มดีข้ึนจากนโยบายการเงินผ�อนคลายของรัฐบาลท่ีมีอย�างต�อเนื่อง ในขณะท่ี
ยุโรปจะปรับตัวดีในระดับท่ีต่ํากว�าป6 2553 เนื่องจากป"ญหาวิกฤตหนี้สาธารณะท่ียังคงเป�นป"จจัยเสี่ยง
ต�อการฟLMนตัวทางเศรษฐกิจ (กระทรวงการคลัง, 2554) 
 นายสุรพล  เศวตเศรนี ผู�ว�าการการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (ททท.) เปWดเผยถึงภาพรวม
การท�องเท่ียวในป6 2555 ว�า มีจํานวนนักท�องเท่ียวท้ังสิ้นประมาณ 22 ล�านคน เพ่ือข้ึนจากป6ท่ีผ�าน
มาถึง 15 เปอร0เซ็นต0 ส�วนรายได�จากการท�องเท่ียวในป6 2555 มีรายได�รวมท้ังสิ้น 9 แสน 6 หม่ืน       
5 พันล�านบาท เพ่ิมข้ึนจากป6ท่ีผ�านมาถึง 24 เปอร0เซ็นต0 โดยนักท�องเท่ียวจากประเทศจีน เกาหลีใต�
และญ่ีปุ>นถือเป�นนักท�องเท่ียวหลักท่ีเข�ามาท�องเท่ียวในไทยมากกว�า 1 ล�านคน รวมถึงนักท�องเท่ียว
จากยุโรปท่ีเพ่ิมมากข้ึนเช�นกัน สําหรับคาดการณ0การท�องเท่ียวในป6 2556 นั้น ททท. คาดว�าจะมี
จํานวนนักท�องเท่ียวในประเทศเพ่ิมข้ึน 3 เปอร0เซ็นต0และรายได�เพ่ิมข้ึน 6 เปอร0เซ็นต0 จากป6 2555 
ส�วนนักท�องเท่ียวต�างประเทศคาดว�าจะมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 8 เปอร0เซ็นต0 และมีรายได�เพ่ิมข้ึน 13 
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เปอร0เซ็นต0 แต�ท้ังนี้สิ่งท่ีผู�ประกอบการท�องเท่ียวยังกังวลในป6 2556 ได�แก� ความขัดแย�งทางการเมืองท่ี
อาจจะเกิดข้ึน รวมไปถึงค�าเงินบาทท่ีอาจจะแข็งค�าข้ึนจากการแก�ไขป"ญหาของสหรัฐ และท่ีสําคัญคือ
ป"ญหาด�านความปลอดภัยของนักท�องเท่ียวท่ีอาจจะทําให�ภาพพจน0ของประเทศเสียหาย (Matichon 
Online, www.matichon.co.th) 
 เห็นได�ว�าอุสาหกรรมการท�องเท่ียวไทยมีบทบาทสําคัญต�อระบบเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป�นอย�างมากเป�นแหล�งรายได�ท่ีสําคัญนํามาซ่ึงเงินตราต�างประเทศ   
ก�อให�เกิดการสร�างงาน เพ่ิมรายได�ประชาชาติ และการกระจายรายได�สู�ท�องถ่ิน และยังมีส�วนสําคัญใน
การพัฒนาระบบโครงสร�างพ้ืนฐานของการคมนาคมขนส�ง รวมถึงการค�าและการลงทุน เม่ือประเทศ
ประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การท�องเท่ียวมีบาทบาทสําคัญในการสร�างรายได�ให�กับประเทศ
สามารถช�วยให� เศรษฐกิจฟLMน ตัวได� ในเวลาอันรวดเร็วกว� าภาคการผลิตและบริการ อ่ืนๆ      
(แผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559) 
 ประเด็นท่ีสําคัญของการท�องเท่ียวไทยท่ีจะเผชิญกับการท�องเท่ียวของไทยมีป"ญหาใหญ�ท่ี
สําคัญดังต�อไปนี้ อาทิ การบริหารจัดการ การตลาด การบริการ การอนุรักษ0 การเรียนรู� การเชื่อมโยง
ความคิดของกลุ�มคน หรือหน�วยงาน มุมมองมิติทางสังคม วัฒนธรรม ชุมชน ท�องถ่ิน หน�วยงาน และ
งบประมาณ สนับสนุน ส�วนสถานการณ0และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท่ีท�าทายการท�องเท่ียว
ของประเทศไทยก็ มีหลายประเด็น คือ  
 ผลกระทบด�านเศรษฐกิจ ได�แก� การถดถอยของเศรษฐกิจโลก การปรับตัวเข�าสู�เศรษฐกิจ
โลกแบบหลายศูนย0กลาง การขยายตัวของข้ัวอํานาจทางเศรษฐกิจใหม� อาทิ บราซิล รัสเซีย อินเดีย 
และจีน ส�งผลต�อการรวมกลุ�มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต�างๆ และการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของ
โลกท่ีก�อให�เกิดการเคลื่อนย�ายเงินลงทุน สินค�า และบริการ การเคลื่อนย�ายแรงงานเสรี ส�งผลให�
ประเทศไทยต�องพัฒนาการตลาดท�องเท่ียวเชิงรุกและเตรียมความพร�อมต�อการผันผวนของค�าเงิน  
รวมท้ังจะต�องพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท�องเท่ียวให�มีคุณภาพ ปรับปรุงกฎระเบียบต�างๆ 
(แผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559) 
 ส�วนผลกระทบด�านสังคม การให�ความสนใจชุมชนมรดกทางวัฒนธรรม และการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรสู�สังคมผู�สูงอายุ ส�งผลต�อพฤติกรรมการท�องเท่ียวโดยนักท�องเท่ียวให�
ความสําคัญกับคุณภาพของแหล�งท�องเท่ียวท่ีต�องปลอดภัย สะอาด มีการรักษาสภาพแวดล�อม และใช�
สื่อสารสนเทศในการท�องเท่ียวมากข้ึน รูปแบบของการท�องเท่ียวจึงมีแนวโน�มท�องเท่ียวแบบอิสระ  
สนใจการท�องเท่ียวเฉพาะทาง นอกจากนี้ผลกระทบด�านสังคม กระแสโลกาภิวัตน0และวัฒนธรรมโลกท่ี
เข�ามาในประเทศไทย การเปWดการค�าเสรี ก�อให�เกิดการอพยพย�ายถ่ิน การเคลื่อนย�ายแรงงาน ส�งผล
ต�อวิถีชีวิตคนไทยท้ังระดับครอบครัว ชุมชนและประเทศ เกิดการสูญหายของวัฒนธรรมท�องถ่ิน และ
พร�อมกันนั้น (แผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559) (แผนพัฒนาการท�องเท่ียว
แห�งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559) 
 ประเด็นผลกระทบด�านทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส�งผลให�
สถานการณ0และแนวโน�มความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมทวีความรุนแรงข้ึน 
โดยเฉพาะป"ญหามลพิษ อุณหภูมิโลกท่ีร�อนข้ึน การกัดเซาะของชายฝ"fงภาวะภัยแล�งและน้ําท�วม ส�งผล
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ต�อความงดงามและบรรยากาศของแหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญหลายแห�ง ประเทศไทยได�เข�าร�วมลงนาม
และเป�นภาคีในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว�าด�วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมท้ังได�ร�วม
ลงนามรับรองพิธีสารโตเกียวร�วมรับผิดชอบการดําเนินการด�านการเปลี่ยนสภาพอากาศ ดังนั้น
ประเทศไทยจะต�องเตรียมพร�อมรองรับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนโดยการคํานึงถึงการท�องเท่ียวท่ีสะอาด 
การพัฒนามาตรฐานแหล�งท�องเท่ียว ตลอดจนพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียวในทุกระดับ
ให�มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงบนพ้ืนฐานการเติบโตของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวอย�างสมดุล 
และยั่งยืน 
 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก�าวกระโดด ส�งผลให�ภาคการท�องเท่ียวต�องปรับ
เตรียมความพร�อมให�ทันต�อการเปลี่ยนแปลง โดยต�องบริหารจัดการความรู�อย�างเป�นระบบรวมท้ัง
ประยุกต0ใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส�งเสริมการท�องเท่ียว นอกจากนี้ การทวีสมรรถนะ
เทคโนโลยีด�านการบินและการขยายตัวของกิจกรรมสายการบินต�นทุนตํ่า  ส�งเสริมให�เกิดการเดินทาง
บ�อยข้ึนและระยะเวลาในการพํานักของนักท�องเท่ียวแต�ละครั้งสั้นลง 
 ประเด็นในด�านภาพลักษณ0 และความเชื่อม่ัน ซ่ึงในระยะ 4-5 ป6ท่ีผ�านประเทศประสบ
ป"ญหาภาวะวิกฤติต�างๆ ท้ังโดยเฉพาะป"ญหาการเมืองภายในประเทศ การแพร�ระบาดของโรคไข�หวัด
ใหญ� สายพันธุ0ใหม� ป"ญหาจากอุทกภัยและวาตภัย ความเสื่อมโทรมของแหล�งท�องเท่ียว ความ
ปลอดภัยและป"ญหาการก�อการร�ายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต� สถานการณ0ดังกล�าวส�งผลต�อ
ภาพลักษณ0และความเชื่อม่ันของนักท�องเท่ียวต�อประเทศไทย เป�นเหตุการณ0ท่ีนักท�องเท่ียวกลุ�มตลาด
หลักเปลี่ยนจุดหมายไปยังแหล�งท�องเท่ียวในภูมิภาคอ่ืนๆ ซ่ึงได�ผลกระทบต�อจํานวนและรายได�จาก
การท�องเท่ียวของประเทศสถานการณ0ต�างๆ ดังท่ีกล�าวมานอกจากจะส�งผลต�อการลดลงของอัตราการ
ขยายตัวของผลิตภัณฑ0มวลรวมภายในประเทศ แล�ว ยังส�งผลกระทบต�อการจ�างงานในภาคธุรกิจ
ท�องเท่ียวและธุรกิจเชื่อมโยงอีกด�วย (แผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559) 
 เพ่ือให�การท�องเท่ียวของประเทศไทยสามารถปรับตัวเข�าสถานการณ0ต�างๆ เกิดการเติบโต
อย�างมีคุณภาพและยั่งยืน แผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติฉบับท่ี 11 จึงมีวัตถุประสงค0เพ่ือฟLMนฟูและ
กระตุ�นภาคการท�องเท่ียวให�ขยายตัวและเกิดความยั่งยืน เพ่ือเร�งรัดและสร�างศักยภาพในการหา
รายได�จากการท�องเท่ียวเพ่ือพัฒนาการท�องเท่ียวให�มีความพร�อมท้ังด�านคุณภาพการแข�งขันและให�
เกิดการสร�างรายได� กระจายรายได�ควบคู�ไปกับการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยน�อมนําแนวคิด เศรษฐกิจ
พอเพียงและคนเป�นศูนย0กลางของการพัฒนามาใช�ในการจัดทําแผนเพ่ือให�เกิดการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวแบบองค0รวมท่ีสร�างท้ังรายได�และกระจายรายได�อย�างเป�นธรรมและยั่งยืน (ประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการท�องเท่ียวแห�งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559) 
 การพัฒนาการท�องเท่ียวมุ�งเน�นความยั่งยืนของท�องถ่ินเป�นสําคัญ ดังนั้นจะพัฒนาการ
ท�องเท่ียวอย�างไรเพ่ือให�การท�องเท่ียวไม�เกิดผลกระทบด�านลบต�อชุมชนและท�องถ่ิน (นโยบายและ
ยุทธศาสตร0การพัฒนาการท�องเท่ียว, ปรีดี โชติช�วง) สําหรับประเทศไทย การพัฒนาการท�องเท่ียวแบบ
ยั่งยืนเริ่มปรากฏชัดต้ังแต�ป6 พ.ศ. 2536 เป�นต�นมา โดยเฉพาะการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ เป�นรูปแบบหนึ่งของ
การท�องเท่ียวแบบยั่งยืนท่ีได�รับความสนใจจากคนไทยและชาวต�างชาติ ช�วงป6 พ.ศ. 2539 - 2540 การ
ท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (ททท.) ได�ให�ความสําคัญกับการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยกําหนดให�การ
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ท�องเท่ียวเชิงนิเวศเป�นนโยบายระดับชาติ เพ่ือให�หน�วยงานต�างๆ ได�เข�ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมการ
ท�องเท่ียวอย�างจริงจัง สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535 – 
2540) ท่ีมุ�งเน�นการมีส�วนร�วมของภาครัฐบาล เอกชน และประชาชน ในการส�งเสริมให�คนไทย
เดินทางท�องเท่ียวในประเทศไทย กําหนดนโยบายสร�างจิตสํานึกและให�ความรู�แก�ประชาชนถึง
ความสําคัญและคุณค�าของการอนุรักษ0ทรัพยากร การท�องเท่ียวและสิ่งแวดล�อม ขณะเดียวกัน 
ท�ามกลางกระแสท�องถ่ินนิยมท่ีมุ�งเน�นให�มีการกระจายอํานาจสู�ท�องถ่ิน และให�ความสําคัญกับสิทธิ
ชุมชนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 46 และมาตรา 56 ท่ีบัญญัติให�สิทธิชุมชนมีส�วนร�วมจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมของชุมชน มีการกระจายอํานาจให�ท�องถ่ินพ่ึงตนเอง และตัดสินใจ
ในกิจการท�องถ่ิน ตามมาตรา 78 รวมท้ังกระแสการเรียกร�องของชุมชนท�องถ่ินท�ามกลางแนวคิดการ
พัฒนาแบบมีส�วนร�วม จากกระแสดังกล�าวส�งผลให�การท�องเท่ียวของไทยพยายามปรับทิศทางไปสู�การ
ท�องเท่ียวเชิงนิเวศมากข้ึนเป�นลําดับ แต�ส�วนใหญ�เป�นความพยายามในระดับนโยบายหรือในโครงสร�าง
ระดับบนเท�านั้น ยังไม�มีการแปรผลไปสู�เชิงปฏิบัติการในระดับรากหญ�าอย�างจริงจัง ประชาชนและ
ชุมชนท�องถ่ินยังไม�ได�เข�ามามีส�วนร�วมและเป�นผู�ได�รับผลประโยชน0ในเชิงเศรษฐกิจอย�างแท�จริง 
หากแต�ผลประโยชน0ส�วนใหญ�ยังตกอยู�กับผู�ประกอบการธุรกิจท�องเท่ียวเพียงกลุ�มเดียว และเป�นผู�ใช�
ประโยชน0จากทรัพยากรซ่ึงเป�นทรัพย0สินส�วนรวม มาตอบสนองความต�องการของกระแสวัฒนธรรม
บริโภคนิยม โดยไม�คํานึงถึงความยั่งยืนของธรรมชาติและความสามรถในการรองรับของธรรมชาติ 
(วิลาวัณย0 ภมรสุวรรณ, 2549) 
 เพ่ือให�เกิดความยั่งยืน ในอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว แนวความคิดการท�องเท่ียวแบบยั่งยืน 
จึงได�รับความนิยม และแพร�หลายมาก โดยเฉพาะในระยะ 5-6 ป6มานี้ ในการประชุม Globe’90 ณ 
ประเทศคานาดา ได�ให�คําจํากัดความ การท�องเท่ียวแบบยั่งยืนว�า หมายถึง “การพัฒนาท่ีสามารถ
ตอบสนองความต�องการของนักท�องเท่ียว และผู�เป�นเจ�าของท�องถ่ินในป"จจุบัน โดยมีการปกป:องและ
สงวนรักษาโอกาสต�างๆ ของอนุชนรุ�นหลัง” การท�องเท่ียวนี้มีความหมายถึง การจัดการทรัพยากรเพ่ือ
ตอบสนองความจําเป�นทางเศรษฐกิจ สังคม และความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะท่ีสามารถรักษา
เอกลักษณ0ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศด�วย 
 การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน (Sustainable Tourism) มีหลักการท่ีสอดคล�องกับการ พัฒนา
อย�างยั่งยืน (Sustainable Development) ซ่ึงเป�นกระแสความคิดหลักของโลกในช�วง 2 ทศวรรษท่ี
ผ�านมา และได�รับการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการว�าด�วยการพัฒนาอย�างยั่งยืน (Commission on 
Sustainable Development) ขององค0การสหประชาชาติ ซ่ึงหลักการโดยท่ัวไปของการพัฒนาอย�าง 
ยั่งยืนคือ จะต�องมีการอนุรักษ0และการใช�ทรัพยากรอย�างพอดี เพ่ือให�สามารถใช�ประโยชน0ต�อไปได�ใน
ระยะเวลายาวนาน และมีการกระจายผลประโยชน0ให�แก�คนส�วนใหญ� รวมท้ังมีการร�วมมือกันอย�าง
ใกล�ชิดระหว�างผู�ท่ีเก่ียวข�องหรือมีส�วนได�ส�วนเสีย เม่ือนําหลักการนี้มาปรับใช�กับการท�องเท่ียวอย�าง
ยั่งยืน จึงมีจุดเน�น คือ ต�องดูแลทรัพยากรการท�องเท่ียว ให�สามารถใช�ประโยชน0ต�อไปได�ในระยะเวลา 
ยาวนานจนถึงชั่วลูกชั่วหลาน มิใช�เพียงเพ่ือคนรุ�นป"จจุบันเท�านั้น ลดการใช�ทรัพยากรอย�างสิ้นเปลือง 
และลดปริมาณของเสียท่ีจะเป�นอันตรายต�อสิ่งแวดล�อม มีการกระจายรายได�และผลประโยชน0ให�แก�
คนในท�องถ่ินท่ีมีแหล�งท�องเท่ียวต้ังอยู� เปWดโอกาสให�ชุมชนในท�องถ่ินได�เข�าร�วมในการจัดการ และการ
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ให�บริการแก�นักท�องเท่ียว มีการประชุมปรึกษาหารือกันอย�างสมํ่าเสมอระหว�างผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย เช�น 
หน�วยงานและองค0กรท่ีเก่ียวข�อง ผู�ประกอบธุรกิจการท�องเท่ียว และชุมชนในท�องถ่ิน เพ่ือการวางแผน
งาน การจัดสรรงบประมาณ และการจัดการทรัพยากรอย�างเหมาะสม มีการสร�างเครือข�ายเพ่ือ
เผยแพร� แนวคิด การศึกษาวิจัย และความรู�เก่ียวกับการ ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ออกไปในหมู�ประชาชน 
ท้ังภายในประเทศและระหว�างประเทศอย�างกว�างขวาง  
 จากแนวความคิดการท�องเท่ียวแบบยั่งยืน มุ�งเน�นให�อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวโดยรวม 
ปรับสภาพการจัดการเพ่ือเข�าสู�ยุคใหม�ของกระแสโลกท่ีเปลี่ยนไป ดังนั้นขอบเขตของการพัฒนาจึง
ครอบคลุมทุกองค0ประกอบทุกส�วนของการท�องเท่ียว หรือกล�าวอีกนัยหนึ่ง คือ การพัฒนาการ
ท�องเท่ียวท้ังหมด ต�องมุ�งสู�ความยั่งยืน กล�าวโดยสรุป กิจกรรมการท�องเท่ียวจะต�องสามารถดํารงอยู�ได� 
มีนักท�องเท่ียวมาเยี่ยมเยือนอย�างสมํ่าเสมอ ทรัพยากรการท�องเท่ียวยังคงรักษาความดึงดูดไว�ได�ไม�
เสื่อมคลาย กิจการ การบริการมีกําไร แม�ต�องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการให�บริการอยู�เสมอ 
ผลกระทบท่ีมีต�อสิ่งแวดล�อมท้ังทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม จะต�องไม�มี หรือมีน�อยท่ีสุด มีแต�
การจัดการอย�างยั่งยืนเท�านั้น จึงจะสามารถคงความยั่งยืนของการท�องเท่ียวไว�ได� 
 จากเหตุผลท่ีกล�าวมาแล�วข�างต�นผู�วิจัยสนใจการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน จังหวัด  
ราชบุรี และสมุทรสงคราม ศึกษาเฉพาะแหล�งท�องเท่ียวริมน้ําเนื่องจากเป�นวิถีชีวิตของคนไทยภาค
กลางมาแต�โบราณท่ีทําการค�าขายและสัญจรทางน้ํา โดยเฉพาะแม�น้ําสายหลัก อาทิ แม�น้ําเจ�าพระยา  
แม�น้ําแม�กลอง แม�น้ํานครไชยศรี เป�นต�น ป"จจุบันการค�าขายและการสัญจรทางน้ําหายไป เพราะ
ความเจริญเข�ามาแทนท่ี  มีถนนหนทางตัดผ�าน ทําให�วิถีชีวิตริมน้ําหายไป หลายๆ จังหวัด เล็งเห็น
ความสําคัญจึงจัดสร�างเป�นแหล�งท�องเท่ียว เพ่ือให�คนรุ�นหลังได�เห็นวิถีชีวิตริมน้ําของคนภาคกลาง
โบราณ มีท้ังท่ีนักลงทุนมาสร�างเป�นตลาดน้ําจําลอง และชาวบ�านริมน้ําร�วมกันพัฒนา ให�เป�นแหล�ง
ท�องเท่ียวเพ่ือให�เกิดรายได�ภายในชุมชนและรักษาวิถีชีวิตความเป�นอยู�ของตนให�คงอยู� ชั่วลูกหลาน 
ผู�วิจัยเลือกศึกษาแหล�งท�องเท่ียวชุมชนริมน้ําตามวิถีชีวิตของชุมชน ในจังหวัด ราชบุรีและจังหวัด
สมุทรสงคราม เนื่องจากเป�นสถานท่ีท�องเท่ียวท่ีอยู�ใกล�กรุงเทพมหานคร นักท�องเท่ียวสามารถไป-กลับ  
ภายในวันเดียว และสามารถท�องเท่ียวติดต�อกันได�ในวันเดียวท้ังสองจังหวัด  วิถีชีวิตชุมชนริมน้ํา 
แหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ําหลายแห�งในประเทศไทย ท่ีโด�งดังไปท่ัวโลก นักท�องเท่ียวชาวต�างชาติให�
สมญานามว�า เวนิสตะวันตก ชุมชมริมน้ํา ตลาดน้ําอัมพวา ซ่ึงได�รับรางวัลชมเชย (Honorable 
Mention) ด�านการอนุรักษ0มรดกทางวัฒนธรรม จากองค0การยูเนสโก ภาคพ้ืนทวีปเอเชียแปซิฟWก 
ประจําป6 2008 (UNESCO Asia-Pacific Heritage Award) เป�นผลจากความร�วมมือระหว�างภาค
ราชการ ภาคเอกชนและชุมชน ในการอนุรักษ0สถาป"ตยกรรมและสิ่งแวดล�อม ศิลปกรรมของชุมชน       
โดยได�รับการสนับสนุนทางการเงินจากสํานักงานให�ความช�วยเหลือทางวิชาการเดนมาร0ก (DANIDA) 
เทศบาลตําบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มูลนิธิชัยพัฒนา โดยสมทบทุนกับเจ�าของอาคารในการ
อนุรักษ0เรือนไทย เรือนแพและเรือนพ้ืนถ่ิน ท่ีมีคุณค�าทางมรดกทางวัฒนธรรม ภายใต�การสนับสนุน
ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และคณะสถาป"ตยกรรมศาสตร0 
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีผลต�อการฟLMนฟูเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จนเป�นตัวแบบให�แก�
ชุมชนอ่ืนๆ ในกระบวนการอนุรักษ0และฟLMนฟู ซ่ึงแสดงให�เห็นถึงการท�องเท่ียว ท่ีเปWดให�คนท่ีเข�ามา
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ท�องเท่ียว เข�ามาศึกษาวิถีชีวิต ความเป�นอยู�และวัฒนธรรมของท�องถ่ิน มากกว�าจะมาเท่ียวเพ่ือความ
สนุกสนานเพียงอย�างเดียว ฉะนั้นผลการศึกษาจะเป�นการเก็บรวบรวมและจัดระบบข�อมูลเก่ียวกับการ
รักษา พัฒนาการบริหารจัดการ การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของชุมชนริมน้ํา จังหวัด ราชบุรี และ
สมุทรสงคราม เพ่ือความยั่งยืนต�อไป ซ่ึงจะเป�นข�อมูลท่ีหน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนสามารถนําไป
ปรับใช�เพ่ือการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวอ่ืนๆ ให�ยั่งยืน อีกท้ังได�อนุรักษ0 แหล�งท�องเท่ียวธรรมชาติและวิถี
ชีวิตชาวบ�านท่ีกําลังจะหายไปจากประเทศไทยให�คงอยู�สืบไป 
 
1.2 คําถามในการวิจัย 
 1.2.1 การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามมีลักษณะ
อย�างไร 
 1.2.2 ป"จจัยใดบ�างท่ีมีผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและ
สมุทรสงคราม  
 1.2.3 แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการ โดยการมีส�วนร�วมของชุมชนต�อการท�องเท่ียว
อย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงครามเป�นอย�างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค'ของการวิจัย   
 1.3.1 เพ่ือศึกษาการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาป"จจัยท่ีมีผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ของจังหวัดราชบุรี 
และสมุทรสงคราม  
 1.3.3 เสนอแนวทางการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน โดยการมีส�วนร�วมของชุมชนต�อ
การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม ให�เหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
  
1.4 ขอบเขตของการวิจัย   
 ในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัยดังต�อไปนี้ 
 1.4.1 ขอบเขตด�านเนื้อหา 
   การศึกษาครั้งนี้ผู�วิจัยศึกษา การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัด ราชบุรี 
และสมุทรสงคราม โดยต้ังประเด็นในการศึกษาการพัฒนาการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน โดยเน�นการ
ปลูกจิตสํานึกด�านสิ่งแวดล�อม การรักษาทรัพยากรการท�องเท่ียว การมีส�วนร�วมของประชาชนท�องถ่ิน 
ความเสมอภาคของชุมชนในการรับประโยชน0จากการท�องเท่ียว รักษาเอกลักษณ0ทางวัฒนธรรม และ
รักษาระบบนิเวศ โดยศึกษาจากป"จจัยต�อไปนี้ ได�แก� การสร�างความยั่งยืนทางด�านเศรษฐกิจ ทางด�าน
สังคม ทางด�านวัฒนธรรม รวมถึงการสร�างความยั่งยืนทางด�านสิ่งแวดล�อม ตลอดจนการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงครามเป�นอย�างไร  
 1.4.2 ขอบเขตด�านประชากร 
   ประชากรท่ีใช�ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด�วย ผู�บริหารการท�องเท่ียวแห�งประเทศ
ไทย ผู�บริหารการท�องเท่ียวระดับท�องถ่ิน จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม ผู�ประกอบการ และ
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ประชาชนท่ีให�บริการด�านต�างๆ ในแหล�งท�องเท่ียว รวมถึง นักท�องเท่ียว ท่ีมาท�องเท่ียว ณ แหล�ง
ท�องเท่ียว ท้ัง 2 จังหวัด โดยการใช�แบบสอบถาม ร�วมกับ การสัมภาษณ0 และการสังเกตแบบมีส�วนร�วม 
 1.4.3 ขอบเขตด�านพ้ืนท่ีศึกษา  
   พ้ืนท่ีสําหรับการศึกษาวิจัย ได�แก�ชุมชนริมน้ําท่ีเป�นตลาดน้ํา ของจังหวัดราชบุรี และ
สมุทรสงคราม   
 1.4.4 ด�านช�วงเวลา ผู�วิจัยได�กําหนดช�วงเวลาท่ีทําการศึกษาประมาณ 1 ป6 
 
1.5 คําจํากัดความท่ีใช,ในการวิจัย  
 การท�องเท่ียวแบบยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาการท�องเท่ียวท่ีสามารตอบสนองความ
ต�องการของนักท�องเท่ียว และผู�เป�นเจ�าของท�องถ่ินในป"จจุบัน โดยมีการปกป:องและสงวนรักษา
โอกาสต�างๆ ของอนุชนรุ�นหลังด�วย การท�องเท่ียวแบบยั่งยืนเป�นการจัดการทรัพยากรเพ่ือตอบสนอง
ความจําเป�นทาง เศรษฐกิจ สังคม และความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะเดียวกันก็สามารถรักษา
เอกลักษณ0ทางวัฒนธรรม และระบบนิเวศเอาไว�ได�ด�วย 
 ชุมชนริมน้ํา หมายถึง แหล�งพักอาศัยของคนในท�องท่ีท่ีอาศัยอยู�ริมน้ําซ่ึงผู�วิจัยได�ไป
ทําการศึกษาวิถีชีวิตความเป�นอยู�และวัฒนธรรมท�องถ่ิน 
 แหล�งท�องเท่ียวริมน้ํา หมายถึง แหล�งท�องเท่ียวท่ีติดกับลําคลองหรือแม�น้ําในจังหวัด 
จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม 
 ตลาดน้ํา หมายถึง ตลาดน้ําใน จังหวัดราชบุรีและ จังหวัดสมุทรสงคราม 
 กระบวนการจัดการการท�องเท่ียวแบบยั่งยืน หมายถึง กระบวนการจัดการในเรื่อง ความ
สอดคล�องของพ้ืนท่ีท�องเท่ียวต�อนักท�องเท่ียว การจัดภูมิสถาป"ตยกรรมแหล�งท�องเท่ียวให�เหมาะสม     
มีสถานท่ีพักผ�อน มีร�านขายของฝากของท่ีระลึกและสินค�าพ้ืนเมือง ไว�บริการนักท�องเท่ียวอย�าง 
รวมถึงการจัดการการบริการแก�นักท�องเท่ียวโดยสมาชิกภายในชุมชุมเอง 
 ผลกระทบจากการท�องเท่ียวยุคใหม� หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตชุมชนด่ังเดิมอัน
เนื่องมาจากนักท�องเท่ียว 
 ความยั่งยืนทางด�านเศรษฐกิจ หมายถึง การท�องเท่ียวต�องทําให�เศรษฐกิจเติบโตอย�างเพียง
พอท่ีจะตอบสนองความต�องการข้ันพ้ืนฐานของประชาชนได� โดยเฉพาะอย�างยิ่งจะต�องสามารถขจัด
ความยากจนและเน�นการกระจายโอกาสในการใช�ทรัพยากร เพ่ือลดความไม�เทียมกันในสังคม และ
ผู�ประกอบการท่ีเก่ียวข�องกับอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวสามารถรวมเอาค�าใช�จ�ายด�านสิ่งแวดล�อมเข�า
ไว�ในต�นทุนการผลิตด�วย เช�น การจัดการด�านการโรงแรมจะต�องรวมค�าใช�จ�ายในการบําบัดน้ําเสีย 
และการลดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล�อมในบริเวณข�างเคียงด�วย 
 ความยั่งยืนทางด�านทางด�านสังคม หมายถึง การท�องเท่ียวต�องสนับสนุนค�านิยมให�ประชาชนมี
มาตรฐานการบริโภคทรัพยากรท่ีไม�ฟุ>มเฟLอยและอยู�ในขีดความสามารถของระบบนิเวศนั้นๆ ท่ีจะรองรับได� 
รวมท้ังมีการส�งเสริมและพัฒนารูปแบบในการท่ีจะนําของเสียกลับมาใช�ใหม�ให�เหมาะสมกับความต�องการทาง
สังคมและศักยภาพท่ีจะอํานวยประโยชน0ได� และต�องสร�างความสัมพันธ0อันดีในสังคม โดยความสัมพันธ0
ดังกล�าวต�องม่ันคงยาวนาน และต�องนําไปสู�การกระจายผลประโยชน0ในสังคมอย�างเป�นธรรม 
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 ความยั่งยืนทางด�านวัฒนธรรม หมายถึง การท�องเท่ียวต�องสนับสนุนการรักษาวัฒนธรรม
ด้ังเดิมของชุมชนเพ่ือสร�างความภาคภูมิใจอย�างยั่งยืนยาวนาน และไม�ก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
ต�อวัฒนธรรมอันดีของชุมชน รวมท้ังเป�นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีกับคนรุ�นหลังต�อไป 
 ความยั่งยืนทางด�านสิ่งแวดล�อม หมายถึง การท�องเท่ียวต�องใช�ทรัพยากรการท�องเท่ียว
อย�างชาญฉลาด (Wise Use) มีการบํารุงรักษา และมีอัตราการใช�ทรัพยากรท่ีอยู�ในขอบเขตของการ
ฟLMนฟูกลับมาใหม�ได� หากใช�ทรัพยากรการท�องเท่ียวจนหมดสิ้นไป หรือใช�จนเสื่อมโทรมอาจทําให�คน
รุ�นหลังขาดโอกาสในการใช�ประโยชน0ต�อไป นอกจากนั้น การท�องเท่ียวยังต�องมีการพิทักษ0และสงวน
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) เพราะสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ รวมท้ังมนุษย0มี
วิวัฒนาการร�วมกัน การสูญหายไปของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งย�อมส�งผลกระทบต�อสิ่งมีชีวิตท่ีเหลือ
รอด จนอาจเป�นเหตุให�มีการสูญหายของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดตามมา 
 ด�านการมีส�วนร�วมในการค�นหาป"ญหาและประเด็นป"ญหาร�วมกัน หมายถึง การมีส�วนร�วม
ในการสํารวจเก็บข�อมูลเพ่ือการศึกษาสาเหตุของป"ญหาชุมชน วิเคราะห0ป"ญหาและกําหนดประเด็น
ป"ญหาท่ีเกิดข้ึน มีส�วนร�วมในการประสานงานในการดําเนินการค�นหาป"ญหาของชุมชนประเมินความ
เป�นไปได�ในการดําเนินการต�างๆ ของชุมชน 
 ด�านการมีส�วนร�วมในการวางแผน หมายถึง มีส�วนร�วมในการวางกฎระเบียบของแต�ละ
กิจกรรมในชุมชน การช�วยอํานวยความสะดวกในการวางแผนกิจกรรมต�างๆ การช�วยสนับสนุนด�าน
อุปกรณ0ต�างๆในการวางแผนของชุมชน การแสดงความคิดเห็นในการวางแผน การช�วยประสานงาน
กับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการดําเนินการวางแผน การเขียนและจัดทําแผนกิจกรรมต�างๆ 
 ด�านการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานร�วมกัน หมายถึง มีส�วนร�วมในการปฏิบัติตามแผนหรือ
กิจกรรมของชุมชน การช�วยชักชวนผู�อ่ืนให�เข�าร�วมกิจกรรมของชุมชน การช�วยอํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติกิจกรรม การช�วยสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ0ต�างๆ กับชุมชน การช�วยจัดหา
งบประมาณในการปฏิบัติงานชุมชน 
 ด�านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ หมายถึง มีส�วนร�วมในการตัดสินใจในการแก�ไขป"ญหาท่ี
เกิดข้ึนในชุมชน การร�วมกันกําหนดแผนงาน หรือ โครงการส�งเสริมการท�องเท่ียวของชุมชน การร�วม
เลือกกิจกรรมในการส�งเสริมการท�องเท่ียว การร�วมกําหนด คัดเลือก บุคลากรในการปฏิบัติกิจกรรม
ของชุมชน การร�วมตัดสินใจวางกฎระเบียบของกิจกรรมต�างๆ การตัดสินใจในการสรุปผลการ
ดําเนินงานของชุมชน 
 ด�านการมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผลร�วมกัน หมายถึง มีส�วนร�วมในการประเมินผล
กิจกรรมของชุมชน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนในรอบป6ท่ีผ�านมา การอํานวยความสะดวก
และการสนับสนุนการประเมินผล การวิเคราะห0ป"ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของชุมชน การ
ควบคุมกฎเกณฑ0และมาตรการด�านการท�องเท่ียว 
 ด�านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน0 หมายถึง มีส�วนร�วมในการได�รับผลประโยชน0จากการ
พัฒนาบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก มีส�วนร�วมในการได�รับประโยชน0จากการยกระดับโครงสร�าง
พ้ืนฐาน การได�เรียนรู�คุณค�าของแหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ําทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ การกระตุ�นให�
เกิดความภาคภูมิใจในมรดกของท�องถ่ินและของชาติ การได�รับผลประโยชน0ระยะยาวทางเศรษฐกิจ 
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 ยุทธศาสตร0การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน หมายถึง การกําหนดเป:าหมายเพ่ือ
พัฒนาการท�องเท่ียวให�สําเร็จลุล�วงด�วยความสมบูรณ0 
 ยุทธศาสตร0การพัฒนาการท�องเท่ียวด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน หมายถึง แหล�ง
ท�องเท่ียวตลาดน้ําของชุมชนได�รับความสนใจจากนักท�องเท่ียว และนักลงทุนเข�ามาประกอบธุรกิจ
มากข้ึน การเข�าถึงแหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ําได�อย�างปลอดภัย มีความสะดวกและเพียงพอของสถานท่ี
จอดรถ มีการปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีให�เหมาะสมแก�การท�องเท่ียว เช�น สภาพถนน ทางเดิน การเข�าถึง
เป�นไปอย�างสะดวก สภาพทัศนียภาพ และความสวยงามของแหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ําเป�นท่ีต�องตาต�อง
ใจมีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมและเป�นเอกลักษณ0เฉพาะของแหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ํา 
 ยุทธศาสตร0การพัฒนาการท�องเท่ียวด�านการพัฒนาคุณภาพสินค�า ศักยภาพบุคลากร 
หมายถึง มีเจ�าหน�าท่ีท่ีสามารถให�ข�อมูลด�านการท�องเท่ียวในแหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ํา โดยการจัด
ศูนย0บริการนักท�องเท่ียว จัดทําข�อมูล สื่อแผ�นพับและรวบรวมข�าวสารด�านการท�องเท่ียวเพ่ือ
ประชาสัมพันธ0แก�นักท�องเท่ียว พัฒนาระบบสารสนเทศต�างๆ เพ่ือรองรับนักท�องเท่ียวท่ีเข�ามาสืบค�น
ข�อมูลด�านการท�องเท่ียวผ�านทางเว็บไซต0กลางและสามารถเข�าถึงได�ง�าย มีการประสานความร�วมมือ
ระหว�างสมาชิกภายในแหล�งท�องเท่ียวของตลาดน้ํา รวมถึงมีความเหมาะสมของการบังคับใช�
กฎระเบียบในการต้ังราคาสินค�า 
 ยุทธศาสตร0การพัฒนาการท�องเท่ียวด�านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ หมายถึง 
กิจกรรมการท�องเท่ียวมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมของพ้ืนท่ี มีการอนุรักษ0วัฒนธรรมและชีวิตความ
เป�นอยู�ของชุมชนแหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ํา มีการร�วมมือพัฒนาพ้ืนท่ีตลาดน้ําให�เป�นการท�องเท่ียวแบบ
ยั่งยืน สร�างโครงการการรณรงค0ให�มีการอนุรักษ0ตลาดน้ําเป�นแหล�งท�องเท่ียวท่ียั่งยืนแหล�งท�องเท่ียว
ตลาดน้ําสามารถเสริมสร�างการมีความผูกพันต�อท�องถ่ินท่ีอยู�อาศัย  
 ยุทธศาสตร0การพัฒนาการท�องเท่ียวด�านการสร�างและเผยแพร�ภาพลักษณ0 หมายถึง มี
ความชัดเจนในเอกลักษณ0แหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมและเป�นท่ีรู�จักกันอย�างแพร�หลาย มีความ
สวยงามตามแบบวัฒนธรรมเหมาะแก�การเป�นสถานท่ีท�องเท่ียวและควรอนุรักษ0ไว�ตลอดไปความ
สะอาดปราศจากขยะและสิ่งปฏิกูลต�างๆท่ีสร�างมลภาวะของสิ่งแวดล�อม มีสิ่งอํานวยความสะดวกใน
ทุกด�านๆ รวมถึงพ�อค�า แม�ค�าท่ีอยู�ในตลาดน้ํามีมนุษยสัมพันธ0หรืออัธยาศัยท่ีดีและเป�นเจ�าบ�านท่ีดี
ให�กับนักท�องเท่ียว ข�อมูลการท�องเท่ียวตลาดน้ําสามารถสืบค�นข�อมูลได�ง�ายและสะดวก รวดเร็ว สินค�า
และผลิตภัณฑ0ท่ีขายในตลาดน้ํามีเอกลักษณ0เฉพาะ และเป�นท่ีรู�จักเป�นอย�างดี 

 
1.6 ประโยชน'ท่ีคาดว/าได,รับ 
 ประโยชน0ท่ีคาดว�าจะได�รับจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
 1.6.1 ทราบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม 
 1.6.2 ทราบป"จจัยท่ีมีความสัมพันธ0กับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน   
 1.6.3 การบริหารจัดการ การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม 
 1.6.4 เสนอแนวทางการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของ จังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพ่ือใช�ในการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนในแหล�งอ่ืนๆ ต�อไป 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

  
 การศึกษาวิจัย การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม ผู%วิจัย
ศึกษารูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน เพ่ือการบริหารจัดการการท�องเท่ียวชุมชนริมน้ํา
อย�างยั่งยืนในเขตจังหวัด จังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม ผู%วิจัยได%ทบทวน แนวคิด ทฤษฎี 
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข%อง ดังต�อไปนี้ 
 1. แนวคิดรูปแบบการท�องเท่ียว 
 2. แนวคิดการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ และการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 3. แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว และการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 
 4. การบริหารจัดการการท�องเท่ียว และการบริหารจัดการโดยชุมชนมีส�วนร�วม 
 5. แนวคิดและทฤษฎีการสร%างตัวแบบ 
 6. วิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี ศึกษา 
 7. งานวิจัยท่ีเก่ียวข%อง 
 8. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
2.1 แนวคิดรูปแบบการท�องเท่ียว  
 แม็คอินทอธ และโกลเนอร< (McIntosh & Gouldner, 2002) รูปแบบการท�องเท่ียวในศตวรรษท่ี 21 
(Tourism Product & Activities) เปVนการท�องเท่ียวในสมัยโลกไร%พรมแดน นอกจากคํานึงถึงความคุ%มค�าใน
เชิงเศรษฐกิจและสังคม แล%วยังคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล%อม โดยใช%หลักการของแผนแม�บทของโลก 
(Agenda) เปVนกรอบในการจัดการ จึงเปVนการพัฒนาการท�องเท่ียวท่ียั่งยืน (Sustainable Tourism 
Development) โดยคํานึงถึงหลัก 4 ประการ คือ 
 1. การดําเนินการการท�องเท่ียวในขอบเขตความสามารถการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน 
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปVนอยู�ของชุมชนต�อกิจกรรมการท�องเท่ียว 
 2. การตระหนักในกิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีมีผลกระทบต�อชุมชน ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
ประเพณีและวิถีชีวิตท่ีมีต�อการท�องเท่ียว 
 3. การมีส�วนร�วมในกิจกรรมการท�องเ ท่ียว ท่ี มีผลกระทบต�อระบบนิ เวศ ชุมชน 
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตท่ีมีต�อการท�องเท่ียว 
 4. การประสานความต%องการและกําหนดแผนงาน ทางเศรษฐกิจ การดํารงอยู�ของสังคม 
และการอนุรักษ<สิ่งแวดล%อมและวัฒนธรรมท%องถ่ินอย�างยั่งยืน 
 2.1.1 รูปแบบการท�องเท่ียวในแหล�งธรรมชาติ (Natural Based Tourism) ประกอบด%วย 
  1. การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) หมายถึงการท�องเท่ียวในแหล�งธรรมชาติท่ี
มีเอกลักษณ<เฉพาะถ่ินและแหล�งวัฒนธรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู%
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ร�วมกันของผู%ท่ีเก่ียวข%องภายในการจัดการสิ่งแวดล%อมและการท�องเท่ียวอย�างมีส�วนร�วมของท%องถ่ิน
เพ่ือมุ�งเน%นให%เกิดจิตสํานึกต�อการรักษานิเวศอย�างยั่งยืน 
  2. การท�องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Ecotourism) หมายถึงการท�องเท่ียว 
อย�างมีความรับผิดชอบในแหล�งธรรมชาติทางทะเลท่ีมีเอกลักษณ<เฉพาถ่ิน และแหล�งท�องเท่ียวท่ี
เก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศทางทะเล โดยมีกระบวนการเรียนรู%ร�วมกันของผู%ท่ีเก่ียวข%องภายใต%การจัดการ
สิ่งแวดล%อมและการท�องเท่ียวอย�างมีส�วนร�วมของท%องถ่ิน เพ่ือมุ�งให%เกิดจิตสํานึกต�อการรักษาระบบ
นิเวศอย�างยั่งยืน 
  3. การท�องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา (Geo-Tourism) หมายถึงการท�องเท่ียวในแหล�ง
ธรรมชาติท่ีเปVนลานหินทราย อุโมงค<โพรง ถํ้าน้ําลอด ถํ้าหินงอกหินย%อย เพ่ือดูความงามของภูมิทัศน<ท่ี
มีความแปลกของการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีโลก ศึกษาธรรมชาติของหิน ดิน แร�ต�างๆ และฟอสซิล          
ได%ความรู% ได%มีประสบการณ<ใหม� บนพ้ืนฐานการท�องเท่ียวอย�างรับผิดชอบ มีจิตสํานึกต�อการรักษา
สภาพแวดล%อม โดยประชาชนในท%องถ่ินมีส�วนร�วมต�อการจัดการการท�องเท่ียว 
  4. การท�องเท่ียวเชิงเกษตร (Agro Tourism) หมายถึงการเดินทางท�องเท่ียวไปยัง
พ้ืนท่ีเกษตรกรรมสวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร<มปศุสัตว< และเลี้ยงสัตว< เพ่ือชื่นชมความ
สวยงาม ความสําเร็จและเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได%ความรู% มีประสบการณ<ใหม�บนพ้ืนฐานความ
รับผิดชอบมีจิตสํานึกต�อการรักษาสภาพแวดล%อมของสถานท่ีแห�งนั้น 
  5. การท�องเท่ียวเชิงดาราศาสตร< (Astrological Tourism) หมายถึง การเดินทาง
ท�องเท่ียวเพ่ือการไปชมปรากฏการณ<ทางดาราศาสตร< ท่ีเกิดข้ึนในแต�ละวาระ เช�น สุริยุปราคา ฝนดาวตก 
จันทรุปราคา และการดูดาวจักราศีท่ีปรากฏในท%องฟjาแต�ละเดือน เพ่ือการเรียนรู%ระบบสุริยจักรวาล    
มีความรู% ความประทับใจ ความทรงจําและประสบการณ<เพ่ิมข้ึน บนพ้ืนฐานการท�องเท่ียวอย�างมีความ
รับผิดชอบ มีจิตสํานึกต�อการรักษาสภาพแวดล%อมและวัฒนธรรมท%องถ่ิน โดยประชาชนในท%องถ่ินมี
ส�วนร�วมต�อการจัดการร�วมกันอย�างยั่งยืน 
 2.1.2 รูปแบบการท�องเท่ียวในแหล�งวัฒนธรรม (Cultural Based Tourism) ประกอบด%วย 
  1. การท�องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร< (Historical Tourism) หมายถึงการเดินทาง
ท�องเท่ียวไปยังแหล�งท�องเท่ียวทางโบราณ และประวัติศาสตร< เพ่ือชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานท่ี
ท�องเท่ียวได%รับความรู% มีความเข%าใจต�อประวัติศาสตร<และโบราณคดี ในท%องถ่ินพ้ืนท่ีของความ
รับผิดชอบและมีจิตสํานึกต�อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค�า ของสภาพแวดล%อมโดยท่ี
ประชาชนในท%องถ่ิน มีส�วนร�วมต�อการจัดการการท�องเท่ียว 
  2. การท�องเท่ียวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional Tourism) 
หมายถึง การเดินทางท�องเท่ียวเพ่ือชมงานประเพณีต�างๆ ท่ีชาวบ%านในท%องถ่ินนั้นๆ จัดข้ึนได%รับความ
เพลิดเพลินต่ืนตาต่ืนใจในสุนทรียะศิลปmเพ่ือศึกษาความเชื่อ การยอมรับนับถือการเคารพพิธีกรรม
ต�างๆ และได%รับความรู% มีความเข%าใจต�อสภาพสังคมและวัฒนธรรม มีประสบการณ<ใหม� เพ่ิมข้ึนบน
พ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต�อการรักษาสภาพแวดล%อมและมรดกทางวัฒนธรรม โดย
ประชาชนในท%องถ่ินมีส�วนร�วมต�อการจัดการการท�องเท่ียว 
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  3. การท�องเท่ียวชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural Tourism /Village Tourism) หมายถึง
การเดินทางท�องเท่ียวในหมู�บ%านชนบทท่ีมีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสร%างสรรค<ท่ีมีเอกลักษณ<พิเศษมี
ความโดดเด�นเพ่ือความเพลิดเพลินได%ความรู% ดูผลงานสร%างสรรค< และภูมิปqญญาพ้ืนบ%าน มีความเข%าใจ
ในวัฒนธรรมท%องถ่ิน บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต�อการรักษามรดกทางวัฒนธรรม 
และคุณค�าของสภาพแวดล%อม โดยประชาชนในท%องถ่ินมีส�วนร�วมต�อการจัดการการท�องเท่ียว 
 2.1.3 รูปแบบการท�องเท่ียวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) ประกอบด%วย 
  1. การท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) หมายถึงการท�องเท่ียวในแหล�ง
ธรรมชาติและแหล�งวัฒนธรรมเพ่ือการพักผ�อนและเรียนรู%วิธีการรักษาสุขภาพกายใย ได%รับความ
เพลิดเพลิน และสุนทรียภาพ มีความรู%ต�อการรักษาคุณค�า และคุณภาพชีวิตท่ีดี มีจิตสํานึกต�อการ
รักษาสิ่งแวดล%อมและวัฒนธรรมท%องถ่ินโดยประชาชนในท%องถ่ินมีส�วนร�วมต�อการจัดการท�องเท่ียวท่ี
ยั่งยืน อนึ่ง การท�องเท่ียวเชิงสุขภาพนี้บางแห�งอาจจัดรูปแบบเปVนการท�องเท่ียวเพ่ือสุขภาพและความ
งาม (Health Beauty and Spa) 
  2. การท�องเท่ียวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา (Edu-Meditation Tourism) หมายถึง 
การเดินทางเพ่ือทัศนศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู%จากปรัชญาทางศาสนา หาความรู% สัจธรรมแห�งชีวิตมี
การฝtกทําสมาธิ เพ่ือมีประสบการณ<และความรู%ใหม�เพ่ิมข้ึน มีคุณค�าและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ิมข้ึน มี
จิตสํานึกต�อการักษาสิ่งแวดล%อมและวัฒนธรรมท%องถ่ิน โดยประชาชนในท%องถ่ินมีส�วนร�วมต�อการ
จัดการการท�องเท่ียวท่ียั่งยืน นอกจากนั้นนักท�องเท่ียวบางกลุ�มมุ�งการเรียนรู%วัฒนธรรมและภูมิปqญญา
ไทยเช�นกัน การทําอาหารไทย การนวดแผนไทย รําไทย มวยไทย การช�างและงานศิลปหัตถกรรมไทย
รวมถึงการบังคับช%างและเปVนควาญช%างเปVนต%น 
  3. การท�องเ ท่ียวเพ่ือศึกษากลุ�มชาติพันธุ<  หรือวัฒนธรรมกลุ�มน%อย (Ethnic 
Tourism) หมายถึงการเดินทางท�องเท่ียวเพ่ือเรียนรู%วิถีชีวิตความเปVนอยู�วัฒนธรรมของชาวบ%าน 
วัฒนธรรม ของชนกลุ�มน%อยหรือชนเผ�าต�างๆ เช�น หมู�บ%านไทยโซ�ง หมู�บ%านผู%ไทย หมู�บ%านชาวกูย 
หมู�บ%านชาวกะเหรี่ยง หมู�บ%านชาวจีนห�อ เปVนต%น เพ่ือมีประสบการณ<และความรู%ใหม�เพ่ิมข้ึนมีคุณค�า
และคุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ิมข้ึนมีจิตสํานึกต�อการรักษาสิ่งแวดล%อมและวัฒนธรรมท%องถ่ิน โดยประชาชน
ในท%องถ่ินมีส�วนร�วมต�อการจัดการการท�องเท่ียวท่ียั่งยืน 
  4. การท�องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism) หมายถึงการเดินทางท�องเท่ียวเพ่ือเล�น
กีฬาตามความถนัดความสนใจ ในประเภทกีฬา เช�น กอล<ฟ ดําน้ํา ตกปลา สนุกเกอร< กระดานโต%คลื่น    
สกีน้ํา เปVนต%น ให%ได%รับความเพลิดเพลินความสนุกสนาน ต่ืนเต%น ได%รับประสบการณ<และความรู%ใหม�
เพ่ิมข้ึน มีคุณค�าและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีจิตสํานึกต�อการรักษาสิ่งแวดล%อมและวัฒนธรรมท%องถ่ิน 
โดยประชาชนในท%องถ่ินมีส�วนร�วมต�อการจัดการการท�องเท่ียวท่ียั่งยืน 
  5. การท�องเท่ียวแบบผจญภัย (Adventure Travel) หมายถึง การเดินทางท�องเท่ียว
ไปยังแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีลักษณะพิเศษ ท่ีนักท�องเท่ียวเข%าไปเท่ียวแล%วได%รับความ
สนุกสนานต่ืนเต%น หวาดเสียว ผจญภัย มีความทรงจํา ความปลอดภัย และได%ประสบการณ<ใหม� 
  6. การท�องเท่ียวแบบโฮมสเตย< และฟาร<มสเตย< (Home Stay & Farm Stay) 
หมายถึงนักท�องเท่ียวกลุ�มท่ีต%องการใช%ชีวิตใกล%ชิดกับครอบครัวในท%องถ่ินท่ีไปเยือน เพ่ือการเรียนรู%ภูมิ
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ปqญญาท%องถ่ินและวัฒนธรรมท%องถ่ิน ได%รับประสบการณ<ในชีวิตเพ่ิมข้ึน โดยมีจิตสํานึกต�อการรักษา
สิ่งแวดล%อมและวัฒนธรรมท%องถ่ิน เปVนการจัดการท�องเท่ียวอย�างมีส�วนร�วมของชุมชนในท%องถ่ินท่ี
ยั่งยืน 
  7. การท�องเท่ียวพํานักระยะยาว (Long Stay) หมายถึงกลุ�มผู%ใช%ชีวิตในปqyนปลายหลัง
เกษียณอายุจากการทํางานท่ีต%องการมาใช%ชีวิตต�างแดนเปVนหลัก เพ่ือเพ่ิมปqจจัยท่ีห%าของชีวิตคือ การ
ท�องเท่ียว โดยเดินทางท�องเท่ียวต�างประเทศเฉลี่ย 3-4 ครั้งต�อปz คราวละนานๆ อย�างน%อย 1 เดือน 
  8. การท�องเท่ียวแบบให%รางวัล (Incentive Travel) หมายถึงการจัดนําเท่ียวให%แก�
กลุ�มลูกค%าของบริษัทท่ีประสบความสําเร็จ (มีความเปVนเลิศ ในการขายสินค%านั้นๆ ตามเปjาหมายหรือ
เกินเปjาหมาย เช�น กลุ�มผู%แทนบริษัทจําหน�ายรถยนต< ผู%แทนบริษัทจําหน�ายเครื่องไฟฟjา ผู%แทนบริษัท
จําหน�ายเครื่องสําอาง จากภูมิภาคหรือจังหวัดต�างๆ ท่ีสามารถขายสินค%าประเภทนั้นได%มากตามท่ี
บริษัทผู%แทนจําหน�ายในประเทศต้ังเปjาหมายไว%เปVนการให%รางวัลและจัดนําเท่ียว โดยออกค�าใช%จ�ายใน
การเดินทาง ค�าพักแรม และค�าอาหารระหว�างการเดินทางให%กับผู%ร�วมเดินทาง เปVนการจัดรายการพัก
แรมต้ังแต� 2-7 วัน เปVนรายการนําเท่ียวชมสถานท่ีท�องเท่ียวท่ีต�างๆ อาจเปVนรายการนําเท่ียวแบบ
ผสมผสาน หรือรายการนําเท่ียวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
  9. การท�องเท่ียวเพ่ือการประชุม (MICE หมายถึง M-Meeting/ I = Incentive/ C= 
Conference / E= Exhibition) เปVนการจัดนําเท่ียวให%แก�กลุ�มลูกค%าของผู%ท่ีจัดประชุม มีรายการจัด
นําเท่ียวก�อนการประชุม (Pre-Tour) และการจัดรายการนําเท่ียว หลังการประชุม (Post-Tour) โดย
การจัดรายการท�องเท่ียวในรูปแบบต�างๆ ไปท่ัวประเทศ เพ่ือบริการให%กับผู%เข%าร�วมประชุมโดยตรง 
หรือสําหรับผู%ท่ีร�วมเดินทางกับผู%ประชุม (สามีหรือภรรยา) อาจเปVนรายการท�องเท่ียววันเดียว หรือ
รายการเท่ียวพักค%างแรม 2-4 วัน โดยคิดราคาแบบเหมารวมค�าอาหารและบริการท�องเท่ียว 
  10. การท�องเท่ียวแบบผสมผสานเปVนอีกรูปแบบหนึ่งท่ีผู%จัดการการท�องเท่ียวคัดสรร
รูปแบบการท�องเท่ียวท่ีกล�าวมาแล%วข%างต%น นํามาจัดการการนําเท่ียว เพ่ือให%นักท�องเท่ียวได%รับความ
แตกต�างระหว�างการเดินทางท�องเท่ียวในระยะยาวนานต้ังแต� 2-7 วัน หรือมากกว�านั้น เช�นการ
ท�องเท่ียวเชิงนิเวศและเกษตร (Agro-Agro Tourism) การท�องเท่ียวเชิงเกษตรและประวัติศาสตร< 
(Agro-Historical Tourism) การท�องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภัย (Eco-Adventure Travel) การ
ท�องเท่ียวเชิงธรณีวิทยาและประวัติศาสตร< (Geo-Historical Tourism) การท�องเท่ียวเชิงเกษตรและ
วัฒนธรรม (Agro-Cultural Tourism) เปVนต%น 
  11. กิจกรรมการท�องเท่ียว (Tourism Activities)  
   ระหว�างการเดินทางท�องเท่ียวในรูปแบบต�างๆ นั้น นักท�องเท่ียวท่ีมีความสนใจ
เปVนพิเศษในการท�องเท่ียว ก็มักทํากิจกรรมต�างๆ ตามท่ีชอบ ตามความถนัด ตามความชํานาญท่ีได%รับ
การฝtกฝนมา เช�น การท�องเท่ียวเดินป�าชมและศึกษาพรรณไม% สมุนไพร การดูนกดูแมลง การพายเรือ
แคนูและคยัก การปzนเขา การข่ีจักรยานท�องเท่ียว การข่ีม%า การฝtกช%าง การเล�นเรือใบ การเล�น
บอลลูน การล�องแก�งล�องเรือย�าง การเล�นเจ�ตสกี และสกีน้ํา การดําน้ํา การเล�นกอล<ฟ การวาดภาพ
และการถ�ายภาพ การฝtกทําอาหาร เรียนศิลปะการแสดงสาขาต�างๆ การนวดแผนไทย การเรียนและ
ฝtกสมาธิ  
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 2.1.4 รูปแบบการท�องเท่ียว ในประเทศไทย 
  การท�องเท่ียวในประเทศไทยได%มีพัฒนาการมาต้ังแต� พ.ศ. 2467 สมัยพระเจ%าบรม
วงศ<เธอกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน ครั้งทรงดํารงตําแหน�งผู%บัญชาการรถไฟ ซ่ึงในครั้งนั้นการ
ท�องเท่ียวในประเทศไทย ยังเปVนการท�องเท่ียวเพ่ือชมธรรมชาติและสถานท่ีราชการ หรือสถานท่ี
สําคัญท่ีทางชาวต�างประเทศท่ีเขามาในประเทศไทยสร%างข้ึน แต�เม่ือประมาณ 10 ปz ท่ีผ�านมาทาง
องค<การท�องเท่ียวโลก (www.unwto.org) ได%มีการกําหนดรูปแบบการท�องเท่ียวได% 3 รูปแบบหลัก 
ได%แก� 1) รูปแบบการท�องเท่ียวในแหล�งธรรมชาติ (Natural Based Tourism) 2) รูปแบบการท�องเท่ียว
ในแหล�งวัฒนธรรม (Cultural Based Tourism) และ 3) รูปแบบการท�องเท่ียวในความสนใจพิเศษ 
(Special Interest Tourism) ซ่ึงแต�ละรูปแบบสามารถสรุปได%ดังนี้ 
  1. รูปแบบการท�องเท่ียวในแหล�งธรรมชาติ (Natural Based Tourism) ประกอบด%วย 
   1.1 การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) หมายถึงการท�องเท่ียวในแหล�ง
ธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณ<เฉพาะถ่ินและแหล�งวัฒนธรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการ
เรียนรู%ร�วมกันของผู%ท่ีเก่ียวของภายใต%การจัดการสิ่งแวดล%อมและการท�องเท่ียวอย�างมีส�วนร�วมของ
ท%องถ่ินเพ่ือมุ�งเน%นให%เกิดจิตสํานึกต�อการรักษาระบบนิเวศอย�างยั่งยืน 
   1.2 การท�องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Ecotourism) หมายถึง การ
ท�องเท่ียวอย�างมีความรับผิดชอบในแหล�งธรรมชาติทางทะเลท่ีมีเอกลักษณ<เฉพาะถ่ิน และแหล�ง
ท�องเท่ียวท่ีเก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศทางทะเล โดยมีกระบวนการเรียนรู%ร�วมกันของผู%ท่ีเก่ียวของภายใต%
การจัดการสิ่งแวดล%อมและการท�องเท่ียวอย�างมีส�วนร�วมของท%องถ่ิน เพ่ือมุ�งให%เกิดจิตสํานึกต�อการรักษา
ระบบนิเวศอย�างยั้งยืน 
   1.3 การท�องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา (Geo-Tourism) หมายถึงการท�องเท่ียวใน
แหล�งธรรมชาติท่ีเปVน หินผา ลานหินทราย อุโมงค<โพรง ถํ้าน้ําลอด ถํ้าหินงอกหินย%อย เพ่ือดูความงาม
ของภูมิทัศน<ท่ีมีความแปลกของการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีโลก ศึกษาธรรมชาติของหิน ดิน แร�ต�างๆ 
และฟอสซิล ได%ความรู%ได%มีประสบการณ<ใหม� บนพ้ืนฐานการท�องเท่ียวอย�างรับผิดชอบ มีจิตสํานึกต�อ
การรักษาสภาพแวดล%อม โดยประชาชนในท%องถ่ินมีส�วนร�วมต�อการจัดการการท�องเท่ียว 
   1.4 การท�องเท่ียวเชิงเกษตร (Agro Tourism) หมายถึงการเดินทางท�องเท่ียวไป
ยังพ้ืนท่ีเกษตรกรรมสวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร<มปศุสัตว<และเลี้ยงสัตว<เพ่ือชื่นชมความ
สวยงาม ความสําเร็จและเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได%ความรู%มีประสบการณ<ใหม�บนพ้ืนฐานความ
รับผิดชอบ มีจิตสํานึกต�อการรักษาสภาพแวดลอมของสถานท่ีแห�งนั้น 
   1.5 การท�องเท่ียวเชิงดาราศาสตร< (Astrological Tourism) หมายถึง การ
เดินทางท�องเท่ียวเพ่ือการไปชมปรากฏการณ<ทางดาราศาสตร<ท่ีเกิดข้ึนในแต�ละวาระ เช�น สุริยุปราคา 
ฝนดาวตก จันทรุปราคา และการดูดาวจักรราศีท่ีปรากฏในท%องฟjาแต�ละเดือน เพ่ือการเรียนรู%ระบบสุ
ริยจักรวาล มีความรู%ความประทับใจ ความทรงจําและประสบการณ<เพ่ิมข้ึน บนพ้ืนฐาน การท�องเท่ียว
อย�างมีความรับผิดชอบมีจิตสํานึกต�อการรักษาสภาพแวดล%อมและวัฒนธรรมท%องถ่ิน โดยประชาชนใน
ท%องถ่ินมีส�วนร�วมต�อการจัดการร�วมกันอย�างยั่งยืน 
  2. รูปแบบการท�องเท่ียวในแหล�งวัฒนธรรม (Cultural Based Tourism) ประกอบด%วย 
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   2.1 การท�องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร< (Historical Tourism) หมายถึงการเดินทาง
ท�องเท่ียวไปยังแหล�งท�องเท่ียวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร< เพ่ือชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานท่ี
ท�องเท่ียวได%ความรู%มีความเข%าใจต�อประวัติศาสตร<และโบราณคดี ในท%องถ่ินพ้ืนฐานของความ
รับผิดชอบและมีจิตสํานึกต�อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค�า ของสภาพแวดล%อมโดยท่ี
ประชาชนในท%องถ่ิน มีส�วนร�วมต�อการจัดการการท�องเท่ียว 
   2.2 การท�องเท่ียวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional 
Tourism) หมายถึงการเดินทางท�องเท่ียว เพ่ือชมงานประเพณีต�างๆ ท่ีชาวบ%านในท%องถ่ินนั้นๆ จัดข้ึน 
ได%รับความเพลิดเพลินต่ืนตาต่ืนใจในสุนทรียะศิลปmเพ่ือศึกษาความเชื่อ การยอมรับนับถือ การเคารพ
พิธีกรรมต�างๆ และได%รับความรู%มีความเข%าใจต�อสภาพสังคมและวัฒนธรรม มีประสบการณ<ใหม�ๆ 
เพ่ิมข้ึนบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต�อการรักษาสภาพแวดล%อมและมรดกทาง
วัฒนธรรม โดยประชาชนในท%องถ่ินมีส�วนร�วมต�อการจัดการท�องเท่ียว 
   2.3 การท�องเท่ียวชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural Tourism / Village Tourism) หมายถึง 
การเดินทางท�องเท่ียวในหมู�บ%าน ชนบทท่ีมีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสร%างสรรค<ท่ีมีเอกลักษณ<พิเศษ
มีความโดดเด�นเพ่ือความเพลิดเพลินได%ความรู%ดูผลงานสร%างสรรค<และภูมิปqญญาพ้ืนบ%าน มีความเข%าใจ
ในวัฒนธรรมท%องถ่ิน บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต�อการรักษามรดกทางวัฒนธรรม
และคุณค�าของสภาพแวดล%อม โดยประชาชนในท%องถ่ินมีส�วนร�วมต�อการจัดการการท�องเท่ียว 
  3. รูปแบบการท�องเท่ียวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) ประกอบด%วย 
   3.1 การท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) หมายถึงการท�องเท่ียวใน
แหล�งธรรมชาติและแหล�งวัฒนธรรมเพ่ือการพักผ�อนและเรียนรู%วิธีการรักษาสุขภาพกายใจได%รับความ
เพลิดเพลิน และสุนทรียภาพ มีความรู%ต�อการรักษาคุณค�า และคุณภาพชีวิตท่ีดี มีจิตสํานึกต�อการ
รักษาสิ่งแวดล%อมและวัฒนธรรมท%องถ่ินโดยประชาชนในท%องถ่ินมีส�วนร�วมต�อการจัดการท�องเท่ียวท่ี
ยั่งยืน อนึ่ง การท�องเท่ียวเชิงสุขภาพนี้บางแห�งอาจจัดรูปแบบเปVนการท�องเท่ียวเพ่ือสุขภาพและความงาม 
(Health Beauty and Spa) 
   3.2 การท�องเท่ียวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา (Edu-Meditation Tourism) 
หมายถึง การเดินทางเพ่ือทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู%จากปรัชญาทางศาสนา หาความรู% สัจธรรมแห�ง
ชีวิตมีการฝtกทําสมาธิเพ่ือมีประสบการณ<และความรู%ใหม�เพ่ิมข้ึน มีคุณค�าและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ิมข้ึนมี
จิตสํานึกต�อการรักษาสิ่งแวดล%อมและวัฒนธรรมท%องถ่ิน โดยประชาชนในท%องถ่ินมีส�วนร�วมต�อการ
จัดการการท�องเท่ียวท่ียั่งยืน นอกจากนั้น นักท�องเท่ียวบางกลุ�มมุ�งการเรียนรู%วัฒนธรรมและภูมิปqญญา
ไทย เช�น การทําอาหารไทยการนวดแผนไทย รําไทย มวยไทย การช�างและงานศิลปหัตถกรรมไทย 
รวมถึงการบังคับช%างและเปVนควาญช%าง เปVนต%น 
   3.3 การท�องเท่ียวเพ่ือศึกษากลุ�มชาติพันธุ<หรือวัฒนธรรมกลุ�มน%อย (Ethnic 
Tourism) หมายถึง การเดินทางท�องเท่ียวเพ่ือเรียนรู%วิถีชีวิตความเปVนอยู�วัฒนธรรมของชาวบ%าน
วัฒนธรรมของชนกลุ�มน%อยหรือชนเผาต�างๆ เช�น หมู�บ%านชาวไทยโซ�ง หมู�บ%านผู%ไทย หมู�บ%านชาวกูย 
หมู�บ%านชาวกะเหรี่ยง หมู�บ%านชาวจีนฮ�อ เปVนต%น เพ่ือมีประสบการณ<และความรู%ใหม�เพ่ิมข้ึนมีคุณค�า
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และคุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ิมข้ึนมีจิตสํานึกต�อการรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมท%องถ่ิน โดยประชาชน
ในท%องถ่ินมีส�วนร�วมต�อการจัดการการท�องเท่ียวท่ียั่งยืน 
   3.4 การท�องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism) หมายถึงการเดินทางท�องเท่ียว
เพ่ือเล�นกีฬาตามความถนัดความสนใจ ในประเภทกีฬา เช�น กอล<ฟ ดําน้ํา ตกปลา สนุกเกอร< กระดาน
โต%คลื่น สกีนํ้า เปVนต%น ให%ได%รับความเพลิดเพลินความสนุกสนานต่ืนเต%น ได%รับประสบการณ<และ
ความรู%ใหม�เพ่ิมข้ึน มีคุณค�าและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ิมข้ึน มีจิตสํานึกต�อการรักษาสิ่งแวดล%อมและ
วัฒนธรรมท%องถ่ิน โดยประชาชนในท%องถ่ินมีส�วนร�วมต�อการจัดการการท�องเท่ียวท่ียั่งยืน 
   3.5 การท�องเท่ียวแบบผจญภัย (Adventure Travel) หมายถึง การเดินทาง
ท�องเท่ียวไปยังแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีลักษณะพิเศษ ท่ีนักท�องเท่ียวเข%าไปเท่ียวแล%วได%รับ
ความสนุกสนานต่ืนเต%น หวาดเสียว ผจญภัย มีความทรงจํา ความปลอดภัย และได%ประสบการณ<ใหม� 
   3.6 การท�องเท่ียวแบบโฮมสเตย< และฟาร<มสเตย< (Home Stay & Farm Stay) 
หมายถึงนักท�องเท่ียวกลุ�มท่ีต%องการใช%ชีวิตใกล%ชิดกับครอบครัวในท%องถ่ินท่ีไปเยือนเพ่ือการเรียนรู%   
ภูมิปqญญาท%องถ่ินและวัฒนธรรมท%องถ่ิน ได%รับประสบการณ<ในชีวิตเพ่ิมข้ึน โดยมีจิตสํานึกต�อการรักษา
สิ่งแวดล%อมและวัฒนธรรมท%องถ่ิน เปVนการจัดการท�องเท่ียวอย�างมีส�วนร�วมของชุมชนในท%องถ่ินท่ียั่งยืน 
   3.7 การท�องเท่ียวพํานักระยะยาว (Long Stay) หมายถึง กลุ�มผู%ใช%ชีวิตในบั้น
ปลายหลังเกษียณอายุจากการทํางานท่ีต%องการมาใช%ชีวิตต�างแดนเปVนหลัก เพ่ือเพ่ิมปqจจัยท่ีห%าของ
ชีวิตคือ การท�องเท่ียว โดยเดินทางท�องเท่ียวต�างประเทศเฉลี่ย 3 – 4 ครั้งต�อปz คราวละนานๆ อย�าง
น%อย 1 เดือน 
   3.8 การท�องเท่ียวแบบให%รางวัล (Incentive Travel) หมายถึงการจัดนําเท่ียว
ให%แก�กลุ�มลูกค%าของบริษัทท่ีประสบความสําเร็จ   (มีความเปVนเลิศ) ในการขายสินค%านั้นๆ ตาม
เปjาหมายหรือเกินเปjาหมาย เช�น กลุ�มผู%แทนบริษัทจําหน�ายรถยนต<  ผู%แทนบริษัทจําหน�าย
เครื่องใช%ไฟฟjา ผู%แทนบริษัทจาหน�ายเครื่องสําอาง จากภูมิภาคหรือจังหวัดต�างๆ ท่ีสามารถขายสินค%า
ประเภทนั้นได%มากตามท่ีบริษัทผู%แทนจําหน�ายในประเทศต้ังเปjาหมายไว%เปVนการให%รางวัลและจัดนํา
เท่ียว โดยออกค�าใช%จ�ายในการเดินทาง ค�าพักแรมและค�าอาหารระหว�างการเดินทางให%กับผู%ร�วม
เดินทาง เปVนการจัดรายการพักแรมต้ังแต� 2 – 7 วัน เปVนรายการนําเท่ียวชมสถานท�องท่ีต�างๆ อาจ
เปVนรายการนําเท่ียวแบบผสมผสาน หรือรายการนําเท่ียวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
   3.9 การท�องเท่ียวเพ่ือการประชุม (MICE หมายถึง M=Meeting/ I= 
Incentive/ C=Conference / E=Exhibition) เปVนการจัดนําเท่ียวให%แก�กลุ�มลูกค%าของผู%ท่ีจัดประชุม 
มีรายการจัดนําเท่ียวก�อนการประชุม (Pre-Tour) และการจัดรายการนําเท่ียวหลังการประชุม (Post-
Tour) โดยการจัดรายการท�องเท่ียวในรูปแบบต�างๆ ไปท่ัวประเทศ  เพ่ือบริการให%กับผู%เข%าร�วมประชุม
โดยตรง หรือสําหรับผู%ท่ีร�วมเดินทางกับผู%ประชุม (สามีหรือภรรยา) อาจเปVนรายการท�องเท่ียววันเดียว 
หรือรายการเท่ียวพักค%างแรม 2 – 4 วัน โดยคิดราคาแบบเหมารวมค�าอาหารและบริการท�องเท่ียว 
   3.10 การท�องเท่ียวแบบผสมผสานเปVนอีกรูปแบบหนึ่งท่ีผู%จัดการการท�องเท่ียว
คัดสรรรูปแบบการท�องเท่ียวท่ีกล�าวมาแล%วข%างต%น นํามาจัดรายการนําเท่ียว เพ่ือให%นักท�องเท่ียวได%รับ
ความแตกต�างระหว�างการเดินทางท�องเท่ียวในระยะยาวนานต้ังแต� 2 – 7 วันหรือมากกว�านั้นเช�น การ
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ท�องเท่ียวเชิงนิเวศและเกษตร (Eco–Agro Tourism) การท�องเท่ียวเชิงเกษตรและประวัติศาสตร< 
(Agro-Historical Tourism) การท�องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภัย (Eco-Adventure Travel) การ
ท�องเท่ียวเชิงธรณีวิทยาและประวัติศาสตร< (Geo- Historical Tourism) การท�องเท่ียวเชิงเกษตรและ
วัฒนธรรม (Agro-Cultural Tourism) เปVนต%น 
  นอกจากนี้ในปqจจุบัน การท�องเท่ียวได%พิจารณาจากความต%องการหรือพฤติกรรม
นักท�องเท่ียวเพ่ิมเติมทําให%มีรูปแบบการท�องเท่ียวท่ีมีแนวคิดใหม� ข้ึนมาเช�น Green Tourism ท่ีคนมา
ท�องเท่ียวจะต%องการอนุรักษ<ธรรมชาติหรือช�วยลดภาวะโลกร%อน เช�น การท�องเท่ียวในเกาะสมุย หรือ 
War Tourism ท่ีนักท�องเท่ียวต%องการสัมผัสกับอดีตในสมัยสงคราม เช�น การท�องเท่ียวสะพานข%าม
แม�น้ําแคว จังหวัดกาญจนบุรีหรือ Volunteer Tourism ท่ีนักท�องเท่ียวเปVนอาสาสมัครมาช�วยทํา
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน< ในสถานท่ีและเดินทางท�องเท่ียวต�อ เช�น การท่ีมีอาสาสมัครมาช�วยงานสึนามิ
ในประเทศไทย เปVนต%น 
  โดยสรุป การท�องเท่ียวในประเทศไทย มีหลากหลายข้ึนอยู� กับพฤติกรรมของ
นักท�องเท่ียวเอง และข้ึนอยู�กับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร%างทางสังคมและวัฒนธรรม ผลของการ
ท�องเท่ียวจะเกิดมิติในแง�บวกหรือลบ ข้ึนอยู�กับนักท�องเท่ียวว�ามีพฤติกรรมอย�างไร (วารัชต< มัธยมบุรุษ, 
ม.ป.ป.) 
  รูปแบบการจัดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ควรคํานึงถึงองค<ประกอบ 3 ประการ 
  - เปVนการจัดการท�องเท่ียวท่ีมีจิตสํานึก มีความรับผิดชอบต�อสภาพแวดล%อมและ
ระบบนิเวศนั้นๆ 
  - เปVนการจัดการการท�องเท่ียวท่ีสร%างความรู%และให%ความรู% 
  - เปVนการจัดการการท�องเท่ียวท่ีประชาชนในท%องถ่ินมีบทบาท มีส�วนร�วมในการ
ตัดสินใจ ร�วมจัดทําและร�วมได%รับผลประโยชน<อย�างเสมอภาค 

 
2.2 แนวคิดการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ และการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 2.2.1 การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ 
  แนวคิดการท�องเท่ียวเชิงนิเวศในระดับโลก 
  การประชุม Earth Summit ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เม่ือวันท่ี 14 
มิถุนายน พ.ศ. 2535 มีส�วนผลักดันให%เกิดความร�วมมือระหว�างภาครัฐบาลและเอกชนต�อกระบวนการ
เพ่ือการประสานการพัฒนาอย�างยั่งยืน โดยเริ่มต้ังแต�กระบวนการวางแผน การตัดสินใจ การปฏิบัติ 
จนกระท่ังกระบวนการติดตามและประเมินผลร�วมกัน ซ่ึงการประชุมครั้งนั้นได%ก�อให%เกิดกระแสท่ี
สําคัญต�อการพัฒนาการท�องเท่ียว 3 ด%าน คือ กระแสความต%องการอนุรักษ<สิ่งแวดล%อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และกระแสความต%องการของตลาดท�องเท่ียวในด%านการศึกษาเรียนรู% และกระแส
ความต%องการพัฒนาคน โดยการมีส�วนร�วมของประชาชน จากพลังท้ัง 3 กระแสนี้ จึงทําให%เกิดแนวคิด
การพัฒนารูปแบบการท�องเท่ียวแนวใหม�ท่ีปjองกันผลกระทบต�อสิ่งแวดล%อมและเพ่ือรักษาระบบนิเวศ
ของธรรมชาติ นับเปVนทางเลือกใหม�ในการท�องเท่ียว (New Tourism or Alternative Tourism) ซ่ึง
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รูปแบบการท�องเท่ียวท่ีมีกระบวนการจัดการเฉพาะและมีการกล�าวถึงมากท่ีสุด คือการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ 
(Ecotourism) ซ่ึงเปVนรูปแบบการท�องเท่ียวท่ีนําไปสู�การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนได% 
  Pamela Sy Ho, School of Hotel and Tourism Management, The Hong 
Kong Polytechnic University กล�าวถึง การพัฒนาการท�องเท่ียวท่ีมีความเก่ียวกับมรดกทาง
วัฒนธรรม การจัดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนต%องให%ความสําคัญในเรื่องการเข%าใจถึงคุณค�าของแหล�ง
ท�องเท่ียว ความพิเศษและความมีเอกลักษณ<แหล�งท�องเท่ียว การบริการลูกค%า ความสะดวกสบาย การ
มีส�วนร�วมของชุมชนและความสามารถในการจัดการ ปqญหาท่ีเกิดจากการขาดการประสานงาน
ระหว�างหน�วยงานด%านการท�องเท่ียวกับหน�วยงานด%านวัฒนธรรมท่ีขาดการวางแผนร�วมกัน 
  แนวคิดการท�องเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศไทย 
  แนวคิดเรื่องการท�องเท่ียวเชิงนิเวศได%ถูกกล�าวถึงครั้งแรกในแผนพัฒนาการท�องเท่ียว
แห�งชาติ พ.ศ. 2519 ซ่ึงเปVนแผนแรกของประเทศไทย แต�เปVนเพียงการกล�าวถึงอย�างกว%างๆ ในส�วน
ของนักท�องเท่ียวจะเปVนการท�องเท่ียวท่ีสะท%อนภาพผ�านกิจกรรมการท�องเท่ียวในกลุ�มผู%สนใจพิเศษ 
(Special Interest) ซ่ึงยังเปVนกลุ�มขนาดเล็กท่ีให%ความสําคัญกับการศึกษาหาความรู%ควบคู�กับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน แต�สิ่งท่ียังไม�มีบทบาทในขณะนั้น คือ การมีส�วนร�วมของท%องถ่ิน  
  ช�วงปzท่ี 2530 ซ่ึงประกาศให%เปVนปzท�องเท่ียวไทย นับได%ว�าเปVนการเป�ดประเทศสู�
สังคมโลก จนกระท่ังปz 2535 สถิตินักท�องเท่ียวท่ีเดินทางมาท�องเท่ียวในประเทศไทยสูงข้ึน ทําให%
รายได%จากอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวสูงเปVนอันดับ 1 เม่ือเปรียบเทียบกับสินค%าออกประเภทอ่ืนๆ 
นอกจากการเกิดผลดีในเชิงเศรษฐกิจแล%ว ในทางตรงข%ามการพัฒนาการท�องเท่ียวได%ก�อให%เกิด
ผลกระทบด%านลบต�อสิ่งแวดล%อม สังคม และวัฒนธรรม ซ่ึงกระจายลงไปในพ้ืนท่ีท�องเท่ียวหลักท่ัว
ประเทศ จากผลกระทบดังกล�าว ทําให%หน�วยงานท่ีมีส�วนเก่ียวข%องโดยตรง โดยเฉพาะการท�องเท่ียว
แห�งประเทศไทยได%เริ่มผลักดันให%มีการศึกษาและวิจัยเก่ียวกับเรื่องการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ 
(Ecotourism) ซ่ึงถือได%ว�าเปVนการเริ่มต%นแนวความคิดเรื่องการท�องเท่ียวเชิงนิเวศให%เกิดข้ึนใน
ประเทศไทย 
  ในปz 2538 - 2539 การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย ได%ผลักดันให%เกิดนโยบายและ
แนวทางการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึงกล�าวถึงทิศทางในการดําเนินงานการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ
ในทุกองค<ประกอบท่ีเก่ียวข%อง อาทิ การพัฒนาพ้ืนท่ีท�องเท่ียว การพัฒนาบุคลากร การจัดบริการนํา
เท่ียว เปVนต%น และเม่ือปz 2539 – 2540 การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย เห็นความสําคัญและความ
จําเปVนท่ีจะต%องกําหนดนโยบายการท�องเท่ียวเชิงนิเวศแห�งชาติ (National Policy) ข้ึน ซ่ึงนโยบายนี้
จะต%องได%รับความเห็นชอบจากทุกหน�วยงานท่ีเก่ียวข%อง และสามารถจัดทําให%เสร็จสิ้นในปz 2540 
นอกจากนั้น การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย ยังได%ให%การสนับสนุนงบประมาณในโครงการท่ีเก่ียวข%อง
กับการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงนิเวศจํานวนมาก เพ่ือผลักดันให%เกิดการท�องเท่ียวแบบการท�องเท่ียว
เชิงนิเวศอย�างเต็มรูปแบบในจังหวัดต�างๆ ท่ัวประเทศ 
  นิยามการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ 
  การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เปVนรูปแบบการท�องเท่ียวท่ีกําลังได%รับความ
นิยมอย�างมาก แต�ในช�วงแรกยังไม�มีคําจํากัดความท่ีสามารถอธิบายขอบเขตและรูปแบบการจัดการท่ี
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เปVนสากลและเปVนท่ียอมรับได% ความหมายของ Ecotourism จึงมีความแตกต�างกันไปตามพ้ืนท่ี       
ภูมิประเทศ และทิศทางการปฏิบัติของผู%ให%ความหมาย 
  Department of Tourism ของประเทศออสเตรเลีย ได%กล�าวถึงแนวความคิดการ
ท�องเท่ียวเชิงนิเวศในกลยุทธ<การท�องเท่ียวของรัฐ Queensland ดังนี้ การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ 
(Ecotourism) คือ  การท�องเท่ียวแบบยั่ งยืน  (Sustainable Tourism) ซ่ึงมุ�งเน%นสิ่งดึงดูดใจ 
(Attractions) ตามธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข%อง อันจะช�วยเพ่ิมความรู%แก�นักท�องเท่ียวและ
ให%ผลประโยชน<แก�ชุมชนท%องถ่ินและให%ได%หลักพ้ืนฐานสําคัญของการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ 5 ประการ 
คือ 1) ความยั่งยืน (Sustainability) 2) องค<ประกอบทางธรรมชาติท่ีสําคัญ (Significant Nature 
Components) และวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข%อง 3) การศึกษาและการสื่อความหมาย (Education and 

Interpretation) 4) การมีส�วนร�วมและผลประโยชน<ของชุมชนท%องถ่ิน (Local Communities) 5) ความ  
พึงพอใจของผู%ใช%หรือผู%มาเยือน  
  Ecotourism Society ให%คําจํากัดความไว%ว�า Ecotourism ว�า คือการท�องเท่ียวด%วย
ความรับผิดชอบไปยังแหล�งธรรมชาติ ซ่ึงอนุรักษ<สภาพแวดล%อมและธํารงไว%ซ่ึงมีความกินดีอยู�ดีของ
ผู%คนท%องถ่ิน และคือการท�องเท่ียวและเยี่ยมเยือนอย�างรับผิดชอบต�อสภาพแวดล%อม เพ่ือท่ีชื่นชมและ
เพลิดเพลินกับธรรมชาติ (วัฒนธรรมใดๆ ท่ีเก่ียวข%อง) ท่ีส�งเสริมการอนุรักษ<และได%รับผลกระทบจาก    
ผู%มาเยือนในระดับตํ่า เอ้ือต�อการมีส�วนร�วมได% และสร%างประโยชน<ทางสังคม เศรษฐกิจของผู%คนใน
ท%องถ่ิน ซ่ึงกลายเปVนคําจํากัดความของ World Conservation Union 
  การหาศัพท<บัญญัติ (Terminology) ของภาษาไทย แทนคําว�า  อีโคทัวร<ริ ซึม 
(Ecotourism) ตามท่ีราชบัณฑิตยสถานได%พิจารณาบัญญัติอีโคทัวร<ริซึม (Ecotourism) โดยมีหนังสือ   
ท่ี 0004/5991 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2541 มีความเห็นว�าอีโคทัวร<ริซึม (Ecotourism) คือ การ
ท�องเท่ียวเชิงนิเวศ เนื่องจากถูกต%องตามหลักภาษาไทย และสื่อความหมายถึงกระบวนหรือท�าทีท่ี
เก่ียวข%องกับการศึกษาเรียนรู%ทางนิเวศของแหล�งท�องเท่ียวเพ่ือรักษาระบบนิเวศ ซ่ึงแตกต�างจาก การ
ท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ<ท่ีนิยมใช%กันมาแต�เดิม การท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ<เม่ือพิจารณาจากองค<ประกอบ
ของคําแล%ว อาจหมายความได%ว�า การท�องเท่ียวท่ีมีกระบวนการหรือท�าทีในการอนุรักษ<สามารถ
เปรียบเทียบความแตกต�างขององค<ประกอบสําคัญของคําท้ัง 2 ท่ีแตกต�างกันได%ดังนี้ 
  อนุรักษ< (Conserve) มีความหมาย ในการรวมกันปjองกันรักษาไว%ให%คงเดิม โดยจะ
เปVนการอนุรักษ<แหล�งท�องเท่ียวทุกประเภท คือ ธรรมชาติ ประวัติศาสตร< และวัฒนธรรม ท่ีมีทุก
รูปแบบอนุรักษ<โดยองค<การท่ีรับผิดชอบหรือโดยนักท�องเท่ียวด%วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
  นิเวศวิทยา (Ecology) คือ ระบบท่ีซับซ%อนของชุมชนพืช สัตว< สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก 
และสภาพแวดล%อมท่ีไม�มีชีวิต อันมีบทบาทปฏิสัมพันธ<กัน 
  จากความหมายของคําท้ังสอง จะพบว�า การท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ<มีความหมายกว%าง
เกินความหมายของการท�องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีแท%จริง เพราะการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ<มีความหมาย
ครอบคลุมการท�องเท่ียวรูปแบบอ่ืนๆ ด%วย เม่ือได%ศัพท<บัญญัติของอีโคทัวร<ริซึม (Ecotourism) ว�าคือ 
การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ แล%วการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยจึงได%มอบหมายให%สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร<
และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย ให%คําจํากัดความของอีโคทัวร<ริซึม (Ecotourism) ซ่ึงสามารถสรุป คือ การ
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ท�องเท่ียวเชิงนิเวศ คือการท�องเท่ียวอย�างมีความรับผิดชอบในแหล�งธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณ<เฉพาะถ่ิน และ
แหล�งวัฒนธรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศสิ่งแวดล%อมและการท�องเท่ียว โดยมีกระบวนการเรียนรู%ร�วมกัน 
ของผู%ท่ีเก่ียวข%อง ภายใต%การจัดการอย�างมีส�วนร�วมของท%องถ่ิน เพ่ือมุ�งให%เกิดจิตสํานึกต�อการรักษาระบบ
นิเวศอย�างยั่งยืน  
  จากความหมายหรือคําจํากัดความของคําว�า การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีได%กล�าวมา
ข%างต%นแล%ว ยังมีผู%สนใจทําวิจัยเก่ียวกับการท�องเท่ียวในรูปแบบต�างๆ ได%ให%คําจํากัดความหรือนิยาม
ของคําว�า การท�องเท่ียวเชิงนิเวศไว%หลากหลาย อาทิ 
  วรรณพร วณิชชานุกร (ม.ป.ป., สถาบันวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีแห�งประเทศ
ไทย) กล�าวว�า การท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ<ว�าเปVนการท�องเท่ียวแนวใหม�ท่ีคํานึงถึงผลประโยชน<ของธุรกิจ
ท�องเท่ียวในระยะยาว จึงจําเปVนต%องมีการอนุรักษ<สภาพแวดล%อม และวัฒนธรรมของชุมชนท่ีเปVน
แหล�งท�องเท่ียวให%มีผลกระทบในทางลบน%อยท่ีสุด และท%องถ่ินได%รับประโยชน<จากอุตสาหกรรม
ท�องเท่ียวอย�างยุติธรรม 
  ศรีพร  สมบุญธรรม (2536) กล�าวว�า การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ มีความหมายเช�นเดียวกับ 
กรีน ทัวร<ริซึม (Green Tourism) นั่นคือ เปVนรูปแบบการท�องเท่ียวท่ีช�วยส�งเสริมการอนุรักษ<ธรรมชาติ
วัฒนธรรม รวมท้ังพยายามลดผลกระทบจากกิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับการท�องเท่ียวต�อสภาพแวดล%อมให%
น%อยท่ีสุด 
  สุวิทย< ยอดมณี (2536) ใช%คําว�า นิเวศทัศนา แทนคําว�า การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ และ
ได%กล�าวว�า นิเวศทัศนา หมายถึง การพานักท�องเท่ียวไปท่ีใดท่ีหนึ่งท่ีมีสภาพธรรมชาติสมบูรณ< และท่ี
พานักท�องเท่ียวเข%าไปต%องมีความสามารถท่ีจะอธิบายทางวิชาการให%นักท�องเท่ียวได%เข%าใจสิ่งต�างๆ ว�า
มีความสัมพันธ<กันอย�างไร 
  เสรี วังส<ไพจิตร (2537) กล�าวว�า การท�องเท่ียวเชิงนิเวศเปVนรูปแบบของ การ
พัฒนาการท�องเท่ียวให%เจริญเติบโตไปในทิศทางท่ีเหมาะสม โดยรักษาสภาพแวดล%อมท่ีดีงามและ
ด้ังเดิมให%คงอยู�ควบคู�ไปกับการพัฒนามุ�งอนุรักษ<คุณค�าของธรรมชาติ เปVนการพัฒนาโดยถือว�าการ
ท�องเท่ียวเปVนส�วนหนึ่งของสิ่งแวดล%อมในระบบนิเวศ สามารถใช%ประโยชน<จากสิ่งแวดล%อมของระบบ
นิเวศโดยไม�ให%เปVนการเปลี่ยนแปลงหรือทําลาย 
  ภราเดช พยัฆวิเชียร (2537) กล�าวว�า เปVนการท�องเท่ียวท่ีส�งเสริมการอนุรักษ< 
พยายามให%เกิดผลกระทบในเชิงลบต�อสิ่งแวดล%อม และวัฒนธรรมน%อยท่ีสุด และในขณะเดียวกันก็ทํา
ให%เกิดผลของความรู% ความเข%าใจร�วมกันระหว�างนักท�องเท่ียวกับสิ่งแวดล%อมวัฒนธรรมและธรรมชาติ
กับชุมชนท%องถ่ินหรือสังคมท่ีตนเองเข%าไปอยู� 
  วัลลีพันธ< สถิติยุทธการ และคนอ่ืนๆ (2538) กล�าวว�า การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ เปVน
การท�องเท่ียวท่ีให%ความสําคัญกับธรรมชาติ สิ่งแวดล%อม ต%องอนุรักษ<ทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมเหล�านั้นให%ดีท่ีสุด เพ่ือให%เกิดการท�องเท่ียวท่ียั่งยืน ท้ังในเชิงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล%อม
โดยไม�ให%เกิดผลกระทบต�อสิ่งแวดล%อม หรือกระทบน%อยท่ีสุด รวมถึงการอนุรักษ< ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ค�านิยม ตลอดจนวิถีชีวิต เอกลักษณ<ของท%องถ่ิน ต%องให%การศึกษาท่ีหยั่งราก
ลึกลงในจิตสํานึกของแต�ละคนให%ตระหนักถึงความจําเปVนและความสําคัญอย�างยิ่งยวดในอันท่ีจะ
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ถนอมสภาพแวดล%อมรอบตัวเราไว% ประชาชนในพ้ืนท่ีต%องมีส�วนร�วมในการวางแผน การตัดสินใจ และ
สามารถได%รับผลประโยชน<จากการท�องเท่ียว ต%องคํานึงถึงความพอใจของนักท�องเท่ียวเปVนสําคัญ 
  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2539) กล�าวว�า การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ
การท�องเท่ียวธรรมชาติท่ีครอบคลุมถึงเนื้อหาสาระด%านการศึกษา การเข%าใจธรรมชาติ สิ่งแวดล%อม 
และมีการจัดการเพ่ือรักษาระบบนิเวศอย�างยั่งยืน ท้ังนี้ คําว�าธรรมชาติสิ่งแวดล%อมครอบคลุมถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณีท%องถ่ินด%วย ส�วนคําว�าการรักษาระบบนิเวศอย�างยั่งยืน หมายถึง การปqนผลประโยชน<
ต�างๆ กับสู�ชุมชนท%องถ่ินและการอนุรักษ<ทรัพยากรธรรมชาติ 
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย (2540) ให%ความหมาย การ
ท�องเท่ียวเชิงนิเวศว�า หมายถึงการท�องเท่ียวอย�างมีความรับผิดชอบในแหล�งท�องเท่ียว มีเอกลักษณ< 
เฉพาะถ่ินและแหล�งวัฒนธรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศโดยมีกระบวนการเรียนรู%ร�วมกันของผู%ท่ี
เก่ียวข%องภายใต% การจัดการสิ่งแวดล%อมการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนมีส�วนร�วมของท%องถ่ิน เพ่ือมุ�งให%เกิด
จิตสํานึกต�อการรักษา ระบบนิเวศอย�างยั่งยืน 
  จิตศักด์ิ พุฒจร (2540) การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยได%ให%คําอธิบายลักษณะการ
ท�องเท่ียวเชิงนิเวศวิทยาไว%ว�า 1) การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ ต%องเปVนการท�องเท่ียวท่ีให%ความสําคัญกับ
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล%อมทางชีวภาพและวัฒนธรรม  ประเพณี โดยยึดหลักว�าต%องอนุรักษ<
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมให%ดีท่ีสุดเพ่ือให%สามารถสืบต�อถึงอนุชนรุ�นหลัง 2) การท�องเท่ียว
เชิงนิเวศ ต%องเปVนการท�องเท่ียวท่ีมีการจัดการอย�างยั่งยืนทางด%านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล%อม โดย
ยึดหลักท่ีว�าผลกระทบด%านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล%อมจากการท�องเท่ียวต%องไม�มีหรือมีแต�น%อย
ท่ีสุด 3) การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ ต%องคงไว%ซึ่งวิถีชีวิตของคนในท%องถ่ิน โดยยึดหลักท่ีว�า วิถีชีวิตดังกล�าว
จะเปVนสิ่งดึงดูดให%นักท�องเท่ียวไปเท่ียวชม 4) การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ ต%องมุ�งเน%นการให%ความรู%ความ
เข%าใจแก�ผู%เก่ียวข%องทุกฝ�าย 5) การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ ต%องเปVนการท�องเท่ียวท่ีเป�ดโอกาสให%ชุมชม
ท%องถ่ินมีส�วนร�วมท้ังในการบริหารจัดการและการได%รับผลประโยชน< 6) การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ ต%อง
เปVนการท�องเท่ียวท่ีให%ความสําคัญกับความสามารถท่ีรองรับของพ้ืนท่ี ท้ังด%านจํานวนนักท�องเท่ียว 
สถานท่ีท�องเท่ียว ชุมชน และสภาพแวดล%อมโดยรอบ 7) การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ ต%องเปVนการท�องเท่ียว
ท่ีมีการจัดการด%านการตลาดของการบริการท�องเท่ียวครบตามเกณฑ<แห�งการอนุรักษ<อย�างแท%จริง     
8) การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ ต%องเปVนการท�องเท่ียวท่ีนักท�องเท่ียวเกิดความพึงพอใจ เกิดความต%องการ
อยากเดินทางมาเท่ียวซํ้าอีก 
  องค<การท�องเท่ียวโลก (World Tourism Organization: WTO) ได%กล�าวถึงลักษณะ
ท่ัวไปของ Ecotourism (การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 2545) ว�าหมายถึง การท�องเท่ียวท่ีคํานึงถึง
ธรรมชาติ มีการให%ความรู%และสื่อความหมาย เปVนกิจกรรมการท�องเท่ียวกลุ�มเล็ก ลดผลกระทบท่ีเกิด
กับธรรมชาติ ก�อประโยชน<แก�ท%องถ่ิน และกระตุ%นให%เกิดจิตสํานึกด%านการอนุรักษ< 
  วรัญ�ู  เวียงอําพล (2546) กล�าวว�า การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึงการท�องเท่ียว
อย�างมีความรับผิดชอบในแหล�งท�องเท่ียวธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณ< เฉพาะถ่ิน และแหล�งวัฒนธรรมท่ี
เก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล%อม และการท�องเท่ียว โดยมีกระบวนการเรียนรู%ร�วมกับผู%ท่ีเก่ียวข%อง 
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ภายใต%การจัดการอย�างมีส�วนร�วมของท%องถ่ินเพ่ือมุ�งเน%นให%เกิดจิตสํานึกต�อการรักษาระบบนิเวศอย�าง
ยั่งยืน และเกิดการสร%างงานในชุมชนท%องถ่ิน 
  ปรัชญาณี  นักฟjอน (2547) กล�าวว�า การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึงการท�องเท่ียว
อย�างมีความรับผิดชอบท่ีสร%างความพึงพอใจ ให%ความรู%และประสบการณ<ใหม�กับนักท�องเท่ียวควบคู�ไป
กับการสร%างจิตสํานึกในการรักษาระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกระบวนการเรียนรู%ร�วมกัน
ของผู%เก่ียวข%อง ภายใต%กระบวนการจัดการอย�างมีส�วนร�วมของท%องถ่ินอย�างมีคุณภาพเพ่ือเปVนการ
ท�องเท่ียวท่ียั่งยืน 
  ฉันทัช  วรรณถนอม (2547) กล�าวว�า การท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ< เปVนการท�องเท่ียวไป
ยังสถานท่ีท�องเท่ียวท่ีมีความด้ังเดิม มีเอกลักษณ< เฉพาะถ่ินเพ่ือชื่นชมและได%รับความเพลิดเพลิน ได%
ความรู%ความเข%าใจต�อสภาพธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในท%องถ่ินบนพ้ืนฐานของ
การมีจิตสํานึกต�อการอนุรักษ<คุณค�าของสภาพแวดล%อม และชุมชนในท%องถ่ินได%มีส�วนร�วมในการ
จัดการท�องเท่ียว 
  วิมล  จิโรจพันธ< และคนอ่ืนๆ (2548) กล�าวว�า การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) 
หมายถึง การท�องเท่ียวในแหล�งธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณ<เฉพาะถ่ิน และแหล�งวัฒนธรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับ
ระบบนิเวศโดยมีกระบวนการเรียนรู%ร�วมกันของผู%ท่ีเก่ียวข%องภายใต%การจัดการสิ่งแวดล%อมและการ
ท�องเท่ียวอย�างมีส�วนร�วมของท%องถ่ิน เพ่ือมุ�งเน%นให%เกิดจิตสํานึกต�อการรักษาระบบนิเวศอย�างยั่งยืน 
และได%กําหนดลักษณะท่ีสําคัญของการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ ว�าการท�องเท่ียวเชิงนิเวศเปVนรูปแบบของ
การท�องเท่ียวท่ีมีความรับผิดขอบต�อสังคม สิ่งแวดล%อม ธรรมชาติและสัตว<ป�า หรือเปVนรูปแบบของ
การท�องเท่ียวท่ีมุ�งให%คนท%องถ่ินได%มีส�วนร�วมในกิจกรรมต�างๆ และได%ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจให%มาก
ท่ีสุด และเปVนรูปแบบของการท�องเท่ียวท่ีมีจุดสนใจหลักอยู�ท่ีสิ่งแวดล%อมทางธรรมชาติหรือวัฒนธรรม
ท่ียังคงความดังเดิมและบริสุทธิ์ ห�างไกลความเจริญแบบสังคมเมือง รวมท้ังเปVนรูปแบบของการ
ท�องเท่ียวท่ีมีการควบคุมจํานวนนักท�องเท่ียวให%มีความสมดุลกับความสามารถในการรองรับ
นักท�องเท่ียวของแต�ละพ้ืนท่ี 
  กรมป�าไม% (2548) กล�าวว�า การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง การท�องเท่ียวรูปแบบ
หนึ่งท่ีเก่ียวข%องกับการเดินทางไปยังแหล�งธรรมชาติและแหล�งวัฒนธรรมอย�างมีความรับผิดชอบ โดย
ไม�ก�อให%เกิด การรบกวนหรือความเสียหายแก�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม แต�มีวัตถุประสงค<
อย�างมุ�งม่ัน เพ่ือชื่นชม ศึกษาเรียนรู% และเพลิดเพลิน ไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว<ป�า 
ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรม ท่ีปรากฏ ในแหล�งธรรมชาตินั้น อีกท้ังช�วยสร%างโอกาสทางเศรษฐกิจ 
ท่ีส�งผลให%การอนุรักษ<ผลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล%อมเกิดประโยชน<ต�อชุมชนอีกด%วย 
  อุดม เชยกีวงศ< และคนอ่ืนๆ (2548) กล�าวว�า การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ การ
เดินทางยังแหล�งท�องเท่ียวใด แหล�งท�องเท่ียวหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค<เพ่ือการศึกษา ชื่นชม และ
เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ สภาพธรรมชาติ สภาพสังคม และวิถีชีวิตของคนในท%องถ่ินบนพ้ืนฐาน
ของความรู% และความรับผิดชอบต�อระบบนิเวศ 
  ประชิด สกุณะพัฒน< และคนอ่ืนๆ (2554) กล�าวว�า การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ คํานี้การ
ท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยนํามาใช%เปVนทางการประมาณ พ.ศ. 2541 ความว�า การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ 
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คือการท�องเท่ียวท่ีมีวัตถุประสงค<ชัดเจน โดยเน%นสภาพแวดล%อมซ่ึงเก่ียวข%องกับท่ีอยู�อาศัยของ
สิ่งมีชีวิตต�างๆ  มนุษย< พืช สัตว< ในรูปแบบด่ังเดิมท่ีมีธรรมชาติเปVนเกณฑ< ซ่ึงเปVนคําท่ีมีความหมาย
และมีขอบเขตท่ีกว%าง หากจะจํากัดความของคําๆ นี้ ให%ครอบคลุมต%องพิจารณา ประเด็นหลัก          
4 ประเด็น คือภาครัฐท่ีดูแลการท�องเท่ียว หมายถึงองค<กรของรัฐท่ีต้ังข้ันเพ่ือควบคุมดูแลการ
ท�องเท่ียวให%เปVนไปตามนโยบาย ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว หมายถึง ธุรกิจท่ีผลิตสินค%าและ
บริการตอบสนองความต%องการนักท�องเท่ียว และได%ผลกําไรจากการท�องเท่ียว นักท�องเท่ียวและผู%มา
เยือน หมายถึง ผู%ท่ีเดินทางมาท�องเท่ียวเพ่ือหาประสบการณ<โดยการสัมผัสทางกายและใจ และชุมชน
ในพ้ืนท่ีท�องเท่ียวหมายถึง ประชาชนซ่ึงอาศัยอยู�ในท%องถ่ินท่ีเปVนพ้ืนท่ีสําหรับการท�องเท่ียว 
  ธนาธิป สวัสดี (2554) กล�าวถึงความหมายของการท�องเท่ียงเชิงนิเวศว�า หมายถึง
การเดินทางท�องเท่ียวไปตามแหล�งธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณ< และมีการอนุรักษ<สภาพแวดล%อมโดยมีการ
ควบคุมผลกระทบและการสร%างบรรยากาศการศึกษาเรียนรู%ธรรมชาติแวดล%อม พร%อมให%ชุมชนท%องถ่ิน
เข%ามามีส�วนร�วมและได%รับประโยชน<เพ่ือเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิต 
  ราชบัณฑิตยสถานได%พิจารณากําหนดคําศัพท< Ecotourism ว�า การท�องเท่ียวเชิง
นิเวศเปVนรูปแบบหนึ่งของการท�องเท่ียวแบบยั่งยืน ท่ีมีลักษณะพิเศษเปVนของตัวเองและแตกต�างไป
จากรูปแบบอ่ืนๆ คือ 1) เปVนการท�องเท่ียวท่ีอาศัยธรรมชาติเปVนฐาน 2) เปVนการท�องเท่ียวท่ีก�อให%เกิด
ผลกระทบต�อระบบนิเวศตํ่าหรือไม�มีผลกระทบต�อวิถีทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมท%องถ่ินจนทําให%
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ 3) เปVนการท�องเท่ียวท่ีเป�ดโอกาสให%ผู%มาเยือนได%สัมผัส เรียนรู%และ
เข%าใจธรรมชาติและองค<ประกอบธรรมชาติ 4) เปVนการท�องเท่ียวท่ีสนับสนุนให%ชุมชนท%องถ่ินเข%ามามี
บทบาทในการคิด การทํา และการติดตามตรวจสอบประเมินผลร�วมกับผู%เก่ียวข%องส�วนอ่ืนๆ  
  นอกจากการให%คํานิยามของนักวิชาการไทยแล%วยังมี นักวิชาการต�างชาติได%ให%นิยาม
หรือความหมายของคําว�าวการท�องเท่ียวหรือ Ecotourism ไว%หลายท�านดังนี้ 
  กิตติวัฒน< รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2541) อ%างถึงใน Ceballos-Lascurain, 1990 แห�ง
สหภาพสากลว�าด%วยการอนุรักษ< เปVนบุคคลแรกท่ีได%ให%นิยามของคําว�า Ecotourism ไว%ว�า เปVนการ
ท�องเท่ียวรูปแบบหนึ่งท่ีเก่ียวข%องกับการเดินทางไปยังแหล�งธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค<เพ่ือชื่นชม
ศึกษาเรียนรู% และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว<ป�า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรม
ท่ีปรากฏในแหล�งธรรมชาติเหล�านั้น 
  อลิซาเบธ บู (Eilzabeth Boo, 1991) ให%คําจํากัดความของการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ว�าหมายถึง การท�องเท่ียวแบบอิงธรรมชาติท่ีเอ้ือประโยชน<ต�อการอนุรักษ<อันเนื่องมาจากการมีรายได%
สําหรับการปกปjองดูแลรักษาพ้ืนท่ี การสร%างงานให%ชุมชนท%องถ่ินพร%อมท้ังให%การศึกษาและสร%าง
จิตสํานึกด%านสิ่งแวดล%อม 
  The Ecotourism Society (1991) ได%กําหนดความหมายของการท�องเท่ียวเชิง
นิเวศว�า การเดินทางไปเยือนแหล�งธรรมชาติโดยมีวัตถุประสงค<เพ่ือเรียนรู% ถึงวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร<ธรรมชาติด%วยความระมัดระวังไม�ให%เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทําลายคุณค�าของระบบ
นิเวศและในขณะเดียวกันก็ช�วยสร%างโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีส�งผลให%การอนุรักษ<ทรัพยากรธรรมชาติ
และเกิดประโยชน<ต�อประชาชนท%องถ่ิน 
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  The Ecotourism Society (1997) (จุลสารการท�องเท่ียวปzท่ี 20 ฉบับท่ี 4, 2544) 
ได%ให%ความหมายไว%ว�า การท�องเท่ียวอย�างมีความรับผิดชอบ ซ่ึงต%องอนุรักษ<สิ่งแวดล%อมและคํานึงถึง
ประชาชนในท%องถ่ินให%มีวิถีชีวิตความเปVนอยู�ท่ีดี 
  เวสเทิรน< (D. Western, 1993) ได%ปรับปรุงคําจํากัดความจากนิยามขององค<กรภาคเอกชน
ด%านการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ ว�า การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ คือการเดินทางท�องเท่ียวท่ีรับผิดชอบต�อแหล�ง
ธรรมชาติซึ่งมีการอนุรักษ<สิ่งแวดล%อมและทําให%ชีวิตความเปVนอยู�ของประชาชนในท%องถ่ินดีข้ึน 
  แคลร< เอ กันน< (Clare A Gunn, 1994) กล�าวว�า การท�องเท่ียวเชิงนิเวศเปVนรูปแบบ
การพัฒนาการท�องเท่ียวแบบยั่งยืนสามารถทําให%มีการอนุรักษ<ทรัพยากรธรรมชาติควบคู�ไปกับการ
พัฒนาการท�องเท่ียวได% โดยให%ความสําคัญต�อการท�องเท่ียวตามแหล�งธรรมชาติ และวัฒนธรรมชุมชม
ท%องถ่ิน ท้ังนี้ต%องคํานึงถึงสิ่งแวดล%อม และเศรษฐกิจด%วย 
  The Commonwealth Department of Tourism (1994) ให%คําจํากัดความ การ
ท�องเท่ียวเชิงนิเวศ คือการท�องเท่ียวธรรมชาติท่ีครอบคลุมถึงสาระด%านการศึกษา การเข%าใจธรรมชาติ
สิ่งแวดล%อม และการจัดการเพ่ือรักษาระบบนิเวศให%ยั่งยืน คําว�า ธรรมชาติสิ่งแวดล%อมยังครอบคลุมถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณีท%องถ่ินด%วย ส�วนคําว�า การรักษาระบบนิเวศให%ยั่งยืนนั้น หมายถึง การปqน
ผลประโยชน<ต�างๆ กลับสู�ชุมชนท%องถ่ินและการอนุรักษ<ทรัพยากรธรรมชาติ 
  เฮดเตอร< ซี ลาซูเลน (Hector Ceballos Lascurain, 1998) แห�งสหภาพสากลว�าด%วยการ
อนุรักษ< (Internation Union for the Conservation of Nature and Natural Resourcess: IUCN)       
เปVนบุคคลแรกท่ีกําหนดความหมายของการท�องเท่ียวไว%ว�า การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ เปVนการท�องเท่ียว
รูปแบบหนึ่งท่ีเก่ียวข%องกับการเดินทางไปยังแหล�งธรรมชาติ โดยมี วัตถุประสงค<เพ่ือชื่นชม ศึกษา 
เรียนรู% และเพลิดเพลินกับทัศนียภาพ พืชพันธุ< สัตว<ป�า ตลอดจน ลักษณะทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏใน
แหล�งธรรมชาติเหล�านั้น 
  คอสตาส คริสต< (Costas Christ, 2002) ให%ความหมายว�า เปVนการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี
ธรรมชาติพร%อมกับการอนุรักษ<สิ่งแวดล%อมไปด%วยและช�วยสร%างสวัสดิการให%ชุมชนท%องถ่ินและยังได%
กล�าวอีกว�า นักท�องเท่ียวสับสน คําว�าท�องเท่ียวธรรมชาติ กับ คําว�า ท�องเท่ียวเชิงนิเวศซ่ึงไม�เหมือนกัน 
เพราะการท�องเท่ียวเชิงนิเวศเปVนการท�องเท่ียวท่ีรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล%อม นักท�องเท่ียว   
เชิงนิเวศต%องใช%ธรรมชาติ และปฏิบัติต�อสัตว<ป�าอย�างยั่งยืน และต%องบริจาคเงินช�วยเหลือเพ่ือเปVนทุน
ในการอนุรักษ< รวมท้ังเพ่ือให%คนในชุมชนมีฐานะดีข้ึน 
  ราลฟm บักลีย< (Ralph Buckley, 1195) ศาสตราจารย<ผู%อํานวยการศูนย<วิจัย การท�องเท่ียว
เชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยกริฟฟ�ท ประเทศออสเตรเลีย ให%คํานิยามสั้นๆ ว�า “การท�องเท่ียวท่ีอาศัยผลิตผล
ทางธรรมชาติ การจัดการท่ียั่งยืน และองค<ประกอบทาง การศึกษา ซ่ึงมีส�วนก�อให%เกิดการอนุรักษ<”  
  อลิซาเบธ สตาค (Elizabeth Stark, 1993) กล�าวว�า การท�องเท่ียวเชิงนิเวศเปVน
รูปแบบของการท�องเท่ียวท่ีพัฒนาข้ึน เพ่ือก�อให%เกิดความยั่งยืนของสถานท่ีท�องเท่ียว โดยไม�ทําลาย
สภาพแวดล%อมปราศจากสิ่งฟุ�มเฟ�อยต�างๆ มีเพียงสิ่งจําเปVนในการท�องเท่ียวเท�านั้น หรือเรียกอีกอย�าง
หนึ่งว�า “การท�องเท่ียวธรรมชาติ” (Natural Travel) 
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  แคลร< เอ กันน< (Clare A Gunn, 1994) กล�าวว�า การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ เปVนรูปแบบ
ของการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนสามารถทําให%มีการอนุรักษ<ทรัพยากรธรรมชาติควบคู�ไปกับ
การพัฒนาการท�องเท่ียวได% โดยให%ความสําคัญต�อการท�องเท่ียวตามแหล�งธรรมชาติและวัฒนธรรม
ชุมชนท%องถ่ิน ท้ังนี้ต%องคํานึงถึงสิ่งแวดล%อม และเศรษฐกิจด%วย 
  ไวลเดอเนส (Wilderness) อ%างถึงใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร<, คณะวนศาสตร<, 
ศูนย<วิจัยป�าไม%, 2538) ได%ให%ความหมายของการท�องเท่ียวเชิงนิเวศหมายถึงการท�องเท่ียวท่ีมี
นิเวศวิทยาเปVนรากฐานหรือการท�องเท่ียวท่ีมีธรรมชาติเปVนรากฐานท่ีม่ันคง และนอกจากการ
ท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ<จะเปVนการท�องเท่ียวชมโดยปกติ แล%วยังจะช�วยเสริมสร%างความรู%ความเข%าใจใน
คุณลักษณะทางวิทยาศาสตร< และนิเวศวิทยาของจุดสนใจทางธรรมชาติอีกด%วย หมายความว�า การ
ท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ<เน%นในเรื่อง 1) คํานึงถึงคุณค�าทางธรรมชาติ และยอมรับว�าจุดประสงค<ของ
อุทยานแห�งชาติเพ่ือการอนุรักษ<พันธุ<พืชพันธุ<สัตว< และสภาพภูมิทัศน< 2)  ส�งเสริมและพัฒนาการ
ท�องเท่ียวและการเดินทางให%ยั่งยืนตลอดไปท้ังทางด%านนิเวศและวัฒนธรรม 3) ส�งเสริมและมีการ
กระตุ%นให%มีการอนุรักษ< และการลงทุน โดยใช%ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมเพ่ือการท�องเท่ียว    
4) พัฒนาจิตสํานึก ความรับผิดชอบของประชาชนและรากฐานสําหรับการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ< 5) ให%
การศึกษา และจูงใจนักท�องเท่ียวให%มีส�วนร�วม และรู%สึกซาบซ้ึงถึงคุณค�าของทรัพยากรทางธรรมชาติ
และธรรมชาติ 
  การบัญญัติศัพท< Ecotourism เปVนภาษาไทย ได%มีการเสนอและประยุกต<ใช%หลายคํา 
โดยเฉพาะคําว�า การท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ< การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ นิเวศสัญจร และนิเวศการท�องเท่ียว 
เปVนต%น ซ่ึงการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยได%มอบหมายให%สถาบันวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีแห�ง
ประเทศไทย (วท.) ทําการศึกษาเพ่ือกําหนดนโยบายการท�องเท่ียวเพ่ือรักษาระบบนิเวศ และขอให%
ราชบัณฑิตยสถานกําหนดความหมาย โดยให%ความหมายของคําว�า Ecotourism (การท�องเท่ียวแห�ง
ประเทศไทย, 2544) คือ การท�องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบในแหล�งธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณ<เฉพาะถ่ิน 
และแหล�งวัฒนธรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล%อมและการท�องเท่ียว โดยมีกระบวนการ
เรียนรู%ร�วมกันของผู%เก่ียวข%อง ภายใต%การจัดการอย�างมีส�วนร�วมของท%องถ่ิน เพ่ือมุ�งเน%นให%เกิดจิตสํานึก
ต�อการักษาระบบนิเวศอย�างยั่งยืน 
  จิราพร ทัตวร (2542) การท�องเท่ียวเชิงนิเวศนั้นสามารถเปรียบได%กับเครื่องมือใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย< ซ่ึงเปVนต%นทางของการพัฒนาการท่ียั่งยืน เปVนการเริ่มให%การศึกษา 
ก�อให%เกิดการเรียนรู% และเข%าใจถึงความแตกต�างความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
จากนั้นก็หาวิธีท่ีจะดํารงสิ่งรอบข%างไว% เพ่ือรักษาระบบนิเวศให%คงอยู�อย�างยั่งยืน การท�องเท่ียว       
เชิงนิเวศจึงเปVนการพัฒนาในทุกแง�มุมของความเปVนมนุษย< ซ่ึงอาจอิงไปถึงปรัชญาหลักการท�องเท่ียว
เชิงนิเวศได%ว�า เปVนรูปแบบการท�องเท่ียวท่ีมุ�งสู�เปjาหมายแห�งการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  สรุปได%ว�า การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง การท�องเท่ียวท่ีนักท�องเท่ียวไปศึกษายัง
สถานท่ีท�องเท่ียวนั้นเพ่ือเพ่ิมพูนความรู% ประสบการณ< เรื่องธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิตโดยไม�ทําให%
แหล�งท�องเท่ียวเกิดผลกระทบทางลบ และคงความยั่งยืนสืบไป 
  การจําแนกระบบนิเวศ 
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  1. ระบบนิเวศทางบก (Land Ecosystem) หมายถึง ระบบนิเวศท่ีปรากฏอยู�บนพ้ืน
แผ�นดิน ซ่ึงเปVนภูเขา ท่ีราบสูง ท่ีราบ หุบเขา ในบริเวณดังกล�าวถ%าหากปล�อยให%เปVนไปตามธรรมชาติ 
โดยมนุษย<ไม�เข%าไปดัดแปลงหรือทําลาย ก็จะมีพืชพรรณธรรมชาติและสัตว<ป�าอาศัยอยู� ในประเทศ
ไทย ระบบนิเวศทางบกท่ียังคงสภาพตามธรรมชาติ ด้ังเดิม ส�วนใหญ�พบอยู�ตามบริเวณป�าเขา ซ่ึงได%รับ
การอนุรักษ<ไว%ตามกฎหมาย เช�น อุทยานแห�งชาติ วนอุทยาน ป�าสงวนแห�งชาติ เขตรักษาพันธุ<สัตว<ป�า 
เขตห%ามล�าสัตว<ป�า  
  2. ระบบนิเวศทางทะเล (Marine Ecosystem) หมายถึง ระบบนิเวศท่ีปรากฏอยู�
ตามบริเวณชายฝq�งทะเล และในท%องทะเล ได%แก� เกาะ สันดอนและสันทรายชายฝq�ง หาดปะการัง 
ปะการังใต%น้ํา ในประเทศไทยมีแหล�งท�องเท่ียวท่ีเก่ียวข%องกับระบบนิเวศทางทะเลอยู�เปVนจํานวนมาก 
ท้ังทางด%านอ�าวไทยและทางด%านทะเลอันดามัน เปVนตัวอย�างของระบบนิเวศทางทะเลในเขตภูมิอากาศ
ร%อน ซ่ึงยังคงมีความอุดมสมบูรณ<และ ความงดงามตามธรรมชาติอยู�มาก เปVนท่ีรู%จักและชื่นชอบของ
นักท�องเท่ียวท่ัวโลก 
  3. ระบบนิเวศพ้ืนท่ีชุ�มน้ํา (Wetland Ecosystem) ระบบนี้ได%รับการกําหนดข้ึนใหม� 
ต�างหากจากระบบนิเวศทางบกและระบบนิเวศ ทางทะเล คือ ท่ีลุ�ม ท่ีราบลุ�ม ท่ีลุ�มชื้นแฉะ พรุ แหล�ง
น้ําท้ังท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและท่ีมนุษย<สร%างข้ึน ท้ังท่ีมีน้ําขังหรือท�วมอยู�ถาวร และชั่วครั้ง
ชั่วคราว ท้ังท่ีเปVนแหล�งน้ํานิ่งและน้ําไหล ท้ังท่ีเปVนน้ําจืด น้ํากร�อย และน้ําเค็ม รวมไปถึงท่ีชายฝq�งทะเล 
และท่ีในทะเล ในบริเวณซ่ึงเม่ือน้ําลดลงตํ่าสุด มีความลึกของระดับน้ําไม�เกิน 6 เมตรในประเทศไทย 
พ้ืนท่ีชุ�มน้ําประกอบด%วยป�าชายเลน ป�าพรุ หนอง บึง ทะเลสาบ แม�น้ํา ลําคลอง อ�างเก็บน้ํา ฯลฯ 
  รูปแบบของการท�องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีนําเสนอให%แก�นักท�องเท่ียว 
  1. การเดินเส%นทางธรรมชาติ เส%นทางธรรมชาติ (Nature Trail) หมายถึง เส%นทางท่ี
กําหนดไว% หรือแนะนําให%นักท�องเท่ียวเดินชมสภาพธรรมชาติของพ้ืนท่ีแห�งหนึ่งแห�งใด เช�น บริเวณป�า
ไม%ในอุทยานแห�งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร< เขตรักษาพันธุ<สัตว<ป�า ป�าชายเลน ป�าพรุ ท้ังนี้
เพ่ือมิให%นักท�องเท่ียวหลงทางหรือเดินไปเหยียบย่ําทําลายพืชพรรณไม% หรือได%รับอันตราย 
  2. การส�องสัตว</ดูนก เปVนการท�องเท่ียวเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของสัตว<ป�าและนกชนิด
ต�างๆ ในแหล�งท่ีอยู�อาศัยตามธรรมชาติ ของมัน โดยการมองจากกล%องส�องทางไกล การส�องไฟฉายใน
ช�วงเวลากลางคืน และการ ถ�ายภาพ 
  3. การสํารวจถํ้า/น้ําตก เปVนรูปแบบการท�องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีนิยมกันมาก เนื่องจาก
มีแหล�งท�องเท่ียวประเภทนี้เปVนจํานวนมากในประเทศไทย ส�วนใหญ�ได%รับการพัฒนาให%เดินทางเข%าถึง
ได%ไม�ยากนัก ถํ้าเปVนลักษณะภูมิประเทศท่ีพบมากในบริเวณภูเขาหินปูน หากเกิดตามบริเวณชายฝq�ง
ทะเลเรียกว�า ถํ้าทะเล ภายในถํ้ามักมีหินงอกหินย%อยสวยงาม หากเปVนถํ้าขนาดใหญ�อาจมีความยาวหลาย
ร%อยเมตร 
  4. การปzนเขา/ไต�เขา เปVนรูปแบบของการท�องเท่ียวท่ีคนไทยส�วนใหญ�ยังไม�เคยชิน 
และเพ่ิงจะเริ่มนําเข%ามาเผยแพร�โดยนักท�องเท่ียวชาวต�างประเทศเม่ือไม�นานมานี้ การปzนเขา/ไต�เขา
ต%องอาศัยประสบการณ<เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ  
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  5. การล�องแก�ง ลําน้ําบางสายท่ีมีแก�งหินพาดผ�านกลางลําน้ํา ทําให%น้ําไหลเชี่ยว 
มากเปVนพิเศษ หรืออาจมีโขดหินโผล�พ%นพ้ืนน้ํา ก้ันขวางทางเปVนตอนๆ ลักษณะเช�นนี้ทําให%เหมาะ
สําหรับการท�องเท่ียวแบบผจญภัยท่ีเรียกว�า การล�องแก�ง (Rapids Shooting) 
  6. การนั่งเรือ/แพชม ภูมิประเทศ เปVนการท�องเท่ียวแบบพักผ�อนสบายๆ ซ่ึงเหมาะ
สําหรับการท�องเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศไทยท่ีมีแม�น้ําลําคลองเปVนจํานวนมาก นักท�องเท่ียวได%ชม   
ภูมิประเทศตามสองฝq�งลําน้ํา และสังเกตดูชีวิตความเปVนอยู�ของผู%คน ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของ
สิ่งก�อสร%างต�างๆ ในท%องถ่ินนั้นๆ 
  7. การพายเรือแคนู/เรือคะยัก เรือแคนู (Canoe) และเรือคะยัก (Kayak) เปVนรูปแบบ
ของเรือพายท่ีนํามาจากต�างประเทศ เพ่ือนํามาใช%ในการท�องเท่ียวตามลําน้ํา เปVนเรือพายขนาดเล็ก นั่งได% 
1 – 3 คน ตัวเรือใช%วัสดุท่ีคงทนแต�มีน้ําหนักเบา ไม�ล�มได%ง�าย และพายได%คล�องตัว 
  8. การข่ีม%า/นั่งช%าง การข่ีม%าหรือนั่งช%างเปVนรูปแบบของการท�องเท่ียวท่ีสร%างความ 
สนุกสนานต่ืนเต%นให%แก�นักท�องเท่ียวท่ีเข%าไป ชมสถานท่ีท�องเท่ียวตามธรรมชาติ โดยเฉพาะ การนั่ง
ช%าง ซ่ึงเหมาะสําหรับการเข%าไปในบริเวณป�า อันเปVนท่ีอยู�อาศัยตามธรรมชาติของ สัตว<ชนิดนี้  
  9. การข่ีรถจักรยานชม ภูมิประเทศ การข่ีรถจักรยานชม ภูมิประเทศให%ท้ังความ
เพลิดเพลินในการชม ภูมิประเทศสองข%างทาง และการออกกําลังกาย จึงเปVนรูปแบบของการท�องเท่ียวท่ี
ได%รับความนิยมค�อนข%างมาก ปqจจุบันมีรถจักรยานท่ีออกแบบให%ขับข่ีได%คล�องแคล�วและเบาแรง เหมาะ
สําหรับการเดินทางในระยะไกล และการเดินทางข้ึนลงตามลาดเขา เรียกชื่อรถจักรยานดังกล�าวว�า 
รถจักรยานเสือภูเขา 
  10. การกางเต็นท<นอนพักแรม การกางเต็นท<นอนพักแรมเปVนกิจกรรมท่ีนิยมทํากัน
ในบริเวณอุทยานแห�งชาติ หรือในสถานท่ีซ่ึงจัดสิ่งอํานวยความสะดวกไว%ให%โดยเฉพาะ เปVนรูปแบบ
ของการท�องเท่ียวซ่ึงนักท�องเท่ียวได%สัมผัสกับธรรมชาติอย�างใกล%ชิด 
  11. การดําน้ําในทะเล การดําน้ําในทะเลเพ่ือดูปะการัง พืชน้ํา และปลาสวยงามใต%น้ํา 
เปVนกิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีได%รับความ นิยมอย�างมากในขณะนี้ แบ�งออกเปVน 2 อย�าง คือ “การดําน้ําใน
น้ําต้ืน” ใช%เครื่องมือช�วยการหายใจท่ีเรียกว�า ท�อหายใจ (Snorkel) เพ่ือให%ผู%ดําน้ําสามารถดําน้ําได%ในระดับ
ผิวน้ํา ท่ีลึกไม�เกินความยาวของท�อหายใจ และ “การดําน้ําในน้ําลึก” อาศัยเครื่องมือช�วยการหายใจเปVน
ถังออกซิเจนขนาดเล็กผูกติดไว%กับผู%ดําน้ํา เปVนวิธีการดําน้ําท่ีเรียกชื่อเปVนภาษาอังกฤษว�า Scuba Diving  
  กลยุทธ<ในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ 
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทยได%เสนอกลยุทธ<ในการ
พัฒนาการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ ควบคู�ไปกับนโยบายด%านการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ เพ่ือให%เปVนแนวทางท่ี
การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย นําไปพิจารณาดําเนินการด%วยเช�นกัน โดยแบ�ง กลยุทธ<ออกเปVน 6 ด%าน 
ดังนี้  
  1. กลยุทธ<ด%านการจัดการทรัพยากรการท�องเท่ียวและสิ่งแวดล%อม ประกอบด%วยวิธีการท่ี
สําคัญ คือ  
   - การสงวนรักษา ฟ�yนฟู ควบคุมดูแลทรัพยากรในระบบนิเวศให%คงสภาพไว% เพ่ือ
สามารถนํามาเปVนทรัพยากรการท�องเท่ียว ได%นานท่ีสุด หรือตลอดไป  
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   - ทรัพยากรการท�องเท่ียวจําเปVนต%องได%รับการจัดการด%านสิ่งแวดล%อมควบคู�ไป
ด%วย โดยปjองกันและลดสาเหตุท่ีอาจทําให%เกิดปqญหามลพิษ  
   - เจ%าของพ้ืนท่ีและผู%ท่ีเก่ียวข%องท้ังหมด  ได%แก� ผู%ประกอบการ นักท�องเท่ียว 
สถาบันต�างๆ ในสังคม องค<กรประชาชน และประชาชนในท%องถ่ิน ต%องร�วมมือกันในการอนุรักษ< 
รักษาสภาพ ไม�ทําลายหรือสร%าง ความเสียหายแก�ทรัพยากรและสิ่งแวดล%อม  
  2. กลยุทธ<ด%านการจัดการโครงสร%างพ้ืนฐานและบริการการท�องเท่ียว มีวิธีการท่ีสําคัญ คือ  
   - มีความเข%มงวดในการรักษาสิ่งแวดล%อมท้ังทางธรรมชาติและทางสังคม โดยการ
พัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐานและการบริการการท�องเท่ียวนั้น จะต%องไม�ส�งผลกระทบต�อทรัพยากรการ
ท�องเท่ียวและสิ่งแวดล%อม และมีความกลมกลืนกับสิ่งแวดล%อม ได%แก� เส%นทางคมนาคมเข%าสู�แหล�ง
ท�องเท่ียว เส%นทางศึกษาธรรมชาติ การบริการท่ีพัก การบริการอาหารและเครื่องด่ืม  
  3. กลยุทธ<ด%านการศึกษาและสื่อความหมายธรรมชาติ ประกอบด%วยวิธีการท่ีสําคัญ คือ  
   - เปVนสื่อกลางทางการศึกษาและการเรียนรู%ด%านระบบนิเวศของนักท�องเท่ียว 
เพ่ือท่ีจะสร%างจิตสํานึกท่ีดีต�อการอนุรักษ<สิ่งแวดล%อม  
   - มีการให%ข%อมูลก�อนการท�องเท่ียว การศึกษาระหว�างการท�องเท่ียว รวมท้ังการ
ให%การศึกษาเพ่ิมเติมในภายหลังด%วย  
   - ให%เกิดการเรียนรู%จากประสบการณ<ตรงด%วยตนเอง  และได%มีส�วนร�วมใน
กระบวนการเรียนรู%นั้นๆ เช�น การสื่อความหมายธรรมชาติ การฝtกอบรม การเรียนรู%จากการปฏิบัติงาน
จริง กรณีศึกษา การเล�นเกม บทบาทสมมติ การอภิปราย  
  4. กลยุทธ<ด%านการมีส�วนร�วมของประชาชนในท%องถ่ิน ประกอบด%วยวิธีการท่ีสําคัญ คือ  
   - ให%ความสําคัญแก�ประชาชนในท%องถ่ิน ในด%านท่ีจะมีบทบาทในการกํากับดูแล
และควบคุมการท�องเท่ียวได%มากข้ึน และสามารถดํารงชีวิตอยู�ได%อย�างมีศักด์ิศรี  
   - ส�งเสริมให%ชุมชนพัฒนาตนเองเปVนศูนย<กลางเชื่อมโยงระหว�างหน�วยงานของ รัฐกับ
ชุมชน และระหว�างชุมชนกับเอกชนท่ีเก่ียวข%องกับการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ เช�น ร�วมพัฒนาจุดขายต�างๆ 
ได%แก� ท่ีพักอาศัย ภัตตาคาร การนําเสนอลูกค%าด%านวัฒนธรรม ศิลปะและประเพณีต�างๆ ท่ีดึงดูด
นักท�องเท่ียว  
  5. กลยุทธ<ด%านการส�งเสริมการตลาดและบริการนําเท่ียว ประกอบด%วยวิธีการท่ีสําคัญ คือ  
   - จัดให%เกิดความสมดุลระหว�างความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ี กับปริมาณ
นักท�องเท่ียว เนื่องจากแหล�งท�องเท่ียวเชิงนิเวศเปVนทรัพยากรท่ีมีความอ�อนไหว อาจได%รับผลกระทบ
ได%ง�าย หากมีนักท�องเท่ียวมากเกินไป  
   - มุ�งส�งเสริมให%พัฒนาเปVนตลาดท่ีมีคุณภาพ  ไม�ใช�พยายามเพ่ิมปริมาณของ
นักท�องเท่ียวแต�เพียงอย�างเดียว  
   - ให%มีการจัดบริการนําเท่ียวและมัคคุเทศก< โดยให%ความรู%แก�นักท�องเท่ียว และ
ควบคุมพฤติกรรมของนักท�องเท่ียวให%อยู�ในกรอบของการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ  
  6. กลยุทธ<ด%านการส�งเสริมการลงทุน มีวิธีการท่ีสําคัญ คือ  
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   - รัฐบาลกลางและหน�วยงานของรัฐจะต%องมีส�วนสนับสนุนอย�างแข็งขัน ในการ
พัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐานและการบริการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษ<ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม 
เพ่ือให%การท�องเท่ียวเชิงนิเวศเกิดการกระจายรายได%สู�ท%องถ่ินมากข้ึน  
 2.2.2 การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
    องค<การการศึกษาวิทยาศาสตร<และวัฒนธรรมแห�งสหประชาชาติ (United 
Wations Educational Scientific and Culfural Organization) (n.d.) หรือ องค<การ UNESCO 
ได%ไห%คําจํากัดความของคําว�า มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ได%ให%คําจํากัดความของคําว�า
มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ไว% ในการประชุมสามัญ ท่ีจัดข้ึน ณ กรุงปารีส ในปz ค.ศ. 
1972 หรือ ตรงกับ พ.ศ. 2515 ว�าเปVน 
   ก. อนุสรณ<สถาน (Monuments) อันรวมไปถึง ผลงานทางสถาปqตยกรรม ผลงานประ
ติมากกรหรือจิตรกรรม ส�วนประกอบหรือโครงสร%างของโบราณคดีธรรมชาติ จารึก ถํ้าท่ีอยู�อาศัย และ
ร�องรอย ซ่ึงมีคุณค�าโดดเด�นในระดับสากลทางประวัติศาสตร< ศิลปะศาสตร< หรือวิทยาศาสตร< 
   ข. กลุ�มอาคาร (Groups of Buildings) อันรวมไปถึง กลุ�มของอาคารไม�ว�าจะแยกจาก
กันหรือเชื่อมต�อกันโดยลักษณะทางสถาปqตยกรรม หรือโดยความสอดคล%องกลมกลืน หรือโดยสภาพ
ทางภูมิทัศน< ซ่ึงมีคุณค�าโดยเด�นในระดับสากลทางด%าน ประวัติศาสตร< ศิลปศาสตร< และวิทยาศาสตร< 
   ค. แหล�งอันรวมไปถึงผลงานท่ีเกิดจากมนุษย< (Sites) หรือ ผลท่ีเกิดจากมนุษย<และ
ธรรมชาติ และบริเวณอันรวมถึงแหล�งโบราณคดีซ่ึงมีคุณค�าโดยเด�นในระดับสากลทางด%าน
ประวัติศาสตร< สุนทรียศาสตร< ชาติพันธุ<วิทยา หรือมานุษยวิทยา 
   อนุรักษ<  ปqญญานุวัตน< (2542) อ%างถึงใน Mcintosh & Gouldner กล�าวว�า การ
ท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมว�า เปVนการเดินทางท�องเท่ียวท่ีครอบคลุมทุกแง�มุมของการท�องเท่ียวท่ีมนุษย<
สามารถศึกษาถึงวิถีชีวิต และความนึกคิดซ่ึงกันและกัน 
   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย (2542) กล�าวว�า การ
ท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม คือการท�องเท่ียวท่ีมุ�งเสนอลักษณะทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร< โบราณคดี 
และสถานท่ีต�างๆ ท่ีมนุษย<สร%างข้ึนและเก่ียวเนื่องกับความเปVนอยู�ของสังคม เปVนการท�องเท่ียวในเชิง
การให%ความรู%และความภาคภูมิใจ 
   อนุรักษ<  ปqญญานุวัตน< (2542) อ%างถึงใน Pigram กล�าวว�า การท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม เปVนลักษณะการท�องเท่ียวท่ีเน%น วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท่ีเรียบง�าย ท่ีสะท%อนความเปVนไทย
ท่ีแท%จริงเพ่ือให%ผู%มาเยือนได%สัมผัส สิ่งจูงใจสําคัญของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมก็คือ ความลึกซ้ึงใน
ความแตกต�างของวิถีชีวิต และการได%แลกเปลี่ยนความรู%และความคิดซ่ึงกันละกัน 
   วาลิกา แสนดี (2542) อ%างถึงใน World Tourism Organization กล�าวว�า การ
ท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม เปVนการเคลื่อนไหวของผู%คนท่ีเกิดข้ึนจากปqจจัยกระตุ%นทางวัฒนธรรม เช�น 
การเดินทางการท�องเท่ียวเพ่ือชื่นชมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เทศกาล การเข%าเยี่ยมขมอนุสรณ<สถาน 
การเดินทางเพ่ือศึกษาขนบธรรมเนียมความเชื่อท่ีสืบทอดกันมาของชุมชนท%องถ่ิน ตลอดจนความเชื่อ
ทางศาสนา  
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   วาลิกา แสนคํา (2545) อ%างถึงใน The European Center for Traditional and 
Religional Culture หรือ ECTARC กล�าวว�า องค<ประกอบท่ีเปVนสิ่งดึงดูดใจของการท�องเท่ียวทาง
วัฒนธรรม อันได%แก� 1) โบราณคดีและพิพิธภัณฑ<ต�างๆ 2) สถาปqตยกรรม สิ่งปลูกสร%าง รวมถึงซากผัง
เมืองในอดีต 3) ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ประเพณี และเทศกาลต�าง 4) ความน�าสนใจทาง
ดนตรี 5) การแสดงละคร ภาพยนตร< มหรสพต�างๆ 6) ภาษาและวรรณกรรม 7) ประเพณีความเชื่อท่ี
เก่ียวข%องกับศาสนา 8) วัฒนธรรมเก�าแก�โบราณ วัฒนธรรมพ้ืนบ%าน หรือวัฒนธรรมย�อย 
   อนุรักษ<  ปqญญานุวัตน< (2542) อ%างถึงใน Coltman กล�าวว�าแนวทางในการวางแผน
พัฒนาการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมไว% 9 ประการ สรุปได%ดังนี้ 1) ส�งเสริมให%ประชาชมในท%องถ่ินเห็น
ความสําคัญของการท�องเท่ียวท่ีมีต�อเศรษฐกิจในสังคม 2) การพัฒนาการท�องเท่ียวจะต%องอยู�กับจะ
ประสงค<และความต%องการของชุมชนว�าจะต%องให%เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนมากน%อยเพียงใด           
3) วิธีการและความถ่ีในการโฆษณาประชาสัมพันธ<ทางด%านการท�องเท่ียวควรได%รับความเห็นชอบจาก
ประชาชนในท%องถ่ิน เพราะจะเปVนเครื่องวัดว�าท%องถ่ินนั้นๆ ต%องการนักท�องเท่ียวประเภทใด และ
จํานวนเท�าไร 4) ควรมีความร�วมมือกันระหว�างภาครัฐและเอกชน ในการพยายามท่ีจะทําให%ท%องถ่ิน
เปVนสถานท่ีพักผ�อนท่ีมีความสมบูรณ<และมีคุณภาพ 5) ในการวางแผนการท�องเท่ียว ไม�ควรให%มี
ผลกระทบต�อประชาชนในท%องถ่ินผู%ท่ีเก่ียวข%องในการวางแผนจึงต%องมีความระมัดระวัง และต%อง
วางแผนรองรับในเรื่องนี้เอาไว%ด%วย เพ่ือท่ีจะรักษาวัฒนธรรมและค�านิยมของท%องถ่ินให%คงอยู� 6) เงิน
ลงทุน แรงงาน รวมท้ังนักบริหารทางการท�องเท่ียว ควรมาจากชุมชนเจ%าของถ่ินเพ่ือท่ีท%องถ่ินจะ
สามารถควบคุมการพัฒนาการท�องเท่ียว ให%เปVนไปในทิศทางท่ีต%องการได% 7) ควรเป�ดโอกาสให%ชุมชน
เข%ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมและงานเทศกาลท่ีจัดข้ึนเพ่ือนักท�องเท่ียว 8) เรื่องราว และงานเทศกาลท่ี
จัดข้ึนในแหล�งท�องเท่ียว จะต%องสะท%อนให%เห็นถึงประวัติศาสตร< วิถีชีวิตความเปVนอยู� และสภาพทาง
ภูมิศาสตร<ของท%องถ่ิน 9) ก�อนท่ีจะลงมือพัฒนาการท�องเท่ียว ควรพยายามขจัดปqญหาต�างๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในชุมชนให%เรียบร%อย 
   กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ (2555) กล�าวว�า การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมีความพิเศษ 
ตรงท่ีนักท�องเท่ียวจะเน%นท่ีการศึกษาหาความรู%ในพ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีมีคุณลักษณะท่ีสําคัญทาง
ประวัติศาสตร<และวัฒนธรรม สถานท่ีดังกล�าวจะมีการบอกเล�าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและ
มนุษย<ผ�านทางประวัติศาสตร<อันเปVนผลเก่ียวเนื่องกับวัฒนธรรม องค<ความรู% และการให%คุณค�าของ
สังคม โดยสามารถสะท%อนให%เห็นถึงสภาพชีวิต ความเปVนอยู�ของคนในแต�ละยุคสมัยได%เปVนอย�างดี ไม�
ว�าจะเปVนสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณีซ่ึงนอกเหนือจากสถานท่ีแล%ว 
เทศกาลและงานฉลอง รวมไปถึงสินค%าพ้ืนเมืองในพ้ืนท่ีต�างๆ เช�น ประเพณีวันสารทเดือนสิบของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเพณีและประเพณีปล�อยเต�าของจังหวัดพังงา ประเพณีบุญบั้งไฟลํา
นางรองและประเพณีบุญหัวมันใหญ�ของจังหวัดบุรีรัมย< จัดได%ว�าเปVนส�วนหนึ่งของการท�องเท่ียวท่ีมี
คุณค�าเชิงวัฒนธรรมเช�นเดียวกัน ดังนั้น จะเห็นได%ว�าการอนุรักษ<และการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม
ให%คงอยู�ต�อไปนั้นเปVนเรื่องสําคัญ เพราะนอกจากจะเปVนความภาคภูมิในประเทศแล%ว ยังมีคุณค�าท่ีเปVน
ประโยชน<ต�อการพัฒนาการศึกษาทางด%านประวัติศาสตร< ศิลปศาสตร< สุนทรียศาสตร< ชาติพันธุ<วิทยา 
และมานุษยวิทยา อีกท้ังยังสามารถส�งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และประเทศผ�านทางการ
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ท�องเท่ียว อย�างไรก็ดี เปVนท่ีน�ากังวลว�าผลจากการท�องเท่ียวท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจะนําไปสู�ความเสื่อมโทรมของ
สถานท่ีท�องเท่ียว และการสูญเสียมูลค�าทางวัฒนะธรรม จึงอาจจะกล�าวได%ว�าการท�องเท่ียว
เปรียบเสมือนดาบสองคมถ%าไม�มีการวางแผนอย�างเหมาะสม การจัดการเพ่ือรักษาสมดุลของการ
พัฒนาการท�องเท่ียวและการอนุรักษ<มรดกทางวัฒนธรรมจึงเปVนเรื่องสําคัญเพ่ือนําไปสู�การวางแผน
และการจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 
   จากคําจํากัดความและแนวคิดของแต�ละท�าน สรุปได%ว�า การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
คือการท�องเท่ียวท่ีนอกจากจะให%ความเพลิดเพลินจากความเก�าแก�ในเรื่องต�างๆ ยังให%ความรู%ในเรื่อง
ของขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท่ีเก�าแก� ซ่ึงแหล�งท�องเท่ียวต�างๆ ได%คงไว%เพ่ือให%ลูกหลาน
ได%เรียนรู%ศึกษาให%คงอยู�สืบไป 

 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาการท�องเท่ียว และ แหล�งท�องเท่ียวอย�างย่ังยืน 
 การพัฒนาการท�องเท่ียวมีจุดมุ�งหมายการดําเนินงานท่ีจะให%การท�องเท่ียวเปVนไปในทิศทาง
ท่ีจะก�อให%เกิดความพึงพอใจของนักท�องเท่ียว พร%อมท้ังรักษาทรัพยากรให%คงความดึงดูดใจและพัฒนา
ให%เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว ซ่ึงอาจแบ�งได%เปVนการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว การ
พัฒนาเชิงอนุรักษ< และการพัฒนาอย�างยั่งยืน  
 2.3.1 การพัฒนาการท�องเท่ียว 
  แผนพัฒนาการท�องเท่ียวในต�างประเทศ 
  สหภาพยุโรปปรับยุทธศาสตร<ภาคการท�องเท่ียวเพ่ือรักษาตําแหน�งแชมปmสถานท่ี
ท�องเท่ียวอันดับหนึ่งของโลก โดยเน%นความสามารถในการแข�งจัน ควบคู�กับการพัฒนาอย�างยั่งยืนโดย
การมุ�งเน%นท่ีประเทศเศรษฐกิจใหม�ท่ีประชาชนมีกําลังซ้ือและมีความต%องการในการท�องเท่ียวสูง แม%
สหภาพยุโรปจะยังคงเปVนกลุ�มประเทศท่ีมีนักท�องเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุด แต�สหภาพยุโรปก็มิได%
เพิกเฉยต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวโดยเฉพาะเม่ือยุโรปต%องเผชิญกับความท%าทายและพบโอกาสใหม�ๆ 
อาทิ 1) วิกฤตการเงินและเศรษฐกิจ 2) ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจใหม�ได%รับความ
นิยมมากข้ึนจากนักท�องเท่ียว 3) การเปลี่ยนแปลงโครงสร%างประชาชน ในปz 2020 สหภาพยุโรปจะ
จํานวนประชากรท่ีมีอายุเกิน 65 เปVนจํานวนมากซ่ึงประชากรเหล�านี้จะมีกําลังซ้ือและมีเวลาท�องเท่ียว
มาก 4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร%างข%อจํากัดให%ภาคการท�องเท่ียว 5) การพัฒนา
เทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศ 6) ฤดูกาลและรูปแบบการบริโภคท่ีมีความต%องการท�องเท่ียวเฉพาะ
เดือนกรกฎาคม และสิงหาคมทําให%ภาคการท�องเท่ียวไม�สามารถใช%ทรัพยากรท่ีมีอยู�ท้ังโครงสร%าง
พ้ืนฐาน และบุคลากรอย�างคุ%มค�าสูงสุดได% เ พ่ือให%สอดคล%องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล�าว 
กรรมาธิการยุโรปได%ออกแผนยุทธศาสตร<การท�องเท่ียวฉบับใหม� เรียกว�า Europe, the world’s No 
1 Tourist Destination-a New Political Framework for Tourism in Europe ซ่ึงสาระสําคัญ
ดังนี้ 1) เพ่ิมความสามารถในการแข�งขัน อาทิ เพ่ิมมูลค�าทรัพยากรการท�องเท่ียวท่ีมีอยู�โดยสร%าง
ผลิตภัณฑ<ใหม�ท่ีเกิดจากการผสมผสานกันของสิ่งท่ีแต�ละประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปมี เช�นการ
สร%างเส%นทางแสวงบุญท่ีครอบคลุมประเทศต�างๆ เพ่ิมขีดความสามารถด%านเทคโนโลยีการสื่อสารและ
สารสนเทศของภาคการท�องเท่ียว เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรม ขยายระยะเวลา
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เทศกาลท�องเท่ียว และรวบรวมและจัดทําฐานข%อมูล เช�นการสํารวจความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวใน
ด%านต�างๆ 2) ส�งเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืน ด%วยสํานึกรับผิดชอบและยึดถือคุณภาพเปVนหลัก อาทิ จัดให%
มีระบบชี้วัดการจัดการท�องเท่ียวท่ียั่งยืน รณรงค<ให%นักท�องเท่ียวยุโรปเลือกใช%บริการของธุรกิจท�อเท่ียว
ท่ีเปVนมิตรกับชุมชนและไม�ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ประเมินความเสี่ยงแลชะความเสียหายท่ีอาจเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือหลีกเลี่ยงการลงทุน เสนอกฎระเบียบให%ธุรกิจท�องเท่ียวต%อง
มีความยั่งยืนและรับผิดชอบต�อธรรมชาติ เสนอให%มีกลยุทธ<สําหรับการท�องเท่ียวทางทะเลและชายฝq�ง
ท่ียั่งยืน กระชับความร�วมมือระหว�างประเทศในแถบทะเลเมดิเตอร<เรเนียน เพ่ือแลกเปลี่ยน Best 
Practices ในการส�งเสริมการท�องเท่ียวท่ียั่งยืน 3) สร%างแบรนด< “ยุโรป” ท่ีเปVนหนึ่งเดียว ในฐานะ
กลุ�มประเทศท่ีส�งเสริมการท�องเท่ียวท่ียั่งยืนและมีคุณภาพ เพ่ือให%ยุโรปแตกต�างจากสถานท่ีอ่ืนๆ ใน
โลก 4) ใช%เครื่องมือและกรอบการลงทุนของสหภาพยุโรป ให%เกิดประโยชน<สูงสุดในการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข�งขัน และ 5) พิจารณาการปรับนโยบายการให%วีซ�าและการ
ข%ามเขตแดน ให%มีบรรยากาศส�งเสริมการท�องเท่ียวมากข้ึน (นิตยสาร TAT Tourism Journal, 
Published, 11 July 2011 แปลโดย วชิรชัย สิริสัมพันธ<) 
  นโยบายส�งเสริมการท�องเ ท่ียวในจีนประเด็นสําคัญอยู� ท่ีชีวิตความเปVนอยู� 
ประวัติศาสตร<และอารยธรรม อาทิ บ%านเรือน การกินอยู� เสื้อผ%าอาภรณ< การแต�งกาย และพิธีกรรม 
การเฉลิมฉลอง วัตถุประสงค<ในการกําหนดการท�องเท่ียวเก่ียวกับชีวิตความเปVนอยู�ของคนจีนให%เปVน
ประเด็นสําคัญเพ่ือให%นักท�องเท่ียวต�างประเทศรับรู%สังคมและสภาพความจริงของจีน ไปสัมผัสชีวิต
ความเปVนอยู�ของคนจีนท่ีมีเอกลักษณ< สัมผัสและศึกษาวัฒนธรรมอันดีงาม ฉะนั้นในหลายปzท่ีผ�านมา
จนปqจจุบันจีนจึงต้ังประเด็นส�งเสริมการท�องเท่ียวในแต�ละปzดังนี้ ปz 1992 ปzท�องเท่ียวเพ่ือมิตรภาพ    
ปz 1994 ปzท�องเท่ียวโบราณสถานจีน ปz 1996 ปzท�องเท่ียวเพ่ือพักผ�อนหย�อนใจ ปz 1999 ปzท�องเท่ียว
ภาวะนิเวศจีน 99 ปz 2001 ปzการท�องเท่ียวกีฬาประจําปz 2001 ปz 2002 ปzท�องเท่ียวเก่ียวศิลปะ
พ้ืนเมืองจีน  ปz 2003 ปzท�องเท่ียวราชอาณาจักรอาหารกับข%าวจีน และปz 2004 ปzท�องเท่ียวเก่ียวกับ
ชีวิตความเปVนอยู�คนจีน (บทความ China Radio International) 
  แผนกลยุทธ<เพ่ือการท�องเท่ียวบรูไน นโยบายส�งเสริมการท�องเท่ียวถือเปVนหนึ่งใน
นโยบายการสร%างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ และเปVนเปjาหมายหลักของการกระจายรายได%หลัก
ของบรูไนท่ีนอกเหนือจากการส�งออกน้ํามันและก�าซธรรมชาติ บรูไนประสบปqญหาการเติบโตท่ีล�าช%า
ของภาคอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวส�วนหนึ่งเกิดจากการขาดกิจกรรมส�งเสริมการท�องเท่ียว การไม�
สามารถดึงดูดนักท�องเท่ียวให%มายังบรูไน ทําให%บรูไนต%องเผชิญกับการถดถอยของภาคอุตสาหกรรม
การท�องเท่ียวของประเทศ รวมท้ังไม�สามารถเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวกับเศรษฐกิจด%าน
อ่ืนๆ ของประเทศและต%องสูญเสียรายได%แทนท่ีจะตักตวงผลประโยชน<จากภาคอุตสาหกรรมการ
ท�องเ ท่ียวได%อย�าง เ ต็ม ท่ีบรู ไนจึง ได% กําหนดทิศทางในการวางกลยุทธ< เ พ่ือแก% ไขปqญหาใน
ภาคอุตสาหกรรมการท่ีท�องเท่ียวท่ีประสบอยู�ดังนี้ 1) การส�งเสริมให%นักธุรกิจและชาวบรูไนมีส�วนร�วม
ในการพัฒนาธุรกิจด%านการท�องเท่ียวมากยิ่งข้ึน  2) การเพ่ิมรายได%ในภาคอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว
ให%มากข้ึนในขณะเดียวกันมีแนวทางการวางกลยุทธ<ท่ีต้ังอยู�บนรากฐานของสิ่งดีและจุดเด�นในบรูไน 
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โดยเฉพาะแหล�งท�องเท่ียวในเชิงนิเวศหรือแนวอนุรักษ<ธรรมชาติ (United Nations World Tourism 
Organization (UNWTO) Asia-Pacific Executive Training Programme, 2011) 
  อุตสาหกรรมท�องเท่ียวของเวียดนามยังมีแนวโน%มเติบโตดีและโอกาสการลงทุนในธุรกิจ
ท�องเท่ียวและบริการท่ีเก่ียวเนื่องยังเป�ดกว%างอยู�มาก สะท%อนให%เห็นได%จากความสําเร็จของอุตสาหกรรม
ท�องเท่ียวของเวียดนามในปzท่ีผ�านมา (ปz  2010) ปqจจัยเก้ือหนุนสําคัญท่ีทําให%อุตสาหกรรมท�องเท่ียวของ
เวียดนามมีความโดดเด�นไม�แพ%ประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนมาจากนโยบายภาครัฐท่ีมุ�งส�งเสริมอุตสาหกรรม
ท�องเท่ียวอย�างจริงจัง รวมท้ังการวางยุทธศาสตร<การพัฒนาอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวแบบยั่งยืน ปz 
2554  การท�องเท่ียวแห�งชาติเวียดนาม (Vietnam National Administration of Tourism: VNAT) ได%
ประกาศใช%คําขวัญและสัญลักษณ<การท�องเท่ียวเพ่ือส�งเสริมและประชาสัมพันธ<การท�องเท่ียวของ
เวียดนามในช�วงปz 2555-2556 ด%วยคําขวัญ Vietnam-Timeless Charm มีสัญลักษณ<การท�องเท่ียวเปVน
รูปดอกบัว 5 กลีบ แต�ละกลับมีสีท่ีแตกต�างกัน ซ่ึงสื่อให%เห็นถึงรูปแบบการท�องเท่ียวท่ีสําคัญของ
เวียดนามใน 5 ด%าน คือ การท�องเท่ียวหมู�เกาะและทะเล การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ การท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม การท�องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร< และการท�องเท่ียวเชิงผจญภัย (AEC in Focus: ฝ�ายวิจัย
ธุรกิจ กันยายน 2555) 
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได%มีการบรรยายเรื่อง “ค.ศ. 2012 ปz
ท�องเท่ียวลาว: โอกาสสําหรับความร�วมมือ” โดยท�านสุกกะเสิม โพทิสาน รองประธานองค<การการ
ท�องเท่ียวแห�งชาติลาว สรุปได%ว�า รัฐบาลลาวมีนโยบายพัฒนาการท�องเท่ียวซ่ึงจะช�วยสนับสนุน
พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนื่องจากเปVนการสร%าง
งาน นํารายได%มาสู�ชุมชนท%องถ่ิน และลดความยากจน โดยการดําเนินธุรกิจท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ<และ
ยังช�วยฟ�yนฟูวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และประวัติศาสตร< ขณะเดียวกันเปVนการช�วยส�งเสริมการ
มีส�วนร�วมของประชาชนและเพ่ิมอาชีพในชนบท รัฐบาลลาวได%จัดทําแผนพัฒนาการท�องเท่ียวลาว 
โดยมีวิสัยทัศน<หลัก ดังนี้ 1) พัฒนาการท�องเท่ียวเพ่ือสนับสนุนพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศ 
2) การสร%างการตระหนักรู%และประชาสัมพันธ<ถึง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในฐานะ
สถานท่ีท�องเท่ียวคุณภาพและหลากหลาย 3) การส�งเสริมการท�องเท่ียวภายในประเทศ แผนดังกล�าวมี
โครงการดังนี้ คือ การพัฒนาองค<กรและบุคลากร การพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว การตลาดและการ
ประชาสัมพันธ< การบริหารจัดการธุรกิจท�องเท่ียว การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและประสานงานภาครัฐ
และเอกชน การร�วมมือระหว�างประเทศ  
  ฮาบิล รูล ยาแมน (Habil Ruhi Yaman) กล�าวในการสัมมมา Boosting the Sustainable 
Tourist Flows Within the Regions: Thoughts on Changing Paradigms of Tourism in Asia สรุปได%
ว�า โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็วและความคิดแบบเดิมๆ ว�าโลกาภิวัตน< คือ การทําตามชาติ
ตะวันตก รวมท้ังการศึกษาด%านการท�องเท่ียวท่ีเชื่อว�า เปVนแบบ West-to-East และ North-to-South ไม�
ควรมีอีกต�อไป แหล�งท�องเท่ียวในเอเชียได%ถูกออกแบบให%เหมาะสมกับความชอบของนักท�องเท่ียวในเอเชีย
แลตะวันออกกลางมากข้ึนกลุ�มธุรกิจโรงแรมก็ปรับกลยุทธ<มุ�งหาลูกค%าตะวันออกกลางมากข้ึน แรงจูงใจ 3 
ประการท่ีดึงดูดให%นักท�องเท่ียวตะวันออกกลางเลือกท�องเท่ียวในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต% คือ ศาสนาและวัฒนธรรม การท�องเท่ียวเพ่ือใช%บริการทางการแพทย<ซ่ึงสิงคโปร<และไทยเปVนผู%นํา
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ทางด%านนี้ สุดท%ายคือการค%า สรุปได%ว�า โลกกําลังเปลี่ยนแปลงไปกระบวนทัศน<เก�าเริ่มล%าสมัยการ
ท�องเ ท่ียวมิใช� เปVนการเดินทางของคนจากซีกโลกตะวันตกมายัง ซีกโลกตะวันออกเท�านั้น             
(การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย: e TAT Tourism Journal, 2555) 
  อิหร�านเปVนอีกประเทศหนึ่งท่ีมีการปรับกลยุทธ<ด%านอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวโดย
นําเอาหลักการเสนอขายทัวร<ท�องเท่ียว ด%านประวัติศาสตร< และวัฒนธรรม ทัวร<ท�องเท่ียวธรรมชาติ ซ่ึง
เน%นจุดขายการเปVนเส%นทางผ�านสู�เส%นทางสายไหมและการเดินทางแสวงบุญ UNWTO เสนอข%อแนะนํา
ในการจัดการท�องเท่ียวเท่ียวอิหร�านดังนี้คือ การให%ข%อมูลพ้ืนฐาน เว็บไซต<แนะนํารายการนําเท่ียวท่ี
น�าสนใจของอิหร�านและประเทศต�างๆ ในภูมิภาค ช�วยเหลือในการออกแบบโบรชัวร<และส�งนักเขียน
และนักโฆษณามืออาชีพด%านการท�องเท่ียวเพ่ือช�วยประชาสัมพันธ<แหล�งท�องเท่ียวของอิหร�าน 
ฝtกอบรมผู%สอน และอาจารย<ในสาขาการท�องเท่ียวให%มีความรู% เท�าทันเทคนิคและทักษะด%าน
อุตสาหกรรมบริการท่ีพัฒนาอยู�เสมอ แนะนําบุคคลท่ีมีอิทธิพลทางความคิดและมืออาชีพทางการ
ท�องเท่ียวให%มาร�วมทัศนศึกษาในประเทศอิหร�าน (การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย: e TAT Tourism 
Journal, 2555) 
  แผนแม�บทพัฒนาการท�องเท่ียวของประเทศไทย 
  แผนแม�บทพัฒนาการท�องเท่ียวของประเทศ ได%มีการนําเสนอนโยบาย เปjาหมาย 
และกลยุทธ<ต�างๆ ท้ังนี้โดยเปVนนโยบายระดับประเทศเพ่ือให%แผนพัฒนาฯ บรรลุไปสู�เปjาหมาย         
จึงจําเปVนต%องอาศัยความร�วมมือจากหน�วยงานต�างๆ โดยมีลําดับความสําคัญดังนี้ คือ การพัฒนา
ระบบขนส�งมวลชนในจังหวัดท�องเท่ียวหลัก โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร การควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดล%อมและลดมลภาวะ การขยายกําลังรองรับของสาธารณูปโภค ให%ประชาชนมีส�วนร�วมในการ
ดูแลทรัพยากรการท�องเท่ียว ใช% กฎหมาย สังคมเข%าควบคุมพฤติกรรมนักท�องเท่ียวและผู%ประกอบการ  
ยกเลิกการผูกขาดในบริการและสนับสนุนให%มีการแข�งขันและรักษาคุณภาพการบริการ 
  เปjาหมายระยะเวลา ณ ปz พ.ศ. 2555 เพ่ือให% การท�องเท่ียวมีเอกลักษณ<ไทย ใน
มาตรฐานสากลทุกด%าน ไม�ว�าจะเปVนแหล�งท�องเท่ียว การบริการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล%อม 
โดยเปjาหมายระยะสั้น ระหว�างปz พ.ศ. 2541-2546 “เท่ียวไทย...รักไทย” โดยพัฒนาการท�องเท่ียว
ไทยไปในทิศทางท่ีจะช�วยอนุรักษ<มรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล%อมอย�างยั่งยืน มีกลยุทธ<การจัดการ
ท�องเท่ียวเพ่ือให%บรรลุตามเปjาหมายท่ีสําคัญ 9 กลยุทธ<คือ 1) การบริหารแผนแม�บท 2) ไทยเท่ียวไทย 
3) ฟ�yนฟูและอนุรักษ<แหล�งท�องเท่ียวไทย 4) การท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ< 5) การท�องเท่ียวเพ่ือการศึกษา 
6)  ส�งเสริมให%ไทยมีบทบาทนําด%านการท�องเท่ียวในอินโดจีน  และเอเชียตะวันออกเฉียงใต%               
7) พัฒนาการท�องเท่ียวไทยให%มีเอกลักษณ<ไทยในระดับมาตรฐานสากล 8) ส�งเสริมการท�องเท่ียวซํ้า 
และขยายจํานวนวันท�องเท่ียว 9) ส�งเสริมไทยเปVนศูนย<กลางจัดนิทรรศการ ศูนย<ประชุม และจับจ�าย
ใช%สอยระดับนานาชาติ 
  มณีวรรณ ผิวนิ่ม (2550) กล�าวไว%ใน โครงการพัฒนาการและผลกระทบของการ
ท�องเท่ียว กรณีศึกษาชุมชมตลาดน้ําตลาดดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และตลาดน้ําตลิ่งชั่น 
กรุงเทพมหานคร ว�า แนวทางการจัดการทรัพยากรท%องถ่ินท่ีเหมาะสมเพ่ือให%การท�องเท่ียวเปVนไป
อย�างยั่งยืนจะศึกษารูปแบบและพัฒนาการของตลาดน้ําและกิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีเก่ียวข%องในตลาดน้ํา
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ท้ังสองแห�งและผลกระทบต�อแบบแผนการดําเนินชีวิตและความสัมพันธ<ทางสังคมของท%องถ่ินท่ี
เกิดข้ึนในชุมชนตลาดน้ําแต�ละแห�ง เพ่ือให%ทราบความต%องการของชาวบ%านในท%องถ่ินเก่ียวกับการ
จัดการทรัพยากรและหารูปแบบการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในรูปแบบตลาดน้ําท่ีเหมาะสม 
  รวิวงศ<  ศรีทองรุ�ง (2553) อ%างถึงใน ยุทธศาสตร<การสร%างตัวแบบการท�องเท่ียวอย�าง
ยั่งยืนในกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง ว�า การบริหารจัดการการท�องเท่ียวชุมชมชนอย�างยั่งยืน: 
กรณีศึกษาต�างประเทศ การบริหารและจัดการการท�องเท่ียว หมายถึง การกระทําอย�างมีเปjาหมายท่ี
สอดคล%องกับหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงสภาพท่ีแท%จริง รวมท้ังข%อจํากัด
ต�างๆ ของสังคมและสภาพแวดล%อม การกําหนดแนวทางมาตรการและแผนปฏิบัติการท่ีดี ต%อง
คํานึงถึงกรอบความคิดท่ีได%กําหนดไว% มิฉะนั้นแล%วการจัดการการท�องเท่ียวจะดําเนินไปอย�างไร%ทิศทาง
และประสบความล%มเหลว 
  การพิจารณาการจัดการการท�องเท่ียวอย�างเปVนระบบ (System Approach) และ
บรรลุวัตถุประสงค<หรือเปjาหมายนั้น  จําเปVนจะต%องพิจารณาระบบย�อย  (Subsystem) หรือ
องค<ประกอบหลักการจัดการท�องเท่ียว บทบาทหน%าท่ีของแต�ละองค<ประกอบ และความสัมพันธ< 
(Relationship) ระหว�างองค<ประกอบเหล�านั้น รวมถึงการพิจารณาสภาพแวดล%อมของระบบการ
ท�องเท่ียวด%วย 
  องค<ประกอบหลักท่ีสําคัญในระบบการท�องเท่ียวจําแนกได%เปVน 3 องค<ประกอบ คือ 
(The United Nation World Tourism Organization, 2006)  
  องค<ประกอบท่ี 1 ทรัพยากรการท�องเท่ียว (Tourism Resource) เปVนสินค%าทาการ
ท�องเท่ียวและเปVนจุดหมายปลายทางท่ีนักท�องเท่ียวจะเดินทางเข%ามาท�องเท่ียวซ่ึงทรัพยากรการ
ท�องเท่ียว หมายถึง สิ่งดึงดูดความสนใจของนักท�องเท่ียวให%เกิดการเดินทางไปเยือนหรือไปท�องเท่ียว 
ท้ังนี้อาจแบ�งทรัพยากรการท�องเท่ียวเปVน 2 ประเภท 
  ประเภทท่ี 1 ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Tourism Resource) เปVนแหล�ง
ท�องเท่ียวท่ีมีความงามตามธรรมชาติสามารถดึงดูดให%นักท�องเท่ียวไปเยือนหรือไม�ท�องเท่ียวยังพ้ืนท่ีนั้น 
เช�น ภูเขา ป�าไม% น้ําตก ชายทะเล หาดทราย ทะเลสาบ เข่ือน อ�างเก็บน้ํา แหล�งน้ําจืด เปVนต%น บาง
แห�งได%รับการจัดให%เปVนส�วนรุกชาติ ส�วนพฤกษศาสตร< วนอุทยาน อุทยานแห�งชาติ  เขตสงวนพันธุ<
สัตว< สวนสัตว<เป�ด อุทยานนกน้ํา เปVนต%น ประเภทท่ี 2 ทรัพยากรท่ีมนุษย<สร%างข้ึน (Man-Made 
Tourism Resource) นับเปVนมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) เปVนผลงานท่ีบรรพบุรุษได%
สร%างสรรค<ท่ีอนุชนรุ�นหลังบังเกิดความหวงแหนและปฏิบัติสืบสานต�อไป ท้ังนี้ ทรัพยากรท่ีมนุษย<สร%าง
ข้ึนแบ�งออกได% 3 ชนิด ได%แก� 1) แหล�งท�องเท่ียวทางประวัติศาสตร< (Historical Tourism Resource) 
เปVนแหล�งท�องเท่ียวท่ีมนุษย<สร%างข้ึนตามประสงค<หรือประโยชน<ของมนุษย<เอง ท้ังท่ีเปVนมรดกในอดีต
และสร%างเสริมในปqจจุบัน แต�มีผลดึงดูดให%คนไปเยือนหรือไปท�องเท่ียวยังพ้ืนท่ีนั้น เช�น พระราชวัง 
ศาสนสถานแหล�งโบราณคดีก�อนประวัติศาสตร< ชุมชนโบราณ พิพิธภัณฑ< กําแพงเมือง คูเมือง อุทยาน 
ประวัติศาสตร< อนุสาวรีย< อนุสรณ<สถาน เปVนต%น 2) แหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถี
ชีวิต (Culture and Rural Way of Life) เปVนแหล�งทาองเท่ียวท่ีมนุษย<สร%างข้ึนในรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตของผู%คนในสังคม ซ่ึงปฏิบัติยึดถือสืบทอดต�อกันมา เช�น ประเพณีในรอบปz ท้ังประเพณีราชสํานัก 
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(พระราชพิธีต�างๆ) ประเพณีไทย ประเพณีท%องถ่ิน ประเพณีท่ีเก่ียวข%องกับความเชื่อท่ีเก่ียวกับศาสนา 
เช�นประเพณีสงกรานต< ประเพณีเข%าพรรษา ประเพณีกินเจ หรือประเพณีถือศีลอด เปVนต%น ประเพณีท่ี
เก่ียวข%องกับบุคคล เช�น พิธีโกนจุก พิธีแต�งงาน พิธีบวช พิธีศพ เปVนต%น นอกจากนี้ยังมีวิถีชีวิตของ
ผู%คนในท%องถ่ิน ได%แก� การสร%างบ%านเรือน ชุดแต�งกาย อาหารประจําถ่ิน การประดิษฐ<ของใช%เพ่ือการ
ดํารงชีวิต ภาษาพูดในท%องถ่ิน และวรรณคดีพ้ืนบ%าน เปVนต%น หมู�บ%านท่ีมีวิถีชีวิตท่ีมีเอกลักษณ<เฉพาะ
นับเปVนแหล�งท�องเท่ียวท่ีน�าสนใจ อาทิ หมู�บ%านทอผ%า หมู�บ%านทําร�ม หมู�บ%านช%าง รวมถึงตลาดนัดตลาด
น้ํา 3) แหล�งท�องเท่ียวเพ่ือนันทนาการและบันเทิง (Recreation Attraction) เปVนแหล�งท�องเท่ียวท่ี
มนุษย<สร%างข้ึน เพ่ือการพักผ�อนท่ีให%ความบันเทิง เช�น สวนสัตว< สวนสนุก สวนน้ํา ศูนย<วัฒนธรรม 
ศูนย<การแสดงศิลปะสมัยใหม�  แหล�งบันเทิง ศูนย<การค%า ศูนย<การประชุม เปVนต%น 
  องค<ประกอบท่ี 2 การบริการท�องเท่ียว (Tourism Service) ได%แก� การให%บริการ
เพ่ือการท�องเท่ียวท่ีมีอยู�ในพ้ืนท่ีหรือกิจกรรมท่ีมีผลเก่ียวกับการท�องเท่ียวของพ้ืนท่ีสําคัญ ได%แก� 
บริการขนส�งภายในแหล�งท�องเท่ียว บริการท่ีพักแรม บริการอาหารและบันเทิง บริการนําเท่ียว และ
มัคคุเทศก< รวมถึงบริการจําหน�ายสินค%าท่ีระลึก 
  องค<ประกอบท่ี 3 การตลาดท�องเท่ียว (Tourism Market or Tourist) การท่ีจะมี
นักท�องเท่ียวเดินทางเข%ามาท�องเท่ียวนั้นจะต%องมีการตลาดการท�องเท่ียวในการชัดนําให%เข%ามา
ท�องเท่ียว ซ่ึงการตลาดการท�องเท่ียว หมายถึงความพยายามท่ีจะทําให%นักท�องเท่ียวกลุ�มเปjาหมายเดิน
ทางเข%ามาท�องเท่ียวในแหล�งท�องเท่ียวของตนและใช%สิ่งอํานวยความสะดวกทางการท�องเท่ียวและ
บริการท�องเท่ียวในแหล�งท�องเท่ียวนั้น โดยการตลาดการท�องเท่ียวทําได% 2 วิธี วิธีท่ี 1 การให%ข%อมูล
ข�าวสารการท�องเท่ียว หมายถึง การให%ความรู%เก่ียวกับเรื่องต�างๆ ทางการท�องเท่ียว เช�น ทรัพยากร
ท�องเท่ียว สิ่งอํานวยความสะดวกทางการท�องเท่ียวและบริการท�องเท่ียว เปVนต%น วิธีท่ี 2 การโฆษณา
และประชาสัมพันธ< การท�องเท่ียว หมายถึง การสื่อสารข%อมูลข�าวสารท�องเท่ียวไปยังนักท�องเท่ียว
กลุ�มเปjาหมาย โดยผ�านสื่อต�างๆ เช�น วิทยุโทรทัศน< นิตยสาร จดหมาย หนังสือพิมพ< เพ่ือเชิญชวน 
กระตุ%นให%นักท�องเท่ียวกลุ�มเปjาหมายเดินทางเข%ามาท�องเท่ียวยังแหล�งท�องเท่ียวของตนกล�าวได%ว�าใน
การพิจารณาองค<ประกอบภายในระบบการท�องเท่ียวมีองค<ประกอบอีกมากมายท่ีมีบทบาท และ
หน%าท่ีท่ีแตกต�างกันและมีความสัมพันธ<ต�อกันเปVนเหตุเปVนผลซ่ึงกันและกัน ซ่ึงความแตกต�างของแต�ละ
รูปแบบการท�องเท่ียวนั้นอยู� ท่ีความแตกต�างในองค<ประกอบย�อย และความสัมพันธ<ท่ีเกิดข้ึน 
นอกจากนี้การท�องเท่ียวยังมีสิ่งแวดล%อมนอกระบบท่ีเก่ียวข%องเก้ือหนุนเปVนอุปสรรค หรือได%รับ
ผลกระทบการท�องเท่ียวอีกหลายประการ เช�น สภาพกายภาพระบบนิเวศสิ่งแวดล%อมโครงสร%าง
พ้ืนฐาน การลงทุน สังคม วัฒนธรรม องค<กร และกฎหมาย เปVนต%น 
  ด%านการพัฒนาการท�องเท่ียว ซ่ึงเปVนการดําเนินการท่ีให%การท�องเท่ียวเปVนไปใน
ทิศทางท่ีจะก�อให%เกิดความพอใจของนักท�องเท่ียว รักษาทรัพยากรให%คงความดึงดูดใจและพัฒนาให%
เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว การพัฒนาการท�องเท่ียว โดยท่ัวไปของประเทศไทย
ได%กําหนดวัตถุประสงค< เพ่ือช�วยแก%ไขการขาดดุลการขําระเงินเปVนฐานทางเศรษฐกิจในส�วนภูมิภาคท่ี
จะกระตุ%นให%เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีต�อเนื่อง เปVนแหล�งสร%างงาน การกระจายรายได% และ
ความเจริญไปสู�ส�วนภูมิภาค นอกจากนี้วัตถุประสงค<ท่ีสําคัญของการพัฒนาการท�องเท่ียว คือ เพ่ือ
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อนุรักษ<และฟ�yนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล%อม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
โบราณสถานทางประวัติศาสตร< อันเปVนประโยชน<ต�อการพัฒนาด%านสังคม (อภิรมย< พรหมจรรยา และ
คนอ่ืนๆ (2546) 
  การพัฒนาการท�องเท่ียว 
  การพัฒนาการท�องเท่ียวมีจุดมุ�งหมายการดําเนินงานท่ีจะให%การท�องเท่ียวเปVนไปใน
ทิศทางท่ีจะก�อให%เกิดความพึงพอใจของนักท�องเท่ียว พร%อมท้ังรักษาทรัพยากรให%คงความดึงดูดใจและ
พัฒนาให%เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว ซ่ึงอาจแบ�งได%เปVนการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว 
การพัฒนาบริการการท�องเท่ียวและการส�งเสริมการท�องเท่ียวสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี
แห�งประเทศไทย (2542) ได%กําหนดวัตถุประสงค<การพัฒนาการท�องเท่ียว เพ่ือมุ�งเน%นให%การท�องเท่ียว
เปVนฐานทางเศรษฐกิจในส�วนภูมิภาคท่ีจะกระตุ%นให%เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมท่ี
ต�อเนื่องเปVนแหล�งสร%างงาน กระจายรายได% และความเจริญไปสู�ภูมิภาค ในขณะเดียวกัน ก็ได%ให%
ความสําคัญกับการอนุรักษ<และฟ�yนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เน%นการพัฒนาทรัพยากรการท�องเท่ียว
ควบคู�ไปกับการชักจูง แนะนํา และควบคุมพฤติกรรมนักท�องเท่ียวให%ประสานกลมกลืนกัน ท้ังนี้ การ
พัฒนาการท�องเท่ียวอาจดําเนินการโดยอิสระแบบแก%ปqญหาเฉพาะหน%า แบบมีแผนเฉพาะตัวและแบบ
มีแผนผสมผสานเชื่อมโยงกันในระดับท่ีกว%างข้ึนได% ท้ังนี้ ข้ึนอยู�กับขนาดและความสําคัญของแหล�ง
ท�องเท่ียว ปริมาณและรูปแบบการท�องเท่ียว ลักษณะขององค<กรท่ีรับผิดชอบและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ต�อระบบสังคมสิ่งสําคัญท่ีจะประกันความสําเร็จของการพัฒนาการท�องเท่ียว คือ การประสาน
สอดคล%องกันในองค<ประกอบของการท�องเท่ียว ความเชื่อมโยงระหว�างพ้ืนท่ี และการกระจายตัวของ
ผลประโยชน<จากการพัฒนาท่ีเกิดข้ึน 
  วรรณพร วณิชชานุกร (2542) กล�าวใน แนวทางการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงนิเวศใน
ประเทศไทย ว�า  ความคิดเห็นของเจ%าหน%าท่ีรัฐสอดคล%องกับแนวคิด หลักการและกรอบการดําเนินงาน
ของการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ และการอนุรักษ<สภาพแวดล%อม ในทางตรงกันข%ามเจ%าหน%าทีรัฐบางคน
กล�าวว�ายังไม�มีนโยบายท่ีชัดเจนในปqจจุบันนี้ ส�วนความคิดเห็นของผู%ประกอบการนั้นแตกต�างไปจาก
เจ%าหน%าท่ีรัฐ แต�ก็ได%มีบางคนได%พยายามแก%ปqญหาสภาพแวดล%อม และมีความต%องการเรียนรู%วิธีการ
แก%ไขปqญหามากข้ึน ผู%นําชุมชนและประชาชนจํานวนไม�น%อยท่ีมีความเห็นว�าการท�องเท่ียวได%ทําให%ชีวิต
และความเปVนอยู�ดีข้ึน ถึงแม%ว�าการท�องเท่ียวในปqจจุบันได%ก�อให%เกิดปqญหาต�างๆ แล%ว ผู%นําชุมชนและ
ประชาชนส�วนใหญ�ต%องการมี ส�วนร�วมในการจัดการท�องเท่ียวของท%องถ่ินโดยผู%นําชุมชนท่ีมีความ
ต%องการเข%าร�วมการพัฒนาการท�องเท่ียวในเรื่องต�างๆ ตลอดจนการแก%ไขปqญหามีมากกว�ากลุ�ม
ประชาชน แต�ต%องการให%บริการเรื่องท่ีพัก และอาหารแก�นักท�องเท่ียวน%อยกว�ากลุ�มประชาชน ในส�วน
ของนักท�องเท่ียวพบว�า นักท�องเท่ียวต�างชาติได%มีการเตรียมตัวเพ่ือมาเท่ียวและใช%บริการมัคคุเทศก< 
อีกท้ังต%องการพบปะ-พักกับชาวบ%านในการมาเท่ียวครั้งต�อไปมากกว�านักท�องเท่ียวไทย ถึงแม%ว�าส�วน
ใหญ�ของท้ัง 2 กลุ�ม มีความเห็นว�า นักท�องเท่ียวควรมีส�วนร�วมในการอนุรักษ<สภาพแวดล%อม แต�
นักท�องเท่ียวไทยเห็นการทําลายสภาพแวดล%อมมากกว�า และยินดีจะบริจาคเพ่ือการอนุรักษ<
สภาพแวดล%อมมากกว�านักท�องเท่ียวต�างชาติ ในการเรียนรู%เก่ียวกับแหล�งท�องเท่ียว ท้ัง 2 กลุ�มมีความ
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ต%องการหนังสือคู�มือการเดินทางและแผนท่ี ตลอดจนสิ่งท่ีควรและไม�ควรปฏิบัติมากเปVนอันดับแรก รอง
ลงไปนักท�องเท่ียวต�างชาติต%องการมัคคุเทศก<มืออาชีพค�อนข%างมากกว�าชาวไทย   
  องค<กรการท�องเท่ียวโลก (World Tourism Organization) กล�าวถึงบทบาท
องค<การการท�องเท่ียวแห�งชาติของแต�ละประเทศในการทําหน%าท่ีพัฒนาอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว 
สรุปได%ว�า  บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548) 1) รัฐบาลของแต�ละประเทศควรมีหน%าท่ีชักจูงหรือกระตุ%น
กิจกรรมต�างๆ เก่ียวกับท�องเท่ียวของประเทศ 2) กิจกรรมการท�องเท่ียวควรมีการประสานงานภายใต%
องค<การการท�องเท่ียวแห�งชาติ องค<การการท�องเท่ียวแห�งชาติควรสนับสนุนพัฒนาทรัพยากร
ท�องเท่ียวอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับชาติและนานาชาติ 3) องค<การการท�องเท่ียว
แห�งชาติควรสนับสนุนพัฒนาทรัพยากรท�องเท่ียวอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับชาติ
และนานาชาติ นอกจากนี้องค<การการท�องเท่ียวโลกยังได%สรุปหน%าท่ีและความรับผิดชอบขององค<การ
การ�องเท่ียวแห�งชาติท่ีจะพัฒนาอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวไว% 9 ประการ ดังนี้ 1) การวิจัย เพ่ือเปVน
ข%อมูลช�วยในการตัดสินใจ พัฒนา ประชาสัมพันธ< และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว       
2) การส�งเสริมด%านการให%ข%อมูลข�าวสารและการส�งเสริมตลาดทางการท�องเท่ียว เรื่องแหล�งท�องเท่ียว 
การคมนาคม และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท�องเท่ียว 3) การออกกฎระเบียบข%อบังคับเรื่องท่ีพัก 
อาหาร การคมนาคมขนส�งเพ่ือสร%างความพึงพอใจและความเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว 

4) การควบคุมธุรกิจนําเท่ียว เพ่ือบริการแก�นักท�องเท่ียวอย�างยุติธรรมท้ังในด%านคุณภาพและ
มาตรฐาน 5) การโฆษณาและประชาสัมพันธ<ข%อมูลข�าวสารทางการท�องเท่ียว โดยต%องเข%ามาควบคุม
เพ่ือประสานงานระหว�างรัฐและเอกชนให%มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 6) ออกกฎหมายและปรับปรุง
กฎหมายให%ทันสมัย พร%อมประสานงานพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวเพ่ือให%เกิดผลดีต�อนักท�องเท่ียวและ
อุตสาหกรรมการท�องเท่ียว 7) รัฐบาลควรให%ความร�วมมือประสานงานในการช�วยกันแก%ปqญหาการ
ท�องเท่ียวระหว�างประเทศรวมท้ังสร%างความเข%าใจอันดีระหว�างนักท�องเท่ียวต�างชาติและประชาชน
ท%องถ่ิน 8) สํารวจ ศึกษา และวิจัยพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพเพ่ือการท�องเท่ียว โดยให%การสนับสนุนและการ
พัฒนาอย�างเต็มท่ี 9) นโยบายด%านการท�องเท่ียวท่ีมุ�งเน%นเรื่องการใช%ทรัพยากรการท�องเท่ียวอย�าง
เหมาะสม และให%เกิดประโยชน<สูงสุดท้ังด%านเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม    
  การพัฒนาการท�องเท่ียวในประเทศไทยได%กําหนดวัตถุประสงค<ไว%หลายประการ เช�น 
ช�วยแก%ไขปqญหาการขาดดุลการชําระเงิน ส�งเสริมให%การท�องเท่ียวเปVนฐานทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ซ่ึง
จะกระตุ%นให%เกิดการลงทุนในทุกระบบ และเพ่ืออนุรักษ<ฟ�yนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล%อม 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และโบราณสถาน โบราณวัตถุทางประวัติศาสตร< เพ่ือ
ประโยชน<ต�อการพัฒนาด%านสังคมต�อไป 
  องค<การการท�องเท่ียวแห�งชาติในประเทศไทยนั้นประกอบด%วย 2 หน�วยงานหลัก คือ    
1) กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา เปVนหน�วยงานราชการท่ีมีความรับผิดชอบในการพัฒนาแหล�ง
ท�องเท่ียวและบริการท�องเท่ียวและ 2) การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (ททท.) เปVนรัฐวิสาหกิจ มี
หน%าท่ีในการพัฒนาตลาดท�องเท่ียว โดยท้ังสองหน�วยงานมีหน%าท่ีจะต%องประสานงานกันเพ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวในด%านต�างๆ ดังนี้ 1) การพัฒนาทรัพยากรการท�องเท่ียว ซ่ึงครอบคลุมท้ัง
ทรัพยากรท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษย<สร%างข้ึน รวมท้ังการเข%าถึง และการสร%างสิ่ง
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อํานวยความสะดวกในแหล�งท�องเท่ียว 2) การควบคุมอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว เพ่ือควบคุม ดูแล
และจัดระเบียบในอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว โดยเฉพาะปqญหาท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการท�องเท่ียว โดย
สามารถออกกฎหมายท่ีจะช�วยให%อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวดําเนินการไปตามแนวทางท่ีกําหนด       
3) การพัฒนาตลาดท�องเท่ียว มีวิธีดําเนินงานแบ�งเปVน 2 รูปแบบ คือ 1) แบบพาสซิฟ (Passive) เปVน
การส�งเสริมให%เกิดความต%องการ (Need) ท�องเท่ียวในแหล�งท�องเท่ียวหรืออุปสงค< (Demand) การ
ท�องเท่ียวก�อน แล%งจึงพัฒนาทรัพยากรการท�องเท่ียว การเข%าถึง และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการ
ท�องเท่ียวหรือ อุปทาน (Supply) ทางการท�องเท่ียวตามมา การดําเนินงานในลักษณะนี้ความเสี่ยง
น%อย 2) แบบแอ็กเกรสซิฟ (Aggressive) เปVนการพัฒนาหรือสร%างทรัพยากรการท�องเท่ียวและสิ่ง
อํานวยความสะดวกทางการท�องเท่ียวหรืออุปทาน (Supply) ทางการท�องเท่ียวก�อน แล%วจึงส�งเสริม
การตลาดกับนักท�องเท่ียวให%เข%ามาท�องเท่ียวหรืออุปสงค< (Demand) ทางการท�องเท่ียวตามมา ซ่ึงการ
ดําเนินงานลักษณะนี้มีความเสี่ยงมากกว�าแบบพาสซิฟ 4) การจัดการการเงินของอุตสาหกรรม
ท�องเท่ียว การพัฒนาการท�องเท่ียวท่ีจะประสบความสําเร็จได%นั้น หน�วยงานของภาครัฐท้ังสององค<กร
จําเปVนต%องได%รับการสนับสนุนด%านการเงินอย�างเหมาะสม เพ่ือนําไปใช%ในการลงทุนและพัฒนาในเรื่อง
ต�างๆ ได%แก� การพัฒนาทรัพยากรการท�องเท่ียว การพัฒนาบริการท�องเท่ียว และตลาดเพ่ือการ
ท�องเท่ียว  
  นอกจากนั้น องค<กรภาคเอกชนก็มีบทบาทสําคัญต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวเช�นกัน 
ดังนั้นบทบาทขององค<กรเอกชนต�อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวของประเทศไทยท่ีสําคัญพอ
สรุปได%ดังนี้ 1) การพัฒนาบริหารของธุรกิจการท�องเท่ียว ได%แก� การสร%างสิ่งอํานวยความสะดวกต�างๆ 
ทางการท�องเท่ียว ทําให%นักท�องเท่ียวเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงส�งผลดีต�อการพัฒนาอุตสาหกรรมด%านการ
ท�องเท่ียวอย�างมาก 2) การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว การฝtกอบรมพนักงานหรือ
การส�งพนักงานไปท�องเท่ียวให%มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมถึงการจัดหลักสูตรวิชาการ
จัดการด%านการท�องเท่ียวของสถาบันการศึกษาต�างๆ ก็เปVนอีกหนึ่งท่ีจะช�วยรองรับการเจริญเติบโต
ของอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวท่ีมีมากข้ึนในทุกๆ ปzด%วยเช�นกัน 3) การคุ%มครองรักษาความปลอดภัย
แก�นักท�องเท่ียว ความปลอดภัยนับเปVนปqจจัยหลักท่ีสําคัญมากอย�างหนึ่งต�อการตัดสินใจเดินทาง
ท�องเท่ียวของนักท�องเท่ียว ถ%าหากแหล�งท�องเท่ียวใดไม�มีความปลอดภัยก็จะเปVนอุปสรรคสําคัญต�อ
ความเจริญก%าวหน%าของอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว ดังนั้น จึงจําเปVนต%องมีการคุ%มครองและรักษา
ความปลอดภัยให%แก�นักท�องเท่ียว เพ่ือทําให%นักท�องเท่ียวรู%สึกม่ันใจและอุ�นใจในระหว�างการเดินทาง
ท�องเท่ียว 4) การอนุรักษ<ทรัพยากรการท�องเท่ียว เปVนบทบาทท่ีสําคัญมากท่ีสุดอีกอย�างหนึ่ง 
เนื่องจากทรัพยากรการท�องเท่ียวเปVนสิ่งดึงดูดใจให%นักท�องเท่ียวมาเยือน ดังนั้นการอนุรักษ<รักษา
ทรัพยากรการท�องเท่ียวให%คงอยู�ไว%นานเท�านาน จึงเปVนสิ่งท่ีทุกฝ�ายต%องร�วมมือกัน ซ่ึงต%องอาศัยความ
ร�วมมือของทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข%องในกระบวนการพัฒนาการท�องเท่ียว ท้ังองค<กรภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนทุกคน 
  การวิเคราะห<จุดแข็งและจุดอ�อนด%านการท�องเท่ียวของไทย 
  จุดแข็ง ประเทศไทยเปVนประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต% ท่ีมีแหล�ง
ท�องเท่ียวสวยงามหลายประเภท และจุดเด�นของประเทศไทยท่ีทําให%เราเหนือกว�าประเทศอ่ืนๆ ใน
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ภูมิภาคเดียวกัน ได%แก� ประชาชนมีอัธยาศัยดี มีการลงทุนของภาคเอกชน ในระดับสูง และมีการ
ให%บริการท่ีคุ%มค�า  มีรัฐบาลในระบบประชาธิปไตยท่ีเน%นการมีส�วนร�วมจากประชาชน 
  จุดอ�อน การให%บริการท่ีไม�สมํ่าเสมอ การรองรับท่ีสนามบิน และการจราจรท่ีแออัด      
ในเมืองใหญ� เช�นท่ีกรุงเทพมหานคร และมีแนวโน%มท่ีจะเกิดข้ึนในเมืองท�องเท่ียวอย�าง เช�น เชียงใหม� 
สภาพมลพิษ และสิ่งแวดล%อมท่ีเสื่อมโทรม สาธารณูปโภค ไม�เพียงพอ โดยเฉพาะการกําจัดขยะใน
เมืองต�างๆ เพราะความต%องการท�องเท่ียวนําหน%า ไปก�อนความสามารถในการจัดการสาธารณูปโภคเพ่ือ
รองรับปqญหาความหย�อนยานในการบังคับใช%กฎหมาย เช�น การลงโทษผู%ท่ีหลอกลวง นักท�องเท่ียว ปqญหาการ
ฉ%อราษฎร<บังหลวงท่ีเสนอในสื่อต�างประเทศ รวมท้ังการขาดความร�วมมือ และขาดการประสานของภายในรัฐ
อย�างแท%จริง 
  จุดอ�อนในระดับจังหวัด การรับนักท�องเท่ียวข้ึนอยู�กับกําลังรองรับทางธรรมชาติ เช�น 
ภูเก็ต และหัวหิน มีปqญหาด%านอุปทานน้ํา ซ่ึงมีผลกระทบต�อการขยายตัวของการท�องเท่ียวอย�าง
แน�นอน ส�วนในหลายจังหวัดภาคใต%ก็มีแหล�งท�องเท่ียว ท่ีสําคัญก็มีสถิติอาชญากรรมอยู�ในระดับสูง ใน
เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย<สิน 
  โอกาส แม%การแข�งขันในตลาดท�องเท่ียวนานาชาติจะเข%มข%นข้ึน แต�ประเทศไทยยังมี
โอกาสท่ีจะพัฒนาตัวเองให%พ%นจากตลาดล�าง การท�องเท่ียวประเภทการประชุม นิทรรศการและการ
ท�องเท่ียวท่ีเปVนรางวัล รวมท้ังการพัฒนาตลาดนักท�องเท่ียวอิสระ โดยอาศัยแพ็คเกจของกิจกรรมท่ี
หลากหลายในประเทศไทย และการพัฒนาสาระน�ารู%เก่ียวกับ แหล�งท�องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมค�าใช%จ�ายต�อ
หัวต�อวันและขยายจํานวนวันพัก ปqจจุบันสิงคโปร<ได%รับความนิยมมากกว�าไทยในฐานะศูนย<กลางการ
บินในภูมิภาค และจีนซ่ึงได%เปรียบเนื่องจากมีแหล�งท�องเท่ียว ระดับมหัศจรรย<ของโลกท่ีดึงดูด
นักท�องเท่ียวได%มากท่ีสุดในเอเชีย ประเทศไทยก็ยังมีโอกาสสร%างพันธมิตรกับสิงคโปร<และจีนรวมถึง
ประเทศในกลุ�มภูมิภาคอินโดจีน โดยรวมจุดแข็งของพันธมิตรแต�ละฝ�าย ท้ังการตลาดและการบริการ
เพ่ือขยายตลาด ให%กว%างข้ึน โดยเฉพาะจีนไทยมีโอกาสดีในฐานะท่ีเปVนประตูสู�จีนตะวันตกและจีนตอนใต% 
(องค<การบริหารการพัฒนาพ้ืน ท่ี พิเศษเ พ่ือการท�อง เ ท่ียวอย� างยั่ งยืน  (องค<การมหาชน) 
www.dasta.or.th) 
  การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจะต%องเกิดความสมดุลของ 3 ฝ�ายดังนี้ คือ ฝ�าย
ท่ี 1 กลุ�มผู%ประกอบการ บทบาทของผู%ประกอบการมีความสําคัญอย�างมากในเรื่องการรักษาแหล�ง
ท�องเท่ียวให%ยั่งยืนตลอดไปและมีหน%าท่ีต%องรับผิดชอบต�อการอนุรักษ<สิ่งแวดล%อมและวัฒนธรรม
ท%องถ่ิน เพราะกลุ�มนักท�องเท่ียวยุโรปยินดีจองรายการท�องเท่ียวกับบริษัทท่ีอนุรักษ<ธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และแบ�งปqนผลประโยชน<แก�ชุมชน ซ่ึงการทําธุรกิจแบบยั่งยืนนี้ เปVนการทําธุรกิจท่ีให%
ความสําคัญกับความอยู�รอดทางเศรษฐกิจควบคู�กับความรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล%อมและสังคมโดยผลดี
ท่ีเกิดกับธุรกิจโดยตรงคือ โอกาสทางธุรกิจและผลประโยชน<ระยะยาว ฝ�ายท่ี 2 ชุมชนท%องถ่ิน เกิดการ
กระจายรายได%และผลประโยชน<สู�ท%องถ่ิน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู%วิถีวัฒนธรรมระหว�างชุมชนกับ
นักท�องเท่ียว รวมถึงการมีส�วนร�วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท�องเท่ียวของชุมชนไปสู�ความ
ยั่งยืนอย�างแท%จริง ฝ�ายท่ี 3 นักท�องเท่ียว เกิดความรู%สึกภาคภูมิใจของการเปVนส�วนหนึ่งในการรักษา
แหล�งท�องเท่ียว และสนับสนุนรายได%ให%กับชุมชนท%องถ่ิน และเกิดความประทับใจในแหล�งท�องเท่ียวท่ี
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คงความสวยงานตลอดไป (องค<การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 
(องค<การมหาชน) www.dasta.or.th) 
  ยุทธศาสตร<การพัฒนาการท�องเท่ียวไทย 
  ในช�วงปz พ.ศ. 2545 จนถึงปqจจุบันรัฐบาลให%ความสนใจและพยายามปรับโครงสร%าง
อุตสาหกรรมและการบริหารการท�องเท่ียวอย�างเปVนระบบ ซ่ึงอาจถือได%ว�า ปz พ.ศ. 2545 เปVนปzแห�ง
การปฏิรูปโครงสร%างและการบริหารการท�องเท่ียว โดยเฉพาะอย�างยิ่งการปฏิรูประบบราชการท่ีได%มี
การจัดกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา รวมท้ังแบ�งแยกประเภทภารกิจระหว�างกระทรวงการ
ท�องเท่ียวและกีฬากับการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยไม�ให%มีอํานาจและหน%าท่ีทับซ%อนกัน แต�ต%อง
ทํางานควบคู�กันและประสานกันอย�างเปVนเอกภาพ 
  การปฏิรูปหรือการปรับโครงสร%างอุตสาหกรรมท�องเท่ียวและการบริหารการ
ท�องเท่ียวแสดงออกให%เห็นในเบื้องต%นเม่ือนายกรัฐมนตรีได%แถลงนโยบายต�อรัฐสภาเม่ือวันท่ี 26 
กุมภาพันธ< พ.ศ. 2544 ในเรื่องการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันในตลาดโลก ซ่ึงกําหนดนโยบาย
เก่ียวกับการท�องเท่ียวไว%ดังนี้ 
  ด%านการบริหารและการท�องเท่ียว 
  การท�องเท่ียว คือ หนทางสําคัญของการนํารายได%กระแสเงินสดเข%าสู�ประเทศ ดังนั้น
รัฐบาลจึงมีนโยบายในการส�งเสริมคุณภาพ และมาตรฐานของการบริการ เพ่ิมความหลากหลายของ
รูปแบบการให%บริการและการท�องเท่ียว และการยกระดับความสามารถในการแข�งขันของภาคบริการ
และการท�องเท่ียว คือ 
  ด%านการพัฒนาภาคบริหาร 
  ปรับปรุงและพัฒนาปqจจัยพ้ืนฐานอันจําเปVนต�อการเพ่ิมประสิทธิภาพ และส�งเสริม
ความสามารถในการแข�งขันของภาคบริการไทย ท้ังด%านการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาค บริการการ
พัฒนารูปแบบการให%บริการ และการยกระดับความสามารถในการแข�งขันของภาคบริการและการ
ท�องเท่ียว จัดให%หน�วยงานและองค<การท่ีเก่ียวข%องร�วมกันพัฒนายุทธศาสตร<เพ่ือให%มีการใช%ศักยภาพ
ภาคบริการอย�างเต็มท่ี ท้ังนี้เพ่ือให%เปVนแหล�งสร%างรายได%เงินตราต�างประเทศ และรายได%ท%องถ่ิน อาทิ 
การท�องเท่ียว การศึกษา การรักษาพยาบาล การส�งเสริมสุขภาพ การกีฬา และนันทนาการ เร�งรัด
พัฒนาผู%ประกอบการด%านบริการให%มีความรู%และทักษะท้ังด%านภาษามาตรฐานการบริการ และการจัดการ 
เพ่ือสร%างความเข%มแข็งและทันต�อการเปลี่ยนแปลงของความตกลงระหว�างประเทศด%านการค%าบริการ 
  ด%านการส�งเสริมการท�องเท่ียว  
  เร�งฟ�yนฟูระดับความสัมพันธ<และร�วมมือกับประเทศเพ่ือนบ%าน เพ่ือให%ไทยเปVนประตู
ทางผ�านหลักของการท�องเท่ียว ท้ังด%านการตลาด การขนส�ง การลงทุน การบริหารจัดการรวมถึงการ
ขจัดอุปสรรคในการท�องเท่ียว บริการท�องเท่ียวโดยใช%กลยุทธ<การตลาดเชิงรุก โดยสร%างกิจกรรม
ท�องเท่ียวท้ังระดับภายในประเทศและระหว�างประเทศ เชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก
และธุรกิจชุมชน พัฒนาคุณภาพการบริการท�องเท่ียว และยกระดับประเทศไทยให%เปVนศูนย<กลาง การ
ประชุม การสัมมนา  และการแสดงสินค%าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต% เร�งพัฒนา บูรณะ ฟ�yนฟู
มรดกและสินทรัพย<ทางวัฒนธรรม ท้ังในเขตเมืองและนอกเมือง เพ่ือให%เกิดการท�องเท่ียวใหม� สร%าง
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แหล�งจับจ�ายซ้ือสินค%าของนักท�องเท่ียวโดยจะส�งเสริมบทบาทเอกชนร�วมกับชุมชนในการักษาแหล�ง
ท�องเท่ียวและวิถีชีวิตให%อยู�ในสภาพเดิมอย�างต�อเนื่อง เพ่ิมความหลากหลายของการท�องเท่ียวรูปแบบ
ต�างๆ ท้ังการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ< การท�องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ รวมท้ังการท�องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม 
โดยส�งเสริมการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวแห�งใหม� และให%ชุมชนเข%ามามีส�วนร�วมในการจัดการท�องเท่ียว
มากข้ึน ท้ังในรูปแบบการจัดสหกรณ<การท�องเท่ียว และการพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนเปVนแหล�งท�องเท่ียว 
  การพัฒนาเชิงอนุรักษ< 
  กรอบแนวคิดในการพัฒนาเชิงอนุรักษ<สามารถทําได%ดังนี้ 1) ทําการศึกษาแล%ว
กําหนดกรอบการพัฒนาสูงสุดในเขตอนุรักษ< พร%อมท้ังชี้นําการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจไปยังบริเวณท่ี
เหมาะสม 2) พัฒนาสาธารณูปโภค เช�น ถนน ทางเดินไฟฟjา ประปา โทรศัพท< ฯลฯ เท�าท่ีจําเปVนโดย
ไม�ให%เกินกว�าท่ีกําหนดไว%ในกรอบการพัฒนา 3) ควบคุมการพัฒนาในบริเวณต�างๆ ตามกรอบพัฒนาท่ี
กําหนดไว% ตลอดจนบริเวณท่ีเชื่อมต�อกับการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ ต%องควบคุมให%เกิดความกลมกลืน
และการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาต%องเปVนแบบค�อยเปVนค�อยไป 4) ส�งเสริมให%เขตอนุรักษ<มีความสง�างาม
และมีบรรยากาศท่ีเหมาะสมสอดคล%องกลมกลืนกับพ้ืนท่ี 
  การพัฒนาบริการการท�องเ ท่ียวและการส�งเสริมการท�องเท่ียวสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย (2542) ได%กําหนดวัตถุประสงค<การพัฒนาการท�องเท่ียว 
เพ่ือมุ�งเน%นให%การท�องเท่ียวเปVนฐานทางเศรษฐกิจในส�วนภูมิภาคท่ีจะกระตุ%นให%เกิดการลงทุนใน
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมท่ีต�อเนื่องเปVนแหล�งสร%างงาน กระจายรายได% และความเจริญไปสู�
ภูมิภาค ในขณะเดียวกัน ก็ได%ให%ความสําคัญกับการอนุรักษ<และฟ�yนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เน%นการ
พัฒนาทรัพยากรการท�องเท่ียวควบคู�ไปกับการชักจูง แนะนํา และควบคุมพฤติกรรมนักท�องเท่ียวให%
ประสานกลมกลืนกัน ท้ังนี้ การพัฒนาการท�องเท่ียวอาจดําเนินการโดยอิสระแบบแก%ปqญหาเฉพาะ
หน%า แบบมีแผนเฉพาะตัวและแบบมีแผนผสมผสานเชื่อมโยงกันในระดับท่ีกว%างข้ึนได% ท้ังนี้ ข้ึนอยู�กับ
ขนาดและความสําคัญของแหล�งท�องเท่ียว ปริมาณและรูปแบบการท�องเท่ียว ลักษณะขององค<กรท่ี
รับผิดชอบและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต�อระบบสังคมสิ่งสําคัญท่ีจะประกันความสําเร็จของการพัฒนาการ
ท�องเท่ียว คือ การประสานสอดคล%องกันในองค<ประกอบของการท�องเท่ียว ความเชื่อมโยงระหว�าง
พ้ืนท่ี และการกระจายตัวของผลประโยชน<จากการพัฒนาท่ีเกิดข้ึน 
  การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (2541, อ%างถึงใน สุพัตรา วิชยประเสริฐกุล, 2545)  
กล�าวถึงการรักษาแหล�งท�องเท่ียวไว%ว�า คําจํากัดความของการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนสะท%อน
ให%เห็นถึงมิติต�างๆ ถึง 7 มิติ คือ มิติการจัดการทรัพยากร (Resource Management) มิติความ
ต%องการทางเศรษฐกิจ มิติ การตอบสนองความต%องการ หรือพันธะทางสังคม มิติ สุนทรียภาพ มิติการ
คํานึงถึงกระบวนการและขอบเขตทางนิเวศวิทยา มิติการรักษาไว%ซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Biological Diversity) ของพืชพรรณและสัตว<ต�างๆ มิติการดํารงไว%ซ่ึงระบบสนับสนุนชีวิต (Life 
Supporting Systems)  
 2.3.2 การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน  
  การพัฒนาอย�างยั่งยืนในบริบทโลก 
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  คณะกรรมาธิการโลกว�าด%วยสิ่งแวดล%อมและการพัฒนาขององค<การสหประชาชาติ 
(World Commission on Environment and Development) ได%เผยแพร�เอกสารชื่อ Our Common 
Future เพ่ือเรียกร%องให%ชาวโลกเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตท่ีฟุ�มเฟ�อย และเปลี่ยนแปลงวิถีการ
พัฒนาใหม� ท่ีปลอดภัยต�อสิ่งแวดล%อม ซ่ึงเอกสารฉบับนี้ มีส�วนสําคัญท่ีทําให%เกิดการประชุม
สหประชาชาติว�าด%วยเรื่องสิ่งแวดล%อมและการพัฒนา (The United Nations Conference on 
Environment and Development: UNCED) หรือการประชุม The Earth Summit ท่ีจัดข้ึน ณ กรุงริโอ 
เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เม่ือเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2535 ซ่ึงทําให%เกิดผลสรุปร�วมกันในการกําหนด 
“แผนปฏิบัติการ 21” เพ่ือการพัฒนาอย�างยั่งยืน หรือ Agenda 21 ซ่ึงถือเปVนแผนปฏิบัติการของโลก
ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะทําให%เกิดการพัฒนาอย�างยั่งยืนในด%านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล%อม  
  กระทรวงการต�างประเทศ (2537) คณะกรรมาธิการฯ ดังกล�าวได%ให%ความหมายของ
การพัฒนาอย�างยั่งยืนไว%ว�า คือการพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองความต%องการของประชาชนในปqจจุบัน
นี้ได% โดยไม�ขัดขวางหรือส�งผลกระทบต�อความต%องการของประชาชนในอนาคต นอกจากนั้น 
แผนปฏิบัติการ 21 หรือ Agenda 21 ยังได%กล�าวถึงองค<ประกอบสําคัญสู�การพัฒนาอย�างยั่งยืนไว% 4 
มิติ ดังนี้ 1) มิติด%านสังคม และเศรษฐกิจ (Social and Economic Dimension) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ท่ีต%องผสมผสานและควบคู�ไปกับการพัฒนาทางด%านสังคม ซ่ึงจะต%องกระทําไปพร%อมๆ กับการดูแล
และใส�ใจสิ่งแวดล%อม 2) มิติด%านการอนุรักษ<และการจัดการทรัพยากร (Conservation and 
Management of Resources Dimension) การทํานโยบายและแผนงานเพ่ือสร%างความสมดุล
ระหว�างการบริโภคของประชาชนและทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัด รวมถึงแนวทางแก%ปqญหาความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรต�างๆ 3) มิติด%านการส�งเสริมบทบาทของกลุ�มท่ีสําคัญต�างๆ (Strengthening 
the Role of Major Groups Dimension) เพ่ือให%มีโอกาสรับรู%และเข%ามามีส�วนร�วมในการตัดสินใจ
พัฒนานโยบาย ตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงาน โดยเฉาะเรื่องท่ีส�งผลกระทบโดยตรงกับชุมชนท่ี
พวกเขาอาศัยอยู� 4) มิติด%านวิธีการในการดําเนินงาน (Means of Implementation Dimension) 
ต%องมีการแสดงให%เห็นถึงลําดับข้ันตอนการดําเนินงานและความต%องการ เพ่ือการพัฒนาอย�างยั่งยืนให%
ชัดเจน 
  มิเชล โคลิน (Michael V. Colin), Australian International Hotel School 
Australia กล�าวว�า การท่ีจะพัฒนาการท�องเท่ียวให%ยั่งยืน สิ่งท่ีสําคัญคือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ชาวบ%านให%เห็นคุณค�าของสภาพแวดล%อมผ�านบทบาทของการศึกษาท่ีมีผลต�อการจัดการท�องเท่ียว
อย�างยั่งยืนในชุมชน 
  มิเกล มีนา เค ชอน (Miguela Mena Kaye Chon) กล�าวถึงความสําคัญของการ
พัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจะต%องให%ชุมชนมีส�วนร�วมในการวางแผนและพัฒนากระบวนการ
จัดการต้ังแต�ต%น โดยจะต%องพยายามชี้ให%เห็นถึงประโยชน<ท่ีชุมชนจะได%รับจากการท�องเท่ียว เพราะ
เม่ือชุมชนเห็นประโยชน<ท่ีจะได%รับก็จะจูงใจให%เกิดการเข%ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียว 
  การพัฒนาอย�างยั่งยืนในบริบทไทย 
  วาระแห�งชาติเพ่ือการท�องเท่ียวยั่งยืน ประกอบด%วยนโยบายต�อไปนี้ 1) ให%การ
ท�องเท่ียวเปVนสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีคนไทยทุกคนมีโอกาสได%รับ 2) ให%มีการจัดการการท�องเท่ียวอย�างมี
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เอกภาพและบูรณาการ เพ่ือให%มีการอนุรักษ<มรดกการท�องเท่ียวของชาติเพ่ือถ�ายทดไปยัง ลูกหลาน
ตลอดไป 3) ให%การท�องเท่ียวเปVนวิธีการกระจายโอกาสการจ%างงาน การสร%างรายได% และกระบวนการ
สร%างความเข%มแข็งของชุมชน 5) ให%มีการใช%เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการรักษาขีดความสามารถในการ
แข�งขันระหว�างประเทศ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและการจัดการในภาครัฐและเอกชน  
  เพ่ือให%แผนนโยบายท�องเท่ียวแห�งชาติสัมฤทธิ์ผลจึงต%องมีแผนปฏิบัติการภายใต%วาร
แห�งชาติเพ่ือการท�องเท่ียวยั่งยืน ซ่ึงมีกลยุทธ<ดังต�อไปนี้ 1) กลยุทธ<การบริหารแผนปฏิบัติงานและปรับ
โครงสร%าง 2) กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะการบริหารการท�องเท่ียวส�วนท%องถ่ิน 3) กลยุทธ<การท�องเท่ียว
อย�างยั่งยืน 4) กลยุทธ<พัฒนาระบบสาสนเทศ และการพาณิชย<อิเล็กทรอนิกส< 5) กลยุทธ<สนับสนุนการ
ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ 6) กลยุทธ<พัฒนาชุมชนท�องเท่ียวและผู%ประกอบการ SMEs ใน
อุตสาหกรรมท�องเท่ียว 7) กลยุทธ<การยกระดับคุณภาพและจัดทํามาตรฐานแห�งชาติ 8) กลยุทธ<การ
ท�องเท่ียวเพ่ือสังคมปqญญา 9) กลยุทธ<ส�งเสริมและขยายบริการด%านการท�องเท่ียว 10) กลยุทธ<พัฒนา
ประเทศไทยให%เปVนศูนย<กลางการท�องเท่ียวในภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟ�ก (องค<การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ี
พิเศษเพ่ือการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน (องค<การมหาชน) www.dasta.or.th) 
  ประเทศไทยได%มีผู%ให%ความหมายและอธิบายแนวคิดการพัฒนาอย�างยั่งยืนไว%อย�าง
หลากหลายตัวอย�างแนวคิดท่ีน�าสนใจ ได%แก� แนวคิดของพระธรรมป�ฎก (ป.อ.ปยุตโต, 2547) ได%
กล�าวถึงการพัฒนาอย�างยั่งยืนว�า คือ การให%ความเจริญทางเศรษฐกิจอยู�ภายใต%เง่ือนไขของการ
อนุรักษ<สภาพแวดล%อม จึงมีการพัฒนา (Development) ควบคู�กับสิ่งแวดล%อม (Environment) คือ 
ให%เศรษฐกิจคู�กับธรรมชาติหรือระบบนิเวศได% หรือเศรษฐกิจ (Economy) กับนิเวศวิทยา (Ecology) 
การพัฒนาอย�างยั่งยืนนี้มีลักษณะเปVนการพัฒนาแบบบูรณาการ (Integrated) คือ ทําให%เกิดองค<รวม 
(Holistic) ซ่ึงหมายความว�า องค<ประกอบท้ังท่ีเก่ียวข%องจะต%องมาประสานกันครบองค< และมีลักษณะ
ท่ีเปVนดุลยภาพ (Balance) หรือกล�าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การทําให%กิจกรรมของมนุษย<สอดคล%องกับ
กฎเกณฑ<ธรรมชาติ  
  จากการประชุมสุดยอดของโลกว�าด%วยการพัฒนาท่ียั่งยืน ณ นครโจฮันเนสเบิร<ก 
ประเทศแอฟริกาใต% เม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. 2545 คณะอนุกรรมการกํากับการอนุวัติตามแผนปฏิบัติ
การ 21 และการพัฒนาอย�างยั่งยืน ได%ร�วมกับสถาบันสิ่งแวดล%อมไทยให%คํานิยามของการพัฒนาอย�าง
ยั่งยืนในบริบทไทยไว%ว�า เปVนการพัฒนาท่ีต%องคํานึงถึงความเปVนองค<รวมของทุกๆ ด%านอย�างสมดุล บน
พ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปqญญา และวัฒนธรรมไทย ด%วยการมีส�วนร�วมของประชาชนทุก
กลุ�มด%วยความเอ้ืออาทร เคารพซ่ึงกันและกัน เพ่ือความสามารถในการพ่ึงตนเอง และคุณภาพชีวิตท่ีดี
อย�างเท�าเทียม 
  แนวคิดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 
  การพัฒนาการท�องเท่ียวท่ียั่งยืนเพ่ือสนองตอบความต%องการของนักท�องเท่ียวและ
ชุมชนในแหล�งท�องเท่ียว โดยปกปjองและรักษาโอกาสให%กับคนในรุ�นต�อๆ ไปในอนาคต ซ่ึงจะนําไปสู�
การจัดการทรัพยากรท้ังมวลท่ีจะสนองความต%องการด%านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในขณะท่ี
จะสามารถธํารงรักษาเนื้อหาทางวัฒนธรรม กระบวนการทางนิเวศวิทยาท่ีจําเปVน ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการเก้ือหนุนและระบบต�างๆ ท่ีเก้ือหนุนชีวิต พืช สัตว< และ
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มนุษย<ท้ังหลาย ซ่ึงจากกรอบแนวคิดดังกล�าวสามารถเปVนหลักการได% 5 ข%อ คือ (World Tourism 

Organization (1998) คือ 1) ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางประวัติศาสตร< ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมและทรัพยากรอ่ืนๆ ในการท�องเท่ียว จะต%องได%รับการอนุรักษ<ไว%เพ่ือให%สามารถใช%ประโยชน<
ได%อย�างต�อเนื่องในอนาคต โดยจะยังสามารถอํานวยประโยชน<ให%แก�สังคมปqจจุบันได% 2) จะต%องมีการ
วางแผนและจัดการในการพัฒนาการท�องเท่ียวเพ่ือปjองกันมิให%เกิดปqญหาทางสิ่งแวดล%อมและสังคม 
วัฒนธรรมในพ้ืนท่ีแห�งท�องเท่ียว 3) คุณภาพของสิ่งแวดล%อมในแหล�งท�องเท่ียวโดยภาพรวมจะยังคง
ได%รับการรักษาไว%ได%และปรับปรุงให%ดีข้ึนได% เม่ือจําเปVนท่ีจะต%องจัดทํา 4) จะต%องรักษาระดับความพึง
พอใจของนักท�องเท่ียวเอาไว%เพ่ือให%แหล�งท�องเท่ียวนั้นจะยังคงสามารถรักษาความเปVนท่ีนิยมอยู�ได%
และสามารถทําการตลาดต�อไปได% 5) ผลประโยชน<ของการท�องเท่ียวจะต%องเผื่อแผ�หรือกระจายไปใน
ทุกภาคส�วนของสังคม 
  การท�องเท่ียวแบบยั่งยืนมีแนวความคิดท่ีมุ�งเน%นให%อุตสาหกรรมการท�องเท่ียว
โดยรวม ปรับสภาพการจัดการเพ่ือเข%าสู�ยุคใหม�ของกระแสโลกท่ีเปลี่ยนไป (Paradigm Shift) ท่ี
เปลี่ยนจากสังคมบริโภคนิยมสู�ยุคสมัยสังคมเปVนใหญ� (สมัย อาภาภิรม, 2538) ขอบเขตของการพัฒนา
จึงครอบคลุมทุกองค<ประกอบทุกส�วนของการท�องเท่ียวหรือกล�าวอีกนัยหนึ่ง คือ การพัฒนาการ
ท�องเท่ียวท้ังหมดต%องมุ�งสู�ความยั่งยืน (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย, 
2542) ดังนั้นการพัฒนาท่ียั่งยืนมีลักษณะท่ีเปVนบูรณาการ (Integrated) คือ ทําให%เกิดเปVนองค<รวม 
(Holistic) นั่นคือ องค<ประกอบท้ังหลายท่ีเก่ียวข%องจะต%องมาประสานกันครบองค<และมีลักษณะอีก
อย�างหนึ่ง คือ มีดุลยภาพ (Balance) หรือพูดอัตนัยหนึ่ง คือ การทําให%กิจกรรมของมนุษย<สอดคล%อง
กับกฎเกณฑ<ของธรรมชาติ (พระธรรมป�ฎก (ป. อ. ปยุตโต), 2550) โดยการปลูกจิตสํานึกด%าน
สิ่งแวดล%อมให%เกิดข้ึนกับประชาชนทุกคนในประเทศสามัญสํานึกเปVนจุดเริ่มต%นของการอนุรักษ<
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม ซ่ึงมีประโยชน<ต�อการท�องเท่ียวเปVนอย�างมาก ความสํานึกด%าน
สิ่งแวดล%อมจะทําให%ทรัพยากรการท�องเท่ียวคงอยู�บนโลกได%อย�างยาวนาน เม่ือทรัพยากรการท�องเท่ียว
ไม�เกิดความเสื่อมโทรม และสามารถอํานวยประโยชน<ต�อบุคคลทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข%องกับการท�องเท่ียวได%
เปVนอย�างดีแล%ว การท�องเท่ียวก็จะเกิดความยั่งยืนในท่ีสุด (ชัชพล ทรงสุนทรวงศ<, 2547) นั่นคือ 
กิจกรรมการท�องเท่ียวจะต%องสามารถดํารงอยู�ได% โดยมีนักท�องเท่ียวมาเยี่ยมเยือนอย�างสมํ่าเสมอ อีก
ท้ังทรัพยากรการท�องเท่ียวยังคงสามารถรักษาความดึงดูดใจไว%ได%ไม�เสื่อมคลาย ตอบสนองความ
ต%องการของนักท�องเท่ียวและผู%เปVนเจ%าของท%องถ่ินภายใต%ขีดความสามารถของธรรมชาติท่ีจะรองรับได% 
และตระหนักถึงการมีส�วนร�วมของประชาชน ชุมชนขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีมีต�อกระบวนการ
ท�องเท่ียว อีกท้ังประชาชนทุกส�วนต%องได%รับผลประโยชน<ท่ีเกิดจากการท�องเท่ียวอย�างเสมอภาคกัน 
รวมถึงมีการจัดการทรัพยากรเพ่ือตอบสนองความต%องการของประชาชนทางด%านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล%อม ในขณะท่ียังสามารถรักษาเอกลักษณ<ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศของท%องถ่ินนั้นไว%ได% 
ท้ังนี้ ผลกระทบท่ีมีต�อสิ่งแวดล%อมท้ังทางธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม จะต%องไม�มีหรือมีน%อยท่ีสุด 
ซ่ึงมีเพียงการจัดการอย�างยั่งยืนเท�านั้นจึงจะสามารถคงความยั่งยืนของการท�องเท่ียวไว%ได%  
  การประชุม Globe’ 90 ณ ประเทศแคนาดา (รายงานการประชุมของ
คณะกรรมาธิการการท�องเท่ียวและกีฬา, 2547) ได%ให%คําจํากัดความของ การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ว�า 
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การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองความต%องการของนักท�องเท่ียวและ
ผู%เปVนเจ%าของท%องถ่ินในปqจจุบัน โดยมีการปกปjองและสงวนรักษาโอกาสต�างๆ ของอนุชนรุ�นหลัง การ
ท�องเท่ียวนี้ หมายถึงการจัดทําทรัพยากรเพ่ือตอบสนองความจําเปVนทางเศรษฐกิจ สังคม และความ
วามทางสุนทรียภาพ ในขณะท่ีสามารถรักษาเอกลักษณ<ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศด%วย 
  บรอน และคอมมิสชั่น (Brundthl & Commission, 2532) ได%เกิดแนวคิดใหม�ท่ี
เก่ียวกับการพัฒนาท่ีเรียกว�า “การพัฒนาท่ียั่งยืน” (Sustainable Development) ซ่ึงเปVน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อันประกอบด%วยตัวแปรมากมายท่ีทําให%
บุคคลและชุมชนสร%างเอกลักษณ<แห�งตน มีลักษณะเฉพาะและสร%างความสามารถท่ีจะเผชิญกับโลกได%
อย�างมีจุดหมายและภาคภูมิใจ กระบวนการนี้ได%เน%นการเติบโตอย�างกลมกลืนของบุคคลและชุมชนกับ
สภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง จิตวิญญาณของสังคมโดยส�วนรวม  
  ชูสิทธิ์ ชูชาติ (2538) กล�าวว�า การท�องเท่ียวแบบยั่งยืน หมายถึง การใช%ทรัพยากร
ทางการท�องเท่ียว เช�น ธรรมชาติ โบราณสถาน วัฒนธรรมและประเพณีท%องถ่ินท่ีมีอยู�อย�างจํากัด 
อย�างมีประสิทธิภาพ ด%วยการนํามาใช%ให%เกิดประโยชน<สูงสุดท้ังในปqจจุบันและอนาคต พยายามลด
ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากการใช%ทรัพยากร หรือทําให%กระทบต�อทรัพยากรน%อยท่ีสุดสงวน
ตอบสนองความต%องกรของนักท�องเท่ียว และประชาชนเจ%าของท%องถ่ิน ขณะเดียวกันก็ต%องสงวน
รักษาทรัพยากรการท�องเท่ียวไว%ให%อนุชนรุ�นหลัง ในการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนนี้มีแนวคิดท่ี
เปVนองค<ประกอบ 6 ประการ คือ 1) การพัฒนาการท�องเท่ียวในระดับท%องถ่ินและระดับภูมิภาค       
2) การมีส�วนร�วมของคนในท%องถ่ิน 3) ขอบเขตของการพัฒนาการท�องเท่ียว 4)การใช%วัสดุและผลผลิต
ของท%องถ่ิน 5)การกระจายรายได% 6) การจ%างงาน และยังกล�าวว�า แนวทางปฏิบัติเพ่ือพัฒนาการ
ท�องเท่ียวแบบยั่งยืน ซ่ึงมีอยู� 5 ประการ 1) ควบคุมคุณภาพแหล�งท�องเท่ียว 2) ให%ความรู%เก่ียวกับ
ความสําคัญของแหล�งท�องเท่ียว 3) ควบคุมจํานวนนักท�องเท่ียวให%เหมาะสมกับความสามารถในการ
รองรับพ้ืนท่ี 4) ดูแลพฤติของนักท�องเท่ียว 5) ให%บริการนักท�องเท่ียว 
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย (2542) กล�าวว�า การ
ท�องเท่ียวแบบยั่งยืนมีแนวความคิดท่ีมุ�งเน%นให%อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวโดยรวม ปรับสภาพการ
จัดการเพ่ือเข%าสู�ยุคใหม�ของกระแสโลกท่ีเปลี่ยนไป (Paradigm Shift) ท่ีเปลี่ยนจากสังคมบริโภคนิยม
สู�ยุคสมัยสังคมเปVนใหญ� (สมัย อาภาภิรมย<, 2538) ขอบเขตของการพัฒนาจึงครอบคลุมทุก
องค<ประกอบทุกส�วนของการท�องเท่ียวหรือกล�าวอีกนัยหนึ่ง คือ การพัฒนาการท�องเท่ียวท้ังหมดต%อง
มุ�งสู�ความยั่งยืน 
  บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา (2542) กล�าวว�า การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน (Sustainable 

Tourism) หมายถึง การท�องเท่ียวกลุ�มใหญ�และกลุ�มเล็กท่ีมีการจัดการอย�างดีเยี่ยม เพ่ือสามารถดํารง
ไว%ซึ่งทรัพยากรการท�องเท่ียวให%มีความดึงดูดใจและธุรกิจท�องเท่ียวควรมีการปรับปรุงคุณภาพให%มีผล
กําไรอย�างเปVนธรรม ชุมชนท%องถ่ินมีส�วนร�วมได%รับผลตอบแทนอย�างเหมาะสม โดยมีนักท�องเท่ียวเข%า
มาเยี่ยมชมอย�างสมํ่าเสมอ มีผลกระทบต�อธรรมชาติและสิ่งแวดล%อมให%น%อยท่ีสุด โดยมีลักษณะสําคัญ
ว�าเปVนการท�องเท่ียวทุกประเภทท้ังแหล�งประเภทธรรมชาติ ประวัติศาสตร< โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
และศิลปกรรมประเพณี ต%องเน%นถึงคุณค�าและความเปVนเอกลักษณ<ของแต�ละแหล�งท�องเท่ียวการ
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มุ�งเน%นการท�องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบต�อทรัพยากรการท�องเท่ียวและสิ่งแวดล%อมในแหล�งท�องเท่ียว
นั้น และเป�ดโอกาสให%นักท�องเท่ียวได%ศึกษาเรียนรู% และได%รับประสบการณ<เพ่ือสัมผัสธรรมชาติ และ
วัฒนธรรมอย�างแท%จริง และเปVนการท�องเท่ียวท่ีได%ผลตอบแทนแก�ผู%ประกอบธุรกิจท�องเท่ียวอย�างยืน
ยาว พร%อมท้ังให%ประโยชน<ต�อชุมชนท%องถ่ิน และเพ่ือการคืนกําไรสู�ธรรมชาติ และสิ่งแวดล%อมนั้นด%วย 
  เชอลี  อีเบอร< (อ%างถึงใน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย, 
2542) กล�าวถึงการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนไว%ดังนี้ คือ 1) การใช%ทรัพยากรอย�างยั่งยืน 2) การลดการ
บริโภคท่ีมากเกินความจําเปVน และการลดของเสีย 3) การรักษาและส�งเสริมความหลากหลาย         
4) การบูรณาการการท�องเท่ียวเข%าสู�แผนงานในระดับต�างๆ 5) การสนับสนุนทางเศรษฐกิจในระดับ
ท%องถ่ิน 6) การมีส�วนร�วมของชุมชนในท%องถ่ิน 7) การปรึกษาหารือกันระหว�างผู%มีส�วนได%ส�วนเสียใน
กระบวนการท�องเท่ียวและสาธารณชนทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข%อง 8) การฝtกอบรมบุคลากร 9) การตลาดด%านการ
ท�องเท่ียว 10) การวิจัยและติดตามตรวจสอบ และได%เสนอความเห็นว�า แนวทางการพัฒนาอย�างยั่งยืน 
(Sustainable Development) จะสนับสนุนการใช%ประโยชน<และการอนุรักษ<ทรัพยากรอย�างฉลาด
เพ่ือให%ดํารงอยู�ยาวนาน ดังนั้น การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน (Sustainable Tourism) คือ การท�องเท่ียว
ผนวกกับโครงสร%างพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข%องท้ังปqจจุบันและในอนาคต โดยดําเนินไปภายใต%ขีดความสามารถ
ตามปกติสําหรับการฟ�yนฟูทรัพยากรธรรมชาติให%เกิดความสมบูรณ<ในอนาคตให%การสนับสนุนเพ่ือเอ้ือ
ประโยชน<ต�อประสบการณ<การท�องเท่ียวแก�คนท่ัวไปและชุมชน รวมท้ังขนบธรรมเนียมและรูปแบบ
การดําเนินชีวิต ชุมชนต%องได%รับส�วนแบ�งท่ียุติธรรมจากผลประโยชน<ทางเศรษฐกิจของการท�องเท่ียว 
และเปVนไปตามความประสงค<ของผู%คนและชุมชนท%องถ่ินในบริเวณแหล�งท�องเท่ียวนั้นๆ  
  ดอลลิ่ง (Dowling, 1995) กล�าวว�า การท�องเท่ียวท้ังหมดทุกประเภทควรจะเปVนการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน (All Tourism Should be Sustainable Tourism) อันหมายถึง แนวความคิด
การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนควรมีขอบเขตของการพัฒนาท่ีครอบคุลมทุกองค<ประกอบทุกส�วนของการ
ท�องเท่ียว  
  รําไพพรรณ แก%วสุริยะ (2547) กล�าวว�า หลักการจัดการท�องเท่ียวท่ียั่งยืนนั้น 
ประกอบด%วยหลักการท่ีสําคัญ 10 ประการคือ 1) อนุรักษ<โดยใช%ทรัพยากรอย�างพอดี (Using 
Resource Sustainable) 2) ลดการบริโภคและใช%ทรัพยากรท่ีเกินความจําเปVนกับการลดของเสีย 
(Reducing Over-Consumption and Waste) 3) รักษาและส�งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ 
สังคมและวัฒนธรรม (Maintain Diversity) 4) ประสานการพัฒนาการท�องเท่ียว (Integrating Tourism 
Into Planning) 5) นําการท�องเท่ียวขยายฐานเศรษฐกิจในท%องถ่ิน (Supporting Local Economy)     
6)  การมีส�วนร�วม โดยการสร%างเครือข�ายพัฒนาการท�องเท่ียวกับท%องถ่ิน (Involving Local 
Communities) 7) มีการประชุมกับผู%เก่ียวข%องท่ีมีผลประโยชน<ร�วมกัน (Consulting Stakeholders and 
the Public) 8) การพัฒนาบุคลากร (Training Staff) 9) การจัดเตรียมข%อมูลคู�มือในการบริการข�าวสาร
การท�องเท่ียว (Marketing Tourism Responsibly)  10) ประเมินผล ตรวจสอบและวิจัย (Undertaking 
Research) 
  ฉันทัช วรรณถนอม (2547) กล�าวถึงองค<ประกอบของการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ว�า
ต%องมีพ้ืนฐาน ดังนี้ 1) ต%องดําเนินการภายใต%ขีดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม
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ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ท่ีมีต�อกระบวนการท�องเท่ียว 2) ต%องตระหนักดีต�อการมีส�วนร�วมของ
ประชาชน ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ท่ีมีต�อกระบวนการท�องเท่ียว 3) ต%อง
ยอมรับให%ประชาชนทุกส�วนได%รับผลประโยชน<ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการท�องเท่ียวอย�างเสมอภาค
เท�าเทียมกัน 4) ต%องชี้นําภายใต%ความปรารถนาของประชาชนและชุมชนในพ้ืนท่ีท�องเท่ียวนั้น 
  วศิน อิงคพัฒนากุล (2548) กล�าวถึงการรักษาแหล�งท�องเท่ียวให%ยั่งยืนไว%ว�า การ
ดําเนินการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ต%องอยู�บนพ้ืนฐานความสัมพันธ<ระหว�างองค<ประกอบของการ
ท�องเท่ียว 7 ส�วน คือ แหล�งท�องเท่ียว การบริการการท�องเท่ียว ตลาดการท�องเท่ียว นักท�องเท่ียว 
ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว ภาครัฐบาลท่ีดูแลการท�องเท่ียวและชุมชนในพ้ืนท่ีท�องเท่ียว ดังนั้น 
การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจึงเปVนกระบวนการท่ีตอบสนองความพึงพอใจของนักท�องเท่ียว โดยมี
เปjาหมายในการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจเปVนสําคัญและยังได%ขยายขอบเขตการท�องเท่ียวให%
ครอบคลุมถึง เรื่องการกําหนดรูปแบบการท�องเท่ียวและพฤติกรรมนักท�องเท่ียวท่ีต%องให%ความสําคัญ
กับทรัพยากรทางการท�องเท่ียว และมีส�วนร�วมในกิจกรรมดําเนินการอนุรักษ<ทรัพยากรการท�องเท่ียว
ท้ังประเภทแหล�งวัฒนธรรมและแหล�งธรรมชาติ 
  อุดม  เชยกีวงศ< และคนอ่ืนๆ (2548) กล�าวว�า แนวคิดการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�าง
ยั่งยืน ในการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวต%องคํานึงถึงความเหมาะสมกับศักยภาพของทรัพยากรการ
ท�องเท่ียว คํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับทรัพยากรการท�องเท่ียวด%วย  
  มณีวรรณ  ผิวนิ่ม (2550) ได%เสนอนโยบายการพัฒนาการท�องเท่ียวตลาดน้ําว�า ควร
ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของชุมชนในการวางแผน บริหารและจัดการการท�องเท่ียวทุกข้ันตอนและทุก
กลุ�ม เนื่องจากชุมชนย�อมเข%าใจสังคมและวัฒนธรรมขอตนได%ดีกว�าคนนอก จะทําให%มีศักยภาพในการ
จัดการท�องเท่ียวได%มากกว�าเจ%าหน%าท่ีรับหรือ ผู%ประกอบการธุรกิจจากภายนอกและช�วยลดปqญหาการ
เอาเปรียบในชุมชน ลดการผูกขาดกิจกรรมด%านการค%าและการท�องเท่ียว หรือกรณีชุมชนท่ียังไม�
เข%มแข็งเพียงพอควรขอความช�วยเหลือจากภาครัฐด%านโครงสร%างพ้ืนฐานหรืองบประมาณ ส�วนเอกชน
และนักวิชาการอาจขอความช�วยเหลือในด%านการฝtกอบรมดูงานด%านการท�องเท่ียวเพ่ือนํามาประยุกต<
ให%เหมาะสมกับชุมชน 
  World Tourism Organization (1998) กล�าวว�า การพัฒนาการท�องเท่ียวท่ียั่งยืน
เพ่ือสนองตอบความต%องการของนักท�องเท่ียวและชุมชนในแหล�งท�องเท่ียว โดยปกปjองและรักษา
โอกาสให%กับคนในรุ�นต�อๆ ไปในอนาคต ซ่ึงจะนําไปสู�การจัดการทรัพยากรท้ังมวลท่ีจะสนองความ
ต%องการด%านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในขณะท่ีจะสามารถธํารงรักษาเนื้อหาทางวัฒนธรรม 
กระบวนการทางนิเวศวิทยาท่ีจําเปVน ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการ
เก้ือหนุนและระบบต�างๆ ท่ีเก้ือหนุนชีวิต พืช สัตว< และมนุษย<ท้ังหลาย  
  เทิดชาย ช�วยบํารุง (2552) กล�าวว�าหลักการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน มี
หลักเกณฑ<ดังนี้ (1) การมีส�วนร�วมของชุมชน (2) ความร�วมมือของกลุ�มต�างๆ ท่ีเก่ียวข%อง (3) การสร%าง
โอกาสการจ%างงานท่ีมีคุณภาพ (4) การกระจายผลประโยชน<จากการท�องเท่ียว (5) การใช%ทรัพยากร
อย�างมีคุณค�าเกิดประโยชน<สูงสุด (6) การวางแผนระยะยาว (7) ความสมดุลระหว�างวัตถุประสงค<ด%าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล%อม (8) ความสอดคล%องกันระหว�างแผนการท�องเท่ียวและ
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แผนพัฒนาด%านต�างๆ (9) ความร�วมมือระหว�างผู%กําหนดนโยบายกับผู%ปฏิบัติ (10) การประสานความ
ร�วมมือระหว�างแหล�งท�องเท่ียวและผู%ประกอบการ (11) การประเมินผลกระทบจากการท�องเท่ียว   
(12) การสร%างหลักเกณฑ<การประเมินผลกระทบ (13) การเน%นผลประโยชน<ชุมชน คุณค�าสิ่งแวดล%อม
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม (14) การพัฒนาคน การศึกษาและหลักสูตรต�างๆ (15) การเสริมสร%าง
ลักษณะเด�น อัตลักษณ<ของชุมชนและพ้ืนท่ี (16) การคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของ
ทรัพยากร (17) การดํารงรักษาทรัพยากรมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมและ (18) การทํา
การตลาดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน  
  ศรีพร   สมบุญธรรม (2536)  กล�าวว�า การพัฒนาการท�องเ ท่ียวอย�างยั่ งยืน 
(Sustainable Tourism Development) เปVนทางออกท่ีดีทางหนึ่งของการใช%ทรัพยากรทางการ
ท�องเท่ียวอย�างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ โบราณวัตถุสถาน วัฒนธรรม และ
ประเพณีท%องถ่ินแต�อุปสรรคท่ีสําคัญในการนําเอาแนวคิดมาลงมือปฏิบัติอยู�ท่ีความสามารถในการ
สร%างความสมดุลให%เกิดข้ึนระหว�างกระแสการพัฒนาและกระแสอนุรักษ< ซ่ึงจะสําเร็จหรือไม�ข้ึนอยู�กับ
ความร�วมมือจากทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข%อง ไม�ว�าจะเปVนผู%ประกอบการ คนท%องถ่ิน เจ%าหน%าท่ีของรัฐตลอดจน
นักท�องเท่ียวในการใช%ทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัดและรอบคอบเพ่ือให%เกิดประโยชน<สูงสุดท้ังสําหรับ
ปqจจุบันและอนาคต โดยลักษณะสําคัญ 6 ประการ ท่ีประกอบข้ึนเปVนแนวคิดของการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ประกอบด%วย 1) การพัฒนาการท�องเท่ียวในระดับท%องถ่ินและระดับภูมิภาค     
2) ควรส�งเสริมให%ประชาชนในท%องถ่ินมีส�วนร�วมในการติดสินใจในโครงการต�างๆ ท่ีจะมีผลกระทบต�อ
วิถีชีวิตคนในท%องท่ี 3) ความมีการพิจารณาอย�างรอบครอบถึงขอบเขตท่ีเหมาะสมของการพัฒนา     
4) ควรสนับสนุนให%มีการใช%วัสดุท่ีหาได%ในท%องถ่ินเพ่ือการก�อสร%าง 5) การพัฒนาการท�องเท่ียวควรเปVน
รูปแบบท่ีสามารถนํารายได%เข%าสู�ท%องถ่ิน 6) ควรมุ�งส�งเสริมรูปแบบของงานท่ีมีความน�าสนใจและได%
ผลตอบแทนสูง 
  ชยาภรณ< ชื่นรุ�งโรจน< (2537) กล�าวว�า การพัฒนาการท�องเท่ียว จะสําเร็จได%จะต%อง
พัฒนาองค<ประกอบของแหล�งท�องเ ท่ียว 3 ประการ คือ 1) สิ่ ง ดึงดูดใจจากการท�องเ ท่ียว 
(Attractions) ซ่ึงอาจจะเปVนสิ่งท่ีมนุษย<สร%างข้ึนหรือสิ่งท่ีมีอยู�แล%วตามธรรมชาติ อาจจะเปVนสิ่งดึงดูด
ใจเก่ียวกับสถานท่ี (Site) หรือสิ่งดึงดูดใจจากเหตุการณ< (Events) 2) ความสําราญจากแหล�งท�องเท่ียว 
(Amenities) แยกออกเปVน 2 ประเภท คือ 2.1) ปqจจัยพ้ืนฐาน อันได%แก� การคมนาคม ยานพาหนะ 
ลานจอดรถ น้ํา ไฟฟjา ระบบกําจัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะ ระบบการสื่อสาร (โทรศัพท< ไปรษณีย< 
ฯลฯ) 2.2) สิ่งอํานวยความสะดวกสบาย ได%แก� ท่ีพักแรม ร%านอาหาร ภัตตาคาร ร%านขายของท่ีระลึก 
สถานเริงรมย< บริการรถเช�า บริการนําเท่ียว เปVนต%น 3) ความสามารถในการเข%าถึง (Accessibility) 
คือ วิธีการเดินทางเข%าสู�แหล�งท�องเท่ียว มีความหมายครอบคลุมเรื่องของ ยานพาหนะ ระยะทาง 
ระยะเวลา ค�าใช%จ�ายในการเดินทาง ซ่ึงความสามารถในการเข%าถึงนี้ มีองค<ประกอบท่ีต%องคํานึงถึง     
2 ประการคือ 3.1) องค<ประกอบเชิงปริมาณ หมายถึง ความเพียงพอต�อความต%องการของ
นักท�องเท่ียว เช�น ความจุ และความถ่ี ของยานพาหนะ 3.2) องค<ประกอบเชิงคุณภาพ หมายถึง ความ
สะดวกสบายในการเดินทาง ความประหยัด และความปลอดภัย  
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  ศิริ ฮามสุโพธิ์ (2539) กล�าวว�าการจัดสถานท่ีท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม ในแง�ของการ
อนุรักษ<ไว% 10 ประการ คือ 1) การออกกฎหมายเวนคืนท่ีดินในสถานท่ีท�องเท่ียว เพราะถ%าสถานท่ี
ท�องเท่ียวอยู�ในความครอบครองของเอกชน ซ่ึงดูแล ปรับปรุง โดยเจ%าของท่ีดินเอง อาจจะทําให%
สถานท่ีท�องเท่ียวเกิดความเสียหาย หรือหมดคุณค�า หรืออาจมีการเกิดค�าบริการท่ีไม�เปVนธรรมกับ
นักท�องเท่ียว ทําให%นักท�องเท่ียวเข%าไปสถานท่ีท�องเท่ียวนั้นน%อย 2) สร%างสถานท่ีท�องเท่ียวไว%ในย�าน
ชุมชน หรือไม�ไกลจากย�านชุมชน 3) จัดให%มีสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานให%เพียงพอ 4) จัดให%
ระบบการรักษาความสะอาด เพราะความสะอาดคือหัวใจสําคัญของแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม     
5) จัดให%มีร%านจําหน�ายอาหารและเครื่องด่ืม ให%มีปริมาณเพียงพอ ราคาเหมาะสม การจัดร%านเปVน
สัดส�วน มีระเบียบ 6) สร%างร%านจําหน�ายสินค%าท่ีระลึกและสินค%าพ้ืนเมือง เพ่ือเปVนการรวบรวมสินค%าท่ี
เปVนสัญลักษณ< หรือผลิตผลของท%องถ่ินท่ีกระจัดกระจาย มารวมกันไว%ในท่ีเดียวกัน เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการซ้ือของนักท�องเท่ียว ซ่ึงมีเวลาค�อนข%างจํากัด 7) สร%างสถานท่ีพักแรม ซ่ึงควรจะอยู�ในรูป
ของบ%านพักประเภทเกสต<เฮาส< (Guest House) แทนการสร%างอาคารสูงหลายชั้น เพราะจะบดบัง
ทัศนียภาพท่ีสวยงาม 8) การทําปjายโฆษณาตามสถานท่ีท�องเท่ียว เพ่ือชี้แจงข%อปฏิบัติเม่ือเข%าไปใน
สถานท่ีท�องเท่ียว 9) การเก็บรักษาค�าบริการ ซ่ึงไม�ควรจะแพงมากนัก 10) การรักษาความปลอดภัย 
สถานท่ีท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมบางแห�งจะอยู�ห�างไกลชุมชน หรือมีบริเวณท่ีกว%างขวาง ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย<สินของนักท�องเท่ียวจึงเปVนเรื่องสําคัญท่ีต%องคํานึง  
  สุดาพร วรพล (2540) กล�าวว�าในการพัฒนาจัดการแหล�งท�องเท่ียวท่ีเปVนมรดกทาง
วัฒนธรรม 1) ผู%มีอํานาจหน%าท่ีความรับผิดชอบ ผู%ประกอบการ และชุมชนท%องถ่ิน ควรรวมตัวกันสร%าง
ข�ายงานในการพัฒนาร�วมกัน สังคมทุกระดับควรได%มีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียว 2) ต%องทํา
ความเข%าใจว�าชุมชนเปVนใคร และต%องทําให%ชุมชนเข%าใจถึงผลท่ีจะได%รับท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือท่ีจะได%หันมาให%ความร�วมมือในการจัดการร�วมกัน 3) นักท�องเท่ียวควรได%รับข%อมูลเก่ียวกับแหล�ง
มรดกทางวัฒนธรรมท่ีตนจะไปเยือนก�อนเพ่ือเปVนการเพ่ิมคุณค�าของประสบการณ<ท่ีจะได%รับเม่ือ
เดินทางไปถึงสถานท่ีนั้น 4) การพัฒนาชุมชนด%านจิตสํานึก ให%ความรู% เตรียมทักษะในด%านต�างๆ       
ท่ีเก่ียวกับการท�องเท่ียว 5) สิ่งท่ีจะนําไปปฏิบัติต�อการท�องเท่ียวในแหล�งมรดกวัฒนธรรมจะต%องผ�าน
การยอมรับจากชุมชนท%องถ่ินก�อน  
  บุญจง  ขาวสิทธิวงษ< (2541) กล�าวว�า การพัฒนาแบบยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีเพ่ิม
คุณภาพชีวิตแก�มนุษย<โดยไม�ทําลายสิ่งแวดล%อมหรือไม�เปVนอุปสรรคต�อการพัฒนาในยุคลูกหลานต�อไป 
  สุภาณี  โถทองคํา (2543) กล�าวว�า การพัฒนาแบบยั่งยืน เปVนกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงการใช%ทรัพยากรธรรมชาติ มีแนวทางลงทุนทางการเงิน การพัฒนาเทคโนโลยี การ
เปลี่ยนแปลงด%านสถาบัน ซ่ึงต%องสอดคล%องกับปqจจุบันและความต%องการในอนาคต จะต%องข้ึนอยู�กับ
ความคิดเห็นทางการเมืองด%วยว�าจะออกมาในแนวทางไหน และมีการดําเนินการแก%ไขปqญหาท่ีต%นเหตุ 
รวมถึงการมีส�วนร�วมของประชาชน 
  กมล รัตนวิระกุล (2549) กล�าวว�า การพัฒนาการท�องเท่ียวภายในประเทศ มีความสําคัญ
ต�อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย�างมาก เปVนโอกาสในการกระจายรายได%สู�ชุมชนในชนบท และการจ%าง
งานในท%องถ่ิน ภาครัฐ จึงได%กําหนดยุทธศาสตร<การท�องเท่ียวของชุมชน โดยกระทรวงท�องเท่ียวและ
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กีฬา ได%ให%การสนับสนุนให%องค<กรท%องถ่ินสามารถกําหนดนโยบาย เปjาหมาย แผนงานและกิจกรรม
ด%านการท�องเท่ียวได%อย�างเปVนอิสระ โดยภาครัฐจะสนับสนุนด%านความรู%  ประสบการณ< และ
งบประมาณอุดหนุนผ�านกลไกของรัฐในรูปแบบต�างๆ ปqจจุบัน สํานักพัฒนาการท�องเท่ียว กระทรวง
ท�องเท่ียวและกีฬา ได%ต้ัง “คณะกรรมการประสานงานเชิงบูรณาการระหว�างกระทรวงเพ่ือพัฒนาการ
ท�องเท่ียวตามยุทธศาสตร<การพัฒนา” ในช�วง 2 ทศวรรษท่ีผ�านมาการท�องเท่ียวโดยชุมชน 
(Community-Based Tourism) ได%ขยายตัวอย�างรวดเร็ว และคาดหวังว�าจะเปVนการท�องเท่ียวท่ีมี
ศักยภาพ เพราะเปVนการท�องเ ท่ียว แบบสร%างส�วนร�วมให%แก�ชุมชน สนับสนุนการอนุรักษ<
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม และสร%างรายได%แก�เศรษฐกิจชุมชนของประชาชนในท%องถ่ินอีก
ด%วยในด%านการตลาด การท�องเท่ียวในลักษณะนี้ยังเปVนกลุ�มเฉพาะ (Niche Market) การท�องเท่ียว
โดยชุมชน Community – Based Tourism หมายถึง ทางเลือกในการจัดการท�องเท่ียวท่ีชุมชนเข%า
มากําหนดทิศทางของการท�องเท่ียว บนฐานคิดท่ีว�าชาวบ%านทุกคนเปVนเจ%าของทรัพยากรและมีส�วนได%
เสียจากการท�องเท่ียว โดยการนําเอาทรัพยากรในท%องถ่ินต�างๆ ท่ีมีอยู� ไม�ว�าธรรมชาติ ประวัติศาสตร< 
ประเพณี วิถีชีวิต และ วิถีการผลิตของชุมชนมาใช%เปVนต%นทุน หรือปqจจัยในการท�องเท่ียวอย�าง
เหมาะสม รวมท้ังมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให%มีความรู% และบทบาทท่ีสําคัญ ในการ
ดําเนินงาน ต้ังแค� การตัดสินใจ การวางแผน การดําเนินงาน การสรุปบทเรียน และมุ�งเน%นให%เกิด
ความยั่งยืนสู�รุ�นลูกหลาน และเกิดประโยชน<ต�อท%องถ่ิน โดยคํานึงความสามารถในการรองรับของ
ธรรมชาติเปVนสําคัญ  
  มนัส  สุวรรณ (2538) กล�าวว�า การพัฒนาการท�องเท่ียว เพ่ือให%ประสบความสําเร็จ
มีสิ่งท่ีต%องนํามาประเมินประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาได%แก� ความปรารถนาของผู%ท�องเท่ียว 
ความสามารถในการใช%บริการของผู%ท�องเท่ียว ความสะดวกในการเดินทางและการเข%าถึง และ
ความสามารถท่ีจะรับได%ของพ้ืนท่ี ประกอบด%วยความสามารถท่ีจะรับได%เชิงกายภาพ ความสามารถท่ี
จะรับได%เชิงสังคม และความสามารถท่ีจะรับได%เชิงนิเวศวิทยา 
  นิคม จารุมณี (2536) กล�าวว�า การพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวว�า การท่ีจะสร%างหรือ
พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวท่ีเปVนพ้ืนท่ีท่ีไม�น�าสนใจให%เปVนแหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญสามารถดึงดูด
นักท�องเท่ียวได%นั้น จะต%องคํานึงถึงจุดสําคัญในด%านสภาพแวดล%อมทางธรรมชาติท้ังในแง�กายภาพหรือ
ภูมิภาค ตําแหน�งท่ีตั้ง หรือชื่อเสียงของสถานท่ีท่ีกระจายไปสู�โลกภายนอก   
  สรุปได%ว�าการพัฒนาการท�องเท่ียวเพ่ือให%ประสบความสําเร็จต%องประกอบด%วย
ความสามารถในการใช%บริการของผู%ท�องเท่ียว ความสะดวกในการเดินทางและการเข%าถึง และ
ความสามารถท่ีจะรับได%ของพ้ืนท่ี ชื่อเสียงของสถานท่ีท่ีกระจายไปสู�โลกภายนอก   
  บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548) การวางแผนพัฒนาการท�องเท่ียวตามหลักทางวิชาการ
นั้น ไม�ใช�เพียงการพัฒนาทรัพยากรท�องเท่ียวท่ีเสื่อมโทรมให%ดีข้ึนเท�านั้น แต�ยังเปVนการพัฒนา
ทรัพยากรท�องเท่ียวท่ีมีสภาพดีอยู�ให%ให%ดีข้ึนกว�าเดิมด%วย จึงต%องมีข้ันตอนการพัฒนาทรัพยากร
ท�องเท่ียว ดังนี้ 1) ข้ันการจัดแบ�งเขตพ้ืนท่ีในทรัพยากรท�องเท่ียว 2) ข้ันการกําหนดสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางการท�องเท่ียวในแต�ละเขตของทรัพยากรท�องเท่ียว 3) ข้ันการจัดกิจกรรมท�องเท่ียวทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมเสริมในทรัพยากรท�องเท่ียว 4) ข้ันการประเมินขีดความสามารถรองรับ
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นักท�องเท่ียวแต�ละเขตพ้ืนท่ีของทรัพยากรท�องเท่ียว 5) ข้ันการให%การศึกษาถึงผลกระทบของการ
พัฒนาการท�องเท่ียวต�อสิ่งแวดล%อมแก�เจ%าท่ีรัฐ เจ%าหน%าท่ีทรัพยากรท�องเท่ียว และผู%ประกอบธุรกิจการ
ท�องเท่ียว 6) ข้ันการจัดให%มีข%อมูลเก่ียวกับทรัพยากรท�องเท่ียวท่ีนักท�องเท่ียวต%องการรู% 7) ข้ันการ
จัดหางบประมาณในการพัฒนาทรัพยากรท�องเท่ียวให%เพียงพอ  
  ประวิตร  ชูศิลปm (2544)  กล�าวว�าเพ่ือให% ทรัพยากรการท�องเท่ียว ท่ีถือได%ว�าเปVนทุน
ทรัพย<ของชาติ และเปVนมรดกล้ําค�าท่ีตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา ได%รับการเอาใจใส� ดูแล 
บํารุงรักษาไว%ให% เปVนสมบัติของแผ�นดินนี้ ท่ียั่ งยืนตลอดไปสมกับคุณค�าท่ีมีอยู�  คนไทยทุกคน            
ทุกหน�วยงาน และทุกองค<กรท่ีเก่ียวข%องน�าจะได%ให%ความเอาใจใส� ทําหน%าท่ีของตนให%เข%มแข็งจริงจัง
มากข้ึน และประสานสัมพันธ<ต�อเนื่องกันไปอย�างน%อยท่ีสุดใน 3 เรื่องสําคัญ ต�อไปนี้ คือ 1) ต%อนรับ
แขกด%วยไมตรีจิตอันดีงามต%องรณรงค<ให%คนไทยช�วยกันต%อนรับนักท�องเท่ียวท่ีเปVนแขกของเราด%วย
อัธยาศัยไมตรีจิตอันดี ด%วยความจริงใจ และซ่ือสัตย< ดุจการปฏิบัติต�อมิตรสหายด%วยวัฒนธรรมท่ีดีของ
คนไทย สมกับเปVนดินแดนแห�งรอยยิ้ม ให%ละเว%นการประพฤติปฏิบัติท่ีเปVนการเอาเปรียบนักท�องเท่ียว 
เช�น ไม�คิดราคา (สินค%า หรือค�าบริการ) ท่ีแพงเกินเหตุ ไม�คดโกง ขายสินค%าหลอกลวงเขา เปVนต%น 
เพราะนักท�องเท่ียวเขาคงไม�ได%โง�กว�าเรา ถ%าหากเขามาเท่ียวประเทศไทยแล%วมาพบเหตุการณ<ท่ีทําให%
เข็ดขยาด เขาก็คงจะไม�อยากมา หรือแนะนํา ชักชวนให%ใครมาอีกเปVนแน� ดังนั้นการโลภแค�เห็นแก�
ประโยชน<ส�วนตนท่ีจะได%ครั้งเดียว แต�เสียหายขาดทุนระยะยาว จึงนับเปVนความโง�เขลา ทําร%ายคนไทย
ท้ังชาติและทําลายประโยชน<ส�วนรวมไปอย�างไม�น�าให%อภัยแก�ผู%ท่ีได%กระทําการดังกล�าว เสมือนคนโง�ท่ี
เห็นไก�หรือเปVดของตนเองท่ีเลี้ยงไว% ออกไข�มา เปVนไข�ทอง แล%วเจ%าของก็คิดโลภ จับไก�หรือเปVด ผ�าท%อง 
จะเอาทองเร็วๆ ฉันนั้น ดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย<สิน เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย<สินของประชาชน หรือนักท�องเท่ียวก็ตาม รัฐต%องถือเปVนเรื่องสําคัญ และต%องพยายามทําให%ได%
มาตรฐานของประเทศท่ีเจริญแล%วให%ได% เม่ือเขาเข%าพักในโรงแรมท่ีไหน ทรัพย<สินของมีค�า (เช�น  กล%อง
ถ�ายรูป นาฬิกา บัตรเครดิต เงินตรา) ของแขกท่ีมาพัก ก็ควรได%รับการคุ%มครอง ดูแลให%ปลอดภัยจริงๆ 
และเม่ือเขาจะออกไปเดินเล�น เดินป�า ปzนเขา ต้ังแคมปm ลงเรือ เล�นน้ําอย�างไร ก็ต%องให%เขาได%รับความ
ปลอดภัย เราจะต%องดูแลนักท�องเท่ียวให%ปลอดภัยอย�างจริงจัง ต%องปjองกัน ระวัง ไม�ให%เขาถูก ปล%น จี้ 
ข�มขืน หรือถูกทําร%ายได% (บ�อยๆ) เม่ือนักท�องเท่ียวจะนั่งยานพาหนะสาธารณะหรือจ%างเหมาไปไหน ก็
จะต%องเปVนยานพาหนะท่ีได%ผ�านการดูแล บํารุงรักษาให%อยู�ในสภาพดี มีอุปกรณ<ความปลอดภัยครบ 
รวมท้ังพนักงานขับข่ี ก็ต%องมีวินัย มีจิตสํานึกในเรื่องความปลอดภัยของผู%โดยสารให%สูงข้ึนด%วย ไม�มักง�าย 
ประมาทคะนอง ถนนหนทางก็ควรจะได%รับการดูแลให%ปลอดภัย มีเครื่องหมายจราจร และปjายบอก
ชัดเจน ร%านอาหารของกิน ก็ต%องควบคุมดูแลให%ได%มาตรฐานตามสมควร โดยเฉพาะเรื่องความสะอาด 
เม่ือรับประทานแล%ว จะต%องปลอดภัยจากโรคท%องร�วง ท%องเสีย ปjายบอกรายการและราคาอาหาร      
ก็ต%องกําหนดให%ร%านต%องมีไว%อย�างเป�ดเผย หากทําเปVนภาษาอ่ืนๆ คู�กับภาษาไทยด%วยก็ยิ่งจะดี เปVนการ
คุ%มครองผู%บริโภคด%วย ในข%อ 2 นี้ จะเห็นได%ว�า แค�เฉพาะหน�วยงานของรัฐท่ีจะเก่ียวข%อง ก็จะมีต้ัง
หลายหน�วยงาน ไม�ใช�เฉพาะตํารวจเท�านั้น คมนาคม สาธารณสุข เกษตร (ป�าไม%)  มหาดไทย องค<กร
ปกครองท%องถ่ิน ก็ล%วนต%องมีส�วนร�วมรับผิดชอบดูแล ทํางานประสานกัน ทําในส�วนของตัวเองให%ดี 
และช�วยกันทําท้ังประเทศ 2) บํารุงรักษา ทรัพยากรการท�องเท่ียว ให%บริสุทธิ์ คงสภาพธรรมชาติเดิมไว% 
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ต%องช�วยกันดูแล บํารุงรักษาแหล�งท�องเท่ียวให%คงสภาพเดิม หรือเปVนธรรมชาติไว%ให%ได%มากท่ีสุด ใน
ส�วนนี้ต%องกระทําท้ังท่ีเปVน การรณรงค< สร%างจิตสํานึก ความรู%สึกเปVนเจ%าของ (Sense of  Belonging) 
การดูแล บํารุงรักษาเฝjาระวัง และการบังคับด%วย เช�น ในแหล�งน้ําตก หาดทราย ก็ต%องคอยดูแลความ
สะอาด อย�าให%มีเศษขยะมูลฝอย การต้ังบ%านเรือน ร%านค%ารุกล้ํา หรือเอาสัตว<ไปปล�อยเลี้ยง (เช�น เอา
เปVดไปเลี้ยงในน้ําตก เปVนต%น) หากเปVนถํ้าหินงอกหินย%อย ท่ีธรรมชาติต%องใช%เวลานานนับพันปz หม่ืนปz
จึงจะมีสภาพงดงามเช�นนั้นได% ก็ต%องดูแล เฝjาระวัง อย�าให%มีคนมักง�าย โยก บิ หัก ขีด เขียน ระเบิด
ทําลายส�วนใดของธรรมชาติไปได%บริเวณชายทะเล แม�น้ํา หากจะมีร%านขายอาหาร โรงแรม ก็ต%อง
ควบคุมเรื่องการบําบัดน้ําเสีย การจัดการเศษขยะมูลฝอย อย�างจริงจัง เข%มงวด รวมท้ังเฝjาระวังมิให%มี
สิ่งปลูกสร%างรุกล้ําท่ีสาธารณะ หรือทําให%ภูมิทัศน<เสียหายเกิดข้ึน ท่ีจริงนั้น ท้ังสามประการดังกล�าวนี้ 
เราก็ได%ทํากันอยู�ส�วนหนึ่งแล%ว แต�ยังทําไม�จริงจังและท่ัวถึงให%สมกับท่ีเรามีของดี มีขุมทรัพย< ท่ีจะใช%
เปVนทุนในการกู%เศรษฐกิจของชาติได% แม%ว�าอาจจะไม�ถึงกับทําให%เราร่ํารวยได%ทันใจ แต�ก็จะช�วยทําให%
เราได%เงินตราต�างประเทศไปใช%หนี้เขาให%หมดสิ้น หรือเบาบางลงไปได%ในเวลาเร็วข้ึน และอาจจะดีกว�า
การทําอุตสาหกรรมบางประเภท ท่ีถึงแม%ว�าจะได%เงินตราต�างประเทศเข%ามาเม่ือส�งสินค%าออก แต�
ทําลายสิ่งแวดล%อม หรือสร%างมลภาวะไว%ในบ%านเรามากจนอาจไม�คุ%มกัน การท�องเท่ียวยังช�วยให%เกิด
วงจรเศรษฐกิจท่ีดีในกลุ�มคนหลายอาชีพ เช�น ร%านขายอาหาร ภัตตาคาร ขายของท่ีระลึก ธุรกิจ
บันเทิง บริการขนส�ง ท่ีพักโรงแรม บริการจัดนําเท่ียว เปVนต%น ดังนั้น ถ%าองค<กรท%องถ่ิน อ.บ.ต. 
เทศบาล และ หน�วยงานท่ีเปVนกลไกของรัฐได%หันมาสนใจ  ช�วยกันทําเรื่องข%างต%นดังกล�าวนั้น ให%ดี 
เข%มแข็งจริงจังข้ึน ก็จะช�วยฟ�yนฟูเศรษฐกิจให%ดีข้ึนได%ทางหนึ่งและเปVนการรักษาสมบัติ หรือขุมทรัพย<ท่ี
เปVนมรดกของชาติไว%ให%คนไทยรุ�นต�อๆ ไปได%อย�างยั่งยืนตลอดไป  
  บทบาทของรัฐและองค<กรเอกชนในการพัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียว 
  บทบาทของรัฐในการพัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียว 
  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสมศักด์ิ กาญจนกิจ (2545) กล�าวว�า บทบาทของ
รัฐในการพัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียวมีหลายประเด็นท่ีเก่ียวข%องกับการพัฒนาและการส�งเสริม
การท�องเท่ียวซ่ึงพอสรุปได%ดังนี้ 
  บทบาทโดยท่ัวไปเก่ียวกับการท�องเท่ียวในหลายๆ แนวทางท่ีรัฐบาลสามารถลด
ต%นทุนและผลักดันความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวของประเทศ เช�น การสนับสนุน
ภาคเอกชนในการลงทุน การใช%กลไกของรัฐบาลในการผลักดันให%เอกชนมีการผลิตสินค%าและบริการ
เพ่ือตอบสนองความต%องการของนักท�องเท่ียวรวมถึงการผลิตโดยรัฐเอง เพราะเนื่องจากการท�องเท่ียว
มีความเก่ียวพันกับเปjาหมายทางเศรษฐกิจและสังคมโดยส�วนรวมของประเทศ บางส�วนจึงเปVนหน%าท่ี
ของรัฐ โดยตรงท่ีจะทําการตัดสินใจในการใช%ทรัพยากรของชาติ หรือการสร%างปqจจัยสิ่งอํานวยความ
สะดวกพ้ืนท่ีจําเปVนแก�สังคม บทบาทและหน%าท่ีของรัฐบาลโดยท่ัวไปในด%านการท�องเท่ียว ได%แก� 
การศึกษาและการวิจัยเก่ียวข%องกับการท�องเท่ียวของประเทศรวมถึงการเก็บรวบรวมข%อมูลและสถิติ
ในเรื่องท่ีเก่ียวข%องและจําเปVนเพ่ือประโยชน<ท้ังการวิจัยและการกําหนดนโยบายทางการท�องเท่ียวของ
ประเทศ รวมถึงการจัดทําหรือสนับสนุนการจัดทําการศึกษาหรือวิจัยด%านการตลาดการท�องเท่ียวเพ่ือ
กําหนดศักยภาพในพ้ืนท่ีตลาดท่ีจะดําเนินการส�งเสริมและเผยแพร� ทําการสํารวจทัศนคติและความ
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ประทับใจของนักท�องเท่ียวจากประเทศต�างๆ เพ่ือนําไปเปVนข%อมูลประกอบการดําเนินการส�งเสริมและ
เผยแพร�ให%สอดคล%องกับความสนใจและความชอบของนักท�องเท่ียวในแต�ละประเทศ หรือแต�ละตลาด 
จัดทําแผนและวางกลยุทธ<ในการพัฒนาการท�องเท่ียวให%สอดคล%องกับแนวท่ี 2 และ 3 รวมถึงการวาง
แผนการใช%ท่ีดิน และแผนกายภาพเพ่ือกําหนดศักยภาพในการพัฒนาและการจัดสรรทรัพยากรลงไป
ในพ้ืนท่ีต�างๆ เพ่ือการท�องเท่ียว รวมถึงการเสนอแนะให%หน�วยงานต�างๆ ท่ีเก่ียวข%องกับการท�องเท่ียว
พิจารณาและให%การสนับสนุนการท�องเท่ียว ให%มีการประเมินอุปทานทางการท�องเท่ียวด%านต�างๆ เช�น 
โรงแรมและท่ีพักอาศัย ภัตตาคาร และร%านอาหาร ความสะดวกสบายด%านต�างๆ โครงสร%าง
ปqจจัยพ้ืนฐานในแหล�งท�องเท่ียวต�างๆ ท้ังนี้ เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาให%มีความสมดุลกับอุปทาน
ทางการท�องเท่ียวในระยะสั้นและในระยะยาว ดําเนินการทางด%านการตลาด การโฆษณา 
ประชาสัมพันธ<ส�งเสริมและเผยแพร�การท�องเท่ียวท้ังภายในและภายนอกประเทศ และดําเนินการหรือ
สนับสนุนให%มีการดําเนินการผลิตหรือฝtกอบรมบุคลากรเพ่ือให%บริการท�องเท่ียวด%านต�างๆ รวมถึงการ
ออกกฎหมายควบคุมและบังคับใช%กฎหมายในเรื่องต�างๆ ท่ีเก่ียวข%องหรือเปVนองค<ประกอบใน
อุตสาหกรรมท�องเท่ียว เพ่ือผลประโยชน<ในตัวของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวเองและเพ่ือผลประโยชน<โดย
ส�วนรวมของประเทศ และเปVนหน%าท่ีรัฐบาลโดยตรงท่ีจะต%องดําเนินการจัดสรรโครงสร%าง
ปqจจัยพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีต�างๆ เพ่ือความเจริญเติบโตของการท�องเท่ียว 
  บทบาททางด%านการบริหารหรือการจัดการเก่ียวกับทรัพยากรทางการท�องเท่ียว    
ซ่ึงกล�าวไว%แล%วว�า อุตสาหกรรมท�องเท่ียวสามารถอํานวยประโยชน<อย�างมหาศาลให%กับประเทศ ใน
ขณะเดียวกันถ%าจัดการไม�เปVนระบบอย�างเหมาะสมก็อาจจะมีผลเสียมากกว�าผลได% 
  ทรัพยากรทางการท�องเท่ียวท่ีได%กล�าวถึงนี้ความหมายครบคลุมถึงแหล�งท�องเท่ียว
ชนิดต�างๆ ไม�ว�าจะเปVนแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร< ศาสนา โบราณคดี กิจกรรมท่ี
มนุษย<สร%างข้ึน หรือวิถีชีวิตของประชาชน และยังมีความหมายรวมถึงบรรดาปqจจัยพ้ืนฐานทุกสาขา 
รวมท้ังปqจจัยสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท�องเ ท่ียว เช�น ท่ีพักแรม สถานบันเทิง สถาน
รักษาพยาบาล สถานีบริการน้ํามัน สถานีตํารวจ ภัตตาคาร ร%านอาหาร บริษัทนําเท่ียว เปVนต%น  
  การจัดการเก่ียวกับทรัพยากรท้ังสิ้นดังกล�าวแล%วนั้นจําเปVนต%องกําหนดนโยบายโดย
ส�วนรวมให%ชัดเจนว�าจะต%องการใช%ประโยชน<จากทรัพยากรดังกล�าวมากหรือน%อยขนาดไหนต%อง
จัดลําดับข้ันความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากร และต%องหาความสมดุลระหว�างอุปสงค< คือความ
ต%องการท่ีจะมาท�องเท่ียว หรือใช%บริการทางการท�องเท่ียว และอุปทาน คือ แหล�งท�องเท่ียวและ
ความสามารถรองรับนักท�องเท่ียว (Carrying Capacity) ตลอดจนกิจกรรมท่ีจะกําหนดข้ึนเพ่ือสนอง
ความต%องการของนักท�องเท่ียวได%ถูกนํามาใช%โดยเกิดประโยชน<สูงสุด (Optimum Utilization of 
Tourism Resource) 
  รัฐจะต%องมีหรือจะต%องกําหนดนโยบายด%านการท�องเท่ียวในระดับชาติ (National 
Policy) ให%เปVนท่ีแน�ชัดและจะต%องมีองค<กรท่ีจะเข%ามารับผิดชอบและสนองนโยบายแห�งรัฐ ซ่ึงย�อมมี
รูปแบบและลักษณะแตกต�างกันไปตามสภาพแวดล%อมได%ดังกล�าวไว%แล%ว 
  องค<กรท่ีมาจัดการทรัพยากรด%านการท�องเท่ียวจะทําหน%าท่ีวางแผนโดยส�วนรวมตาม
นโยบายท่ีกําหนดซ่ึงมีหลักเกณฑ<ใหญ�ๆ ในทางปฏิบัติท่ีอธิบายได%พอเปVนสังเขปดังนี้ คือ การจัดทํา
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บัญชีแหล�งท�องเท่ียว ประเมินคุณค�าแหล�งท�องเท่ียวท้ังในด%านการพัฒนาและการตลาด จัดลําดับ
ความสําคัญและความมีศักยภาพทางด%านการตลาด กําหนดความต%องการทางด%านปqจจัยพ้ืนฐานท้ังใน
ปqจจุบันและในอนาคตของแหล�งท�องเท่ียว กําหนดความต%องการทางด%านปqจจัยสิ่งอํานวยความสะดวก
ทางด%านการท�องเท่ียว ให%ความสําคัญด%านการอนุรักษ<สภาพแวดล%อมให%สมดุลกับการพัฒนา กําหนด
นโยบายส�งเสริมการลงทุนด%านการท�องเท่ียว ประสานนโยบายในทุกระดับ เช�น นโยบายการบิน
พาณิชย<นโยบายการขนส�งระบบภาษีในธุรกิจท�องเท่ียวการเข%าเมือง กรมศุลกากร การให%ความ
ปลอดภัย และ การสร%างกําลังคนในอุตสาหกรรมท�องเท่ียว การยกระดับมาตรฐานการบริการในสาขา
ต�างๆ การสํารวจทัศนคติและการศึกษาผลกระทบของการท�องเท่ียวต�อระบบเศรษฐกิจและสังคมใน
พ้ืนท่ีเปVนแหล�งท�องเท่ียว การสร%างทัศนคติและความเข%าใจในความสําคัญของอุตสาหกรรมท�องเท่ียว
ให%เกิดข้ึน และเปVนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป กําหนดให%องค<กรท่ีรับผิดชอบดําเนินการพัฒนาในส�วนท่ี
เก่ียวข%อง การติดตาม (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation)  
  แนวทางท้ังหมดนี้หากมีการดําเนินการและประสานงานกันอย�างครบวงจร กล�าว 
คือ หากสามารถประสานแผนท้ังหมดเข%าไว%ด%วยกันในลักษณะเปVนแผนเบ็ดเสร็จ (Integrated Plan) 
แหล�งท�องเท่ียวท่ีได%รับการพัฒนานั้นๆ จะเปVนแหล�งท่ีมีความสมบูรณ< ลักษณะค�อนข%าง Ideal แต�ก็มี
หลายประเทศท่ีดําเนินการได%เปVนผล อย�างเช�นพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวหลายแห�งในประเทศอิสราเอล 
เปVนต%น 
  บาทบาทด%านการดําเนินการด%านการตลาด การดําเนินการด%านการตลาดจะสามารถ
ทําได%หรือไม� หากแหล�งท�องเท่ียวท่ีจะทําการขายขาดความพร%อมกล�าว คือ ยังเปVนแหล�งท่ียังไม�ได%รับ
การพัฒนาหรือว�าจะใช%การตลาดเปVนตัวนําเพ่ือท่ีจะให%เกิดการพัฒนาติดตามเข%าไปประเด็นนี้คล%ายๆ 
กับข%อถกเถียงกันท่ีว�าไก�ควรจะเกิดก�อนไข� หรือไข�ควรจะเกิดก�อนไก� เพราะแหล�งท�องเท่ียวหลายแห�ง
ในประเทศได%เกิดค%นโดยอิทธิผลของการตลาดเปVนตัวนํา ก�อนท่ีจะเข%าไปดําเนินการพัฒนาหรือสร%าง
สิ่งอํานวยความสะดวก อย�างไรก็ตาม การพัฒนาและการตลาดคงแยกไม�ออก เพราะท้ัง 2 อย�างนี้
จะต%องดําเนินการควบคู�กันเพ่ือท่ีจะให%แหล�งท�องเท่ียวนั้นเปVนแหล�งท�องเท่ียวท่ีสมบูรณ< ข%อเท็จจริง
ประการสําคัญท่ีคงจะปฏิเสธไม�ได%ก็คือ หากสินค%า (Products) คือแหล�งท�องเท่ียวไม�ดีก็คงไม�สามารถ
ดําเนินการด%านการตลาดได%อย�างมีประสิทธิผล ในขณะเดียวกนหากจะดําเนินการทางด%านการตลาด
ไปอย�างเดียวโดยไม�สนใจด%านการพัฒนาปรับปรุงแหล�งท�องเท่ียวหรือการบริการด%านการท�องเท่ียว
ความสําเร็จก็คงไม�เกิดข้ึน 
  ลักษณะการดําเนินการด%านการตลาดของแต�ละประเทศมีความแตกต�างกันไปท้ังนี้
ข้ึนอยู�กับรูปแบบขององค<กรท่ีเข%ามาบริหารหรือจัดการเก่ียวกับอุตสาหกรรมท�องเท่ียวหลายๆ 
ประเทศดําเนินการในรูปแบบสมาคมการท�องเท่ียว (Tourism Association) หรือ Visitor’s Bureau 
ซ่ึงจะมีการระดมทุนจากภาคธุรกิจท�องเท่ียวเอกชนหรือสาขาธุรกิจท่ีเก่ียวข%องกตามสัดส�วนท่ีตกลงกัน
เพ่ือนํามาใช%ทางด%านการตลาดและการประชาสัมพันธ<หลายประเทศใช%งบประมาณท้ังหมดจากรัฐบาล
และมีหลายประเทศท่ีใช%งบประมาณของรัฐบาลสมทบเงินช�วยเหลือของภาคธุรกิจท�องเท่ียวเอกชน 
และไม�ว�าจะเปVนรูปแบบขององค<กรหรือการดําเนินการด%านการตลาดจะเปVนอย�างไรก็ตามสิ่งท่ีขาด
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ไม�ได%ก็คือจะต%องมีนโยบายทางด%านการตลาดท่ีชัดเจนและมีความเปVนไปได% ส�วนวิธีการหรือกลยุทธ<
ทางด%านการตลาดก็จะแตกต�างกันไปตามสภาพแวดล%อมและข%อจํากัดของแต�ละประเทศซ่ึงไม�เหมือกัน 
  การกําหนดนโยบายทางด%านการตลาดจําเปVนจะต%องศึกษาถึงองค<ประกอบท่ีจะ
เก้ือหนุนต�อความเปVนไปได%ท่ีจะสะท%อนกลับไปสู�นโยบายท่ีจะกําหนดองค<ประกอบดังกล�าวนั้น ได%แก� 
ความพร%อมและความมีมาตรฐานของแหล�งท�องเท่ียว การได%มีการศึกษาและวิจัยเก่ียวกับทัศนคติของ
นักท�องเท่ียว หรือการศึกษาวิจัยด%านการตลาด การมีองค<ประกอบสาขาอ่ืนท่ีเก้ือหนุน เช�น นโยบาย
การบินพาณิชย<ท่ีเอ้ือต�อการขยายตัวของธุรกิจท�องเท่ียว ระเบียบพิธีการในการเข%าเมืองท่ีไม�ยุ�งยาก
รวมท้ังความพร%อมของปqจจัยพ้ืนฐาน ปqจจัยสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ เปVนต%น และ
ความสามารถของบุคลากร ตลอดจนกําลังความสามารถทางด%านการเงิน 
  บทบาททางด%านการควบคุมและจัดระเบียบในอุตสาหกรรมท�องเท่ียว ปqญญาสําคัญ
ของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวในหลายประเทศส�วนใหญ�เปVนเรื่องความไม�พร%อมของแหล�งท�องเท่ียวและ
การขาดอํานาจในการควบคุมและจัดระเบียบในอุตสาหกรรมท�องเท่ียว ปqญหานี้มองเห็นได%ชัดเจนใน
ประเทศของเรา ยกตัวอย�างเช�น การขยายตัวทางด%านการลงทุนสร%างสิ่งอํานวยความสะดวกทางการ
ท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีนําไปสู�การใช%ประโยชน<ในท่ีดินซ่ึงไม�เหมาะสมและทําให%แหล�งท�องเท่ียวเสื่อมคุณค�า 
มีปqญหาการสร%างโรงแรมมากเกินความจําเปVน ซ่ึงไม�เหมาะสมและทําให%แหล�งท�องเท่ียวเสื่อมคุณค�า มี
ปqญหาการสร%างโรงแรมมากเกินความจําเปVน ซ่ึงนําไปสู�ปqญหาการตัดราคาและแก�งแย�งลูกค%า ใน
ขณะเดียวกันก็ไม�มีการกําหนดมาตรฐานหรือลําดับข้ันของโรงแรม บริษัทนําเท่ียวโกงลูกค%า มัคคุเทศก<
ไม�ได%มาตรฐานหรือประพฤติมิชอบ ร%านค%าของท่ีระลึกขายสินค%าโก�งราคาหรือขายสินค%าปลอด       
การทําลายธรรมชาติ พฤติกรรมทางเพศท่ีขัดต�อประเพณีวัฒนธรรมอันดี เปVนต%น สิ่งเหล�างนี้เกิดข้ึนมา
เพราะขาดองค<กรท่ีมีอํานาจท่ีเข%ามาเข%าไปควบคุมดูแลและจัดระเบียบหรือนัยหนึ่งคือ การขาด
กฎหมายท่ีจะเข%ามาจัดการเก่ียวกับอุตสาหกรรมท�องเท่ียวโดยตรงนั่นเอง 
  องค<กรท่ีเข%ามาจัดการด%านการท�องเท่ียวเปVนระดับทบวง หรือกระทรวงก็มีอํานาจ
ค�อนข%างสมบูรณ<ท่ีจะเข%ามาควบคุมดูแล โดยสามารถออกกฎหมายท่ีจะนํามาจัดระเบียบในธุรกิจการ
ท�องเท่ียวได% บางประเภทมีกฎหมายแม�บททางด%านการท�องเท่ียวโดยเฉพาะ ท่ีจะแตกลูกออกไปเปVน
กฎหมายท่ีจะเข%าไปควบคุมและจัดระเบียบเก่ียวกับโรงแรมและท่ีพักประเภทต�างๆ บริษัทนําเท่ียว
มัคคุเทศก< ร%านค%าของท่ีระลึก สถานบริการ และอ่ืนๆ เปVนต%น ซ่ึงจะเปVนการช�วยทําให%ธุรกิจท�องเท่ียว
ได%ดําเนินไปอย�างมีระบบ 
  บทบาททางด%านการจัดการด%านการเงินการคลัง ด%านนี้อาจจะกล�าวได%ว�าเปVนหัวใจ
ของการบริหารเพราะรัฐจะแสดงบทบาทท้ัง 3 ประการดังกล�าวมาแล%วข%างต%นได%อย�างสมบูรณ<ก็
ต�อเม่ือได%รับการสนับสนุนทางด%านงบประมาณตามความเหมาะสม เม็ดเงินท่ีนํามาใช%ย�อมต%องส�ง
ผลตอบแทนท่ีแน�นอน และการจ�ายท้ังสิ้นต%องเปVนไปอย�างคุ%มค�า 
  งบประมาณท่ีนํามาใช%นอกจากเพ่ือการบริหารองค<กรแล%ว ส�วนใหญ�จะถูกนําไปใช�ใน
เรื่องสําคัญๆ ดังนี้ 1) เพ่ือการลงทุนพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว โดยมีการศึกษาความเหมาะสมในด%านการ
ลงทุน ซ่ึงจะมีผลประโยชน<ตอบแทนทางเศรษฐกิจและการเงินอย�างคุ%มค�าการลงทุน ดังกล�าว อาจเปVน
เรื่องปqจจัยพ้ืนฐาน ซ่ึงจะช�วยทําให%แหล�งท�องเท่ียวนั้นๆ มีความพร%อมและเปVนการกระตุ%นให%เกิดการ
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ลงทุนเพ่ือพัฒนาปqจจัย สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการทางด%านการท�องเท่ียวท่ีจะติดตามมาซ่ึงใน
ส�วนหลังนี้มักจะเปVนการลงทุนของภาคเอกชนแทบท้ังสิ้น 2) เพ่ือการตลาด โดยมีการศึกษาและวิจัย
ลู�ทางทางการด%านการตลาดเพ่ือท่ีจะให%การใช%จ�ายทางด%านการส�งเสริมการขายเปVนไปอย�างถูกต%อง
เหมาะสม และมีผลต�อการชักชวนให%ผู%เดินทางเข%ามาท�องเท่ียวภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึน 3) เพ่ือ
พัฒนาด%านการบริการ ซ่ึงมีขอบเขตครอบคลุมถึงการสร%างกําลังคนในธุรกิจการท�องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐานในเพียงพอ และการปรับปรุงทางด%านการให%บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกต�างๆ ของ
ผู%ประกอบการ ไม�ว�าจะเปVนเรื่องการจัดบริการนําเท่ียวมัคคุเทศก< ร%านค%าของท่ีระลึก ภัตตาคาร 
ร%านอาหาร หรือสถานบริการการขนส�ง เปVนต%น  
  บทบาทด%านการพัฒนาภาคบริหาร ได%มีการปรับปรุงและพัฒนาปqจจัยพ้ืนฐานอัน
จําเปVนต�อการเพ่ิมประสิทธิภาพและส�งเสริมความสามารถในการแข�งขันของภาคบริการของไทย เช�น 
การพัฒนาพาณิชย<อิเล็กทรอนิกส< (E-Commerce) เพ่ือสนับสนุนการท�องเท่ียว กําหนดมารฐาน
โรงแรม (Hotel Ratio System) ให%บริการข%อมูลท�องเท่ียวเดินทางระหว�างประเทศไม�เกิน 12 ชั่วโมง 
ก�อสร%างถนนเพ่ือการท�องเท่ียว จัดให%หน�วยงานและองค<กรท่ีเก่ียวข%องร�วมพัฒนายุทธศาสตร<เพ่ือให%มี
การใช%ศักยภาพบริการอย�างเต็มท่ี โดยได%กําหนดให%อุตสาหกรรมท�องเท่ียวเปVน 1 ใน 4 กลยุทธ<เพ่ือ
แก%ไขปqญหาเร�งด�วนของชาติ กําหนดมาตรฐานเร�งด�วนในการพัฒนา และส�งเสริมการท�องเท่ียวโดย
วัตถุประสงค<เร�งทํารายได%เข%าสู�ประเทศ เพ่ือกระตุ%นและแก%ไขปqญหาเศรษฐกิจของชาติ โดยเพ่ิมค%าใช%
จ�ายต�อคนต�อวัน กระตุ%นการกระจายรายได%สู�ชนบทและสังคมเมือง กระตุ%นให%คนไทยเท่ียวในประเทศ 
ชะลอการเดินทางออกนอกประเทศ หารือร�วมกับภาคเอกชนเพ่ือกําหนดแนวทางและกิจกรรมกระตุ%น
รายได%ให%บรรลุเปjาหมายการเพ่ิมรายได%การท�องเ ท่ียวจากปzก�อน 50,000 ล%านบาท โดยมี
กลุ�มเปjาหมายท่ีตลาดระยะใกล%และระยะกลาง กระตุ%นการเดินทางของกลุ�ม First Visit และกลุ�ม
ศักยภาพพักอยู�นานและค�าใช%จ�ายสูง โดยมีการจัดต้ังกรรมการอํานวยพัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียว
แห�งชาติ (ก.พสท) นอกจากนี้ยังได%มีการพัฒนาผู%ประกอบการให%มีความรู%และทักษะ ท้ังด%านภาษา 
มาตรฐานการบริการและการจัดการเพ่ือสร%างความเข%มแข็งต�อการเปลี่ยนแปลงของความตกลง
ระหว�างประเทศด%านการบริการ ฟ�yนฟูระดับความสัมพันธ<และร�วมมือกับประเทศเพ่ือนบ%านเพ่ือให%ไทย
เปVนประตูทางผ�านหลักของการท�องเท่ียวในภูมิภาค เช�น การทําความตกลง ความร�วมมือด%านการ
ท�องเท่ียวไทย กัมพูชา ไทย-มาเลเซีย เป�ดสนามบินนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม�ให%เปVน Hub สําหรับ
การบินไปเมืองพุกาม และ มัณฑะเลย<ของเมียนมาร< บริหารการท�องเท่ียวโดยใช%กลยุทธ<การตลาดเชิง
รุกในหลายรูปแบบหลายโครงการ อนึ่งรัฐบาลเห็นความจําเปVนท่ีจะต%องพัฒนา บูรณะฟ�yนฟูมรดกและ
สินทรัพย<ทางวัฒนธรรม ท้ังในเขตเมืองและนอกเมือง เพ่ือให%เกิดการท�องเท่ียวใหม�ด%วย จึงได%
ดําเนินการจัดโครงการลดราคาสินค%าประจําปz (Amazing Thailand Grand Sale) ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมท้ังเมืองหลักทางการท�องเท่ียวรวม 7 แห�ง กิจกรรมสนับสนุน
พ้ืนท่ีเมืองชายแดน และแหล�งท�องเท่ียวใหม� 7 กลุ�มพ้ืนท่ี การจัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ<ลุ�มแม�โขง
สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณีของจังหวัดต�างๆ เพ่ิมความหลากหลายของการท�องเท่ียว
รูปแบบต�างๆ ท้ังการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ< การท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท�องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม 
รวมท้ังยังให%ความสําคัญกับการกําหนดมาตรฐานการอํานวยความสะดวกปjองกัน และคุมครอง
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โรคติดต�อในแหล�งท�องเท่ียว จัดต้ังศูนย<เฉพาะกิจเพ่ือเตรียมความพร%อมรองรับการเดินทางท�องเท่ียว
ในช�วงเทศกาล และยังได%ต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือแก%ไขปqญหาการหลอกลวงและเอารัดเอา
เปรียบนักท�องเท่ียว ตลอดจนความร�วมมือกับองค<กรการท�องเท่ียวปกปjองเด็ก และเยาวชนจากการใช%
ประโยชน<ทางเพศจากเด็กในอุตสาหกรรมท�องเท่ียวด%วย 
  บทบาทของรัฐหรืองค<กรท่ีรับผิดชอบเรื่องการท�องเท่ียวดังท่ีได%กล�าวไว%โดยสังเขป
มาแล%วนั้น เปVนหลักการท่ีสําคัญท่ีรัฐบาลจะต%องให%ความช�วยเหลือสนับสนุนอย�างเพียงพอ เพ่ือท่ีจะให%
องค<กรท่ีรับผิดชอบสามารถดําเนินการด%านการพัฒนาและการส�งเสริมการท�องเท่ียวของรัฐ ได%อย�างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลและเปVนบทบาทท่ีรัฐจําเปVนต%องเข%าไปแทรกแซงเพ่ือให%การดําเนินการ
ท้ังสิ้นเปVนไปอย�างมีระบบและสอดคล%องกับสาขาการพัฒนาด%านอ่ืนๆ อันจะนําประโยชน<มาสู�
ประเทศชาติโดยส�วนรวม 
  บทบาทขององค<กรภาคเอกชน 
  การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (ททท.) และสมบัติ กาญจนกิจ (2544) กล�าวว�า 
องค<กรภาคเอกชนมีบทบาทต�อการพัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียวโดยมีบทบาทและหน%าท่ีส�งเสริม
และพัฒนาการท�องเท่ียวมีหลายหน�วยงานด%วยกัน ดังนี้ การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย สมาคม
โรงแรมไทย ท�าอากาศยานแห�งประเทศไทย ตํารวจท�องเท่ียว (กองกับกับการ 8 กองปราบปราม) 
กองตรวจคนเข%าเมือง (ต.ม.) กรมศุลกากร สมาคมธุรกิจการท�องเท่ียว ซ่ึงองค<กรภาคเอกชนเหล�านี้มี
บทบาทในการสนับสนุนและส�งเสริมการท�องเท่ียวได%ดังนี้ คือ 1) เผยแพร�ประเทศไทยในด%านความ
งามของธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร< ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และวิวัฒนาการ
ของเทคโนโลยี ตลอดจนกิจการอย�างอ่ืนอีกอันจะเปVนการชักจูงให%มีการเดินทางท�องเท่ียว 2) ส�งเสริม
การท�องเท่ียวและอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวตลอดจนการประกอบอาชีพของคนไทยในอุตสาหกรรม
ท�องเท่ียว 3) อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก�นักท�องเท่ียว 4) ส�งเสริมความเข%าใจอันดีและ
ความเปVนมิตรไมตรีระหว�างประชาชนและระหว�างประเทศโดยอาศัยการท�องเท่ียว 5) ริเริ่มให%มีการ
พัฒนาการท�องเท่ียวเพ่ือพัฒนาปqจจัยพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกให%แก�นักท�องเท่ียว            
6) ส�งเสริมชักจูงให%นักท�องเท่ียวจากต�างประเทศเดินทางมาสู�ประเทศไทย เพ่ือให%ได%มาซ่ึงรายได%เปVน
เงินตราต�างประเทศเข%าเพ่ิมพูนเศรษฐกิจส�วนรวมโดยรีบด�วน 7) ขยายแหล�งท�องเท่ียวให%กระจาย
รายได%จากการท�องเท่ียวให%ถึงประชาชนในทุกภูมิภาค 8)  อนุรักษ<และฟ�yนฟูสมบัติวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อมเพ่ือให%คงความเปVนเอกลักษณ<ของไทยไว%ด%วยดีท่ีสุด 9) พัฒนาสิ่ง
อํานวยความสะดวกและบริการด%านการท�องเท่ียวให%มีมาตรฐานท่ีดีเพ่ือสร%างความประทับใจให%แก�
นักท�องเท่ียวท่ีมาเยือนให%มากข้ึน 10) เพ่ิมความปลอดภัยให%แก�นักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาว
ต�างประเทศให%สามารถม่ันใจในความปลอดภัยของร�างและทรัพย<สินของตนและหมู�คณะ 11) ส�งเสริม
การเดินทางท�องเท่ียวของคนไทยภายในประเทศโดยเฉพาะกลุ�มผู%รายได%น%อยและเยาวชนเพ่ือเปVนการ
เพ่ิมสวัสดิการด%านการท�องเท่ียวให%แก�คนไทย 12)  สร%างกําลังคนท่ีเปVนคนไทยเข%ามาทํางานใน
อุตสาหกรรมท�องเท่ียวให%มากท่ีสุด 13) ส�งเสริมให%ประชาชนเข%ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมอันเก่ียวกับ
การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างกว%างขวางยิ่งข้ึน 
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  นอกจากนี้ในปqจจุบันยังมีองค<กรภาคเอกชนท่ีสําคัญอีกองค<กรหนึ่งท่ีมีบทบาทต�อ
การพัฒนาธุรกิจการท�องเท่ียวในชุมชนโดยตรง คือ องค<การบริหารส�วนตําบล หรือ อบต. ซ่ึงองค<กรนี้
เปVนองค<กรท่ีมีบทบาทในการเสริมสร%างความเข%มแข็งในการทํางานร�วมกับหน�วยงานอ่ืนท่ีมีส�วน
เก่ียวข%องกับการท�องเท่ียวได%เปVนอย�างดี และองค<กรนี้มีเครือข�ายและสามารถสร%างเครือข�ายการ
ท�องเท่ียวท่ีกว%างขวางท่ัวท้ังประเทศได% และสามารถดําเนินการได%ในลักษณะต�างๆ ตามแนวคิดของ
สมบัติ กาญจนกิจ (2544) ได%ดังนี้ 1) การใช%สื่อต�างๆ ในการเสนอข%อมูลข�าวสารระหว�างกัน การ
นําเสนอข%อมูลข�าววารดังกล�าวควรเปVนไปในลักษณะท่ีตั้ง องค<การบริหารส�วนตําบล ชุมชน ประชาชน 
ผู%มีส�วนเก่ียวข%องและสนใจได%มีโอกาสในการเสนอข%อมูล ข�าวสารและความคิดเห็นของแต�ละฝ�ายโดย
ไม�ควรเปVนเพียงการนําเสนอจาก องค<การบริหารส�วนตําบล ฝ�ายเดียว ประชาชนและชุมชนจะได%มี
ความรู%สึกว�า เสียงของเขจาได%รับการรับฟqงจาก องค<การบริหารส�วนตําบล และผู%มีส�วนเก่ียวข%องทําให%
ชุมชนและประชาชนเกิดความม่ันใจ และรู%สึกว�าตนมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะเข%ามามีส�วนร�วมในการ
จัดการการท�องเท่ียวด%วยเช�นกัน 2) นํากระบวนการกิจกรรมกลุ�มเข%ามาใช% กิจกรรมกลุ�มจะก�อให%เกิด
การเรียนรู%ระหว�างกันในขณะท่ีได%เข%ามาทํางานร�วมกัน อาทิ การจัดให%มีการรณรงค<รักษาความสะอาด 
และความสวยงามของชุมชนโดยร�วมกัน การศึกษาดูงานในท%องถ่ินอ่ืนการบูรณะและการก�อสร%าง
อํานวยความสะดวกด%านการท�องเท่ียว 3) การจัดอาสาสมัคร องค<การบริหารส�วนตําบล ควรจัดให%มี
กลุ�มอาสาสมัครการท�องเท่ียวข้ึนเพ่ือให%ผู%ท่ีมีความต่ืนตัวและกระตือรือร%นเหล�านี้ไดมีช�องทางเข%ามา
เปVนอาสาสมัคร โดยอาจมีกิจกรรมต�างๆ ให%อาสาสมัครดําเนินการ อาทิ การเปVนมัคคุเทศก<ให%กับ
นักท�องเท่ียว และการดูแลความสะดวกและความเปVนระเบียบเรียบร%อยของแหล�งท�องเท่ียวในท%องถ่ิน 
4) การปลูกฝqงเยาวชนด%านการจัดการท�องเท่ียวเพ่ือให%การท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี องค<การบริหารส�วน
ตําบล เปVนไปอย�างยั่งยืน องค<การบริหารส�วนตําบล ควรจัดให%มีการถ�ายทอดความรู%เก่ียวกับการ
อนุรักษ<ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล%อม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของท%องถ่ินจากคนรุ�นหนึ่งสู�คน
รุ�นต�อๆ ไป โดยอาจจัดกิจกรรมต�างๆ ในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนในเรื่องท่ีเก่ียวข%องกับการท�องเท่ียว 
5) การสร%างเครือข�ายความร�วมมือระหว�างองค<การบริหารส�วนตําบล การจัดการท�องเท่ียวในท%องถ่ิน
ของ องค<การบริหารส�วนตําบล จําเปVนอย�างยิ่งท่ีจะต%องประสานความร�วมมือระหว�าง องค<การบริหาร
ส�วนตําบล ท่ีมีพ้ืนท่ีท่ีมีความคาบเก่ียวกัน ระหว�าง องค<การบริหารส�วนตําบล หรือเปVนแหล�งท�องเท่ียว
ท่ีมีความเชื่อมโยงสัมพันธ<กันหรือเปVนพ้ืนท่ีท่ีมีประเพณีวัฒนธรรมร�วมกัน ดังนั้น การจัดการการ
ท�องเท่ียวของ องค<การบริหารส�วนตําบล จึงต%องมีการประสานงานและมีความร�วมมือระหว�าง 
องค<การบริหารส�วนตําบล ใกล%เคียง 6) การสร%างเครือข�ายความร�วมมือระหว�าง องค<การบริหารส�วน
ตําบล กับองค<กรภายนอก นอกเหนือจากการประสานความร�วมมือระหว�าง องค<การบริหารส�วนตําบล
ด%วยกันเองแล%ว ควรมีการประสานความร�วมมือกับหน�วยงานอ่ืนๆ อาทิ ความร�วมมือระหว�าง องค<การ
บริหารส�วนตําบล กับสื่อมวลชนท้ังในท%องถ่ินและส�วนกลาง บริษัท หรือธุรกิจท่ีจัดการการท�องเท่ียว
เชิงนิเวศละการท�องเท่ียวชุมชน องค<กรพัฒนาเอกชน และมูลนิธิท่ีดําเนินกิจกรรมสนับสนุนการ
ท�องเท่ียวเชิงนิเวศ และการท�องเท่ียวชุมชน เปVนต%น ท้ังนี้ องค<การบริหารส�วนตําบล ควรทําเปVนบัญชี
รายชื่อองค<กร บุคคล สถานท่ีติดต�อพร%อมเบอร<โทรศัพท< และความเชี่ยวชาญหรือบทบาทขององค<กร
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หรือบุคคลนั้นๆ เม่ือต%องการความช�วยเหลือ หรือการสนับสนุนใดๆ ก็สามารถใช%เปVนแหล�งข%อมูล
สนับสนุนเพ่ือประสานความร�วมมือและการสนับสนุนการท�องเท่ียวให%กับ องค<การบริหารส�วนตําบล ได% 
  สรุปบทบาทกรมีส�วนร�วมของชุมชนในการส�งเสริมพัฒนาการท�องเท่ียวได%สอดคล%อง
กับแผนพัฒนาการท�องเท่ียวตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ได%มีการกําหนดแนวทาง 
สําหรับการมีส�วนร�วมของประชาชนไว%หลายประการ เช�น 1) จัดกระบวนการหรือกลไกการบริหาร
จัดการของรัฐท่ีเป�ดโอกาสให%ประชาชนมีส�วนร�วมในการวิเคราะห<สาเหตุของปqญหาการจัดทําแผนและ
ดําเนินการแก%ไขปqญญาชุมชน 2) จัดให%มีกระบวนการและช�องทางของการมีส�วนร�วมในกิจกรรม
ทางการพัฒนาเปVนระบบควบคุมกันไป คือ ระบบการมีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรม การพัฒนาร�วมกัน
ภาครัฐซ่ึงเปVนระบบท่ีมีการปฏิบัติอยู�ในปqจจุบันและระบบการจัดการกิจกรรมการพัฒนาใหม� โดยให%
ประชาชนมีส�วนร�วมอย�างสมบูรณ<ซ่ึงภาครัฐเปVนฝ�ายส�งเสริมและสนับสนุนในด%านนโยบายมาตรการ 
และงบประมาณสนับสนุน 3) เสริมสร%างวิสัยทัศน< และสร%างขีดความสามารถในการจัดการ หรือการมี
ส�วนร�วมให%แก�องค<กรของประชาชน องค<กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน สาธารณสุข ภาคธุรกิจเอกชน
เพ่ือให%เข%ามามีส�วนร�วมในการดําเนินแผนงานโครงการของรัฐหรือของชุมชน เช�น การใช%มาตรฐานจูง
ใจทางภาษี การสนับสนุนการฝtกอบรมทางด%านการจัดการและการส�งเสริมความร�วมมือกับฝ�ายอ่ืนๆ 
ในสังคม  
  การมีส�วนร�วมของประชาชนได%รับการยอมรับท้ังในแง�ของหลักการและกลไกท่ีจะ
นําไปสู�ความสําเร็จของโครงการพัฒนาต�างๆ หรือกิจกรรมท่ีกําลังจะเกิดข้ึนต�อไปในอนาคตไม�ว�า
โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ จะเปVนภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ไม�ว�าจะเปVนขนาดเล็ก หรือ
ใหญ� โดยเฉพาะอย�างยิ่งในโครงการท่ีมีผลกระทบต�อสิ่งแวดล%อม 
  ดังนั้นโดยท่ัวไปจึงมีการดําเนินการเพ่ือให%ประชาชนเข%ามามีส�วนร�วมในกระบวนการ
วิเคราะห<ผลกระทบสิ่งแวดล%อมเพ่ือวัตถุประสงค<ต�างๆ ดังนี้ 1) เพ่ือได%รับข%อมูล ข�าวสาร ความรู% และ
ความเข%าใจเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 2) เพ่ือช�วยในการชี้ประเด็น
ปqญหาและคุณค�าต�างๆ ของสิ่งแวดล%อม 3) เพ่ือแสดงความคิดเห็นอันอาจจะเปVนประโยชน<ในการ
แก%ปqญหา 4) เพ่ือช�วยในการข%อมูลย%อนกลับ และช�วยในการวิเคราะห<ผลกระทบต�างๆ อันจะเปVน
ประโยชน<ในการวางแผนดําเนินงานและการตรวจเฝjาระวัง 5) เพ่ือขจัดปqญหาความขัดแย%งและเพ่ือ
สร%างข%อตกลงร�วมกัน ท้ังนั้นวัตถุประสงค<ของการให%ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการหรือกิจกรรมท่ี
แตกต�างกันไม�จําเปVนต%องเหมือนกัน  หรือมีครบท้ัง 5 วัตถุประสงค< ดังกล�าวข%างต%น ข้ึนอยู�กับโครงการ
หรือกิจกรรมนั้นๆ และข้ึนอยู�กับประเด็นปqญหาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
 
2.4 การบริหารจัดการการแหล�งท�องเท่ียว และการบริหารจัดการแหล�งท�องเท่ียวโดยชุมชน 
 ความหมายของการบริหารจัดการ 
 สมพงศ<  เกษมสิน (2541) กล�าวไว%ว�า การบริหาร หมายถึง การใช%ศาสตร<และศิลปmนําเอา
ทรัพยากรบริหาร (Administrative Resource) เช�น คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ มา
ประกอบการตามกระบวนการบริหาร (Process of Administration) เช�น POSDCORB Model ให%
บรรลุวัตถุประสงค<ท่ีกําหนดไว%อย�างมีประสิทธิภาพ 
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 เทเลอร< (Taylor อ%างถึงใน สมพงศ< เกษมสิน, 2523) ให%ความหมายการบริหารไว%ว�างาน
บริหารทุกอย�างจําเปVนต%องกระทําโดยมีหลักเกณฑ< ซ่ึงกําหนดจาการวิเคราะห<ศึกษาโดยรอบคอบ ท้ังนี้ 
เพ่ือให%มีวิธีท่ีดีท่ีสุดในอันท่ีจะก�อให%เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งข้ึนเพ่ือประโยชน<สําหรับทุก
ฝ�ายท่ีเก่ียวข%อง 
 คูนตซ< (Koontz) อ%างถึงใน สมพงศ< เกษมสิน, 2523) ให%ความหมายของการจัดการ 
หมายถึง การดําเนินงาน ให%บรรลุวัตถุประสงค<ท่ีต้ังไว% โดยอาศัยปqจจัยท้ังหลาย ได%แก� คน เงิน วัสดุ 
สิ่งของ เปVนอุปกรณ<การจัดการนั้น 
 ติน ปรัชญาพฤทธิ์ (2535) มองการบริหารในลักษณะท่ีเปVนกระบวนการโดยหมายถึง 
กระบวนการนําเอาการตัดสินใจ และนโยบายไปปฏิบัติ ส�วนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเก่ียวข%องกับการ
นําเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
 ธงชัย  สันติวงษ< (2535) กล�าวไว%ว�า การบริหาร (Administration) มีรากศัพท<มาจากภาษาลาติน 
“Administatrae” หมายถึง ช�วยเหลือ (Assist) หรืออํานวยการ (Direct) การบริหารมีความสัมพันธ<หรือมี
ความหมายใกล%เคียงกับคําว�า “Minister” ซ่ึงหมายถึง การรับใช%หรือผู%รับใช% หรือผู%รับใช%รัฐ คือรัฐมนตรี 
สําหรับความหมายด้ังเดิมของคําว�า Administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต�างๆ ส�วน การจัดการ 
(Management) นิยมใช%ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซ่ึงมีวัตถุประสงค<ในการจัดต้ังเพ่ือมุ�งแสวงหากําไร 
(Profits) หรือกําไรสูงสุด (Maximum Profits) สําหรับผลประโยชน<ท่ีจะตกแก�สาธารณะถือเปVน
วัตถุประสงค<รองหรือเปVนผลพลอยได% (By Product) 
 การบริหาร บางครั้งเรียกว�า การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใดๆ 
ของหน�วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ%าหน%าท่ีของรัฐ (ถ%าเปVนหน�วยงานภาคเอกชน หมายถึง ของหน�วยงาน
และ/หรือ บุคคล) ท่ีเก่ียวข%องกับคน สิ่งของและหน�วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต�างๆ เช�น (1) การบริหาร
นโยบาย (Policy) (2) การบริหารอํานาจหน%าท่ี (Authority) (3) การบริหารคุณธรรม (Morality) (4) การ
บริหารท่ีเก่ียวข%องกับสังคม (Society) (5) การวางแผน (Planning) (6) การจัดองค<การ (Organizing) (7) การ
บริหารทรัพยากรมนุษย< (Staffing) (8) การอํานวยการ (Directing) (9) การประสานงาน (Coordination) 
(10) การรายงาน (Reporting) (11) การงบประมาณ (Budgeting) เช�นนี้ เปVนการ “กระบวนการบริหาร” 
หรือ “ปqจจัยท่ีมีส�วนสําคัญต�อการบริหาร” ท่ีเรียกว�า แพ็มส<-โพสคอร<บ (PAMS-POSDCORB) แต�ละตัวมา
เปVนแนวทางในการให%ความหมาย 
 อาจให%ความหมายได%อีกว�า การบริหาร หมายถึง การดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใดๆ 
ของหน�วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ%าหน%าท่ีของรัฐ ท่ีเก่ียวข%องกับคน สิ่งของและหน�วยงาน โดย
ครอบคลุมเรื่องต�างๆ เช�น (1) การบริหารคน (Man) (2) การบริหารเงิน (Money) (3) การบริหารวัสดุ
อุปกรณ< (Material) (4) การบริหารงานท่ัวไป (Management) (5) การบริหารการให%บริการประชาชน 
(Market) และ (6) การบริหารการวัดผล (Measurement) เปVนปqจจัยท่ีมีส�วนสําคัญต�อการบริหาร ท่ี
เรียกว�า 9m นอกจากนี้แล%ว ยังอาจนําปqจจัยอ่ืนมาใช%เปVนแนวทางในการให%ความหมายได%อีก  เปVนต%น
ว�า 4m ซ่ึงประกอบด%วย การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) การบริหารวัสดุอุปกรณ< 
(Material) และการบริหารงานท่ัวไป (Management) และ 5ป ซ่ึงประกอบด%วยประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ประหยัด ประสานงาน และประชาสัมพันธ< 
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 สมพงศ<  เกษมสิน (2523) กล�าวไว%ว�า คําว�า การบริหารนิยมใช%กับการบริหารราชการ หรือ
การจัดการเก่ียวกับนโยบาย ซ่ึงมีศัพท<บัญญัติ ว�า รัฐประศาสนศาสตร< (Public Administration) 
และ คําว�า การจัดการ (Management) นิยมใช%กับการบริหารธุรกิจเอกชน หรือการดําเนินการตาม
นโยบายท่ีกําหนดไว% สมพงศ< เกษมสิน ยังให%ความหมายการบริหารไว%ว�า การบริหารมีลักษณะเด�นเปVน 
สากลอยู�หลายประการ ดังนี้ 
 1. การบริหารย�อมมีวัตถุประสงค< 
 2. การบริหารอาศัยปqจจัยบุคคลเปVนองค<ประกอบ 
 3. การบริหารต%องใช%ทรัพยากรการบริหารเปVนองค<ประกอบพ้ืนฐาน 
 4. การบริหารมีลักษณะการดําเนินการเปVนกระบวนการ 
 5. การบริหารเปVนการดําเนินการร�วมกันของกลุ�มบุคคล 
 6. การบริหารอาศัยความร�วมมือร�วมใจบุคคล กล�าวคือ ความร�วมใจ (Collective Mind) 
จะก�อให%เกิดความร�วมมือของกลุ�ม (Group Cooperation) อันจะนําไปสู�พลังของกลุ�ม (Group 
Effort) ท่ีจะทําให%บรรลุวัตถุประสงค< 
 7. การบริหารมีลักษณะการร�วมมือกันดําเนินการอย�างมีเหตุผล 
 8. การบริหารมีลักษณะเปVนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค< 
 9. การบริหารไม�มีตัวตน (Intangible) แต�มีอิทธิพลต�อความเปVนอยู�ของมนุษย< 
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548) กล�าวไว%ว�า การบริหารจัดการ (Management Administration) 
การบริหารการพัฒนา (Development Administration) แม%กระท่ังการบริหารการบริการ (Service 
Administration) แต�ละคํามีความหมายคล%ายคลึงหรือใกล%เคียงกันท่ีเห็นได%อย�างชัดเจนมีอย�างน%อย        
3 ส�วนคือ 
 1. ล%วนเปVนแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐท่ีหน�วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ%าหน%าท่ี
ของรัฐ นํามาใช%ในการปฏิบัติ ราชการเพ่ือช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ 
 2. มีกระบวนการบริหารท่ีประกอบด%วย 3 ข้ันตอน คือ ความคิด (Thinking) หรือ การ
วางแผน (Planning) การดําเนินงาน (Acting) และการประเมินผล (Evaluating) 
 3. มีจุดมุ�งหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางท่ีทําให%ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน รวมท้ังประเทศชาติมีความเจริญก%าวหน%าและม่ังคงเพ่ิมข้ึน สําหรับส�วนท่ีแตกต�างกัน คือ   
แต�ละคํามีจุดเน%นต�างกัน กล�าวคือ การบริหารจัดการเน%นเรื่องการนําแนวคิดการจัดการของ
ภาคเอกชนเข%ามาใช%ในการบริหารราชการ เช�น การมุ�งหวังผลกําไร การแข�งขัน ความรวดเร็ว 
การตลาด  การประชาสัมพันธ< การจูงใจด%วยค�าตอบแทน การลดข้ันตอน และการลดพิธีการ เปVนต%น  
ในขณะท่ีการบริหารการพัฒนาให%ความสําคัญเรื่องการบริหารรวมท้ังการพัฒนานโยบาย แผน 
แผนงาน โครงการ (Policy, Plan, Program, Project) หรือกิจกรรมของหน�วยงานของรัฐ ส�วนการ
บริหารการบริการเน%นเรื่องการอํานวยความสะดวกและการให%บริการแก�ประชาชน 
 ธงชัย  สันติวงษ< (2543) กล�าวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว% 3 ด%าน คือ 
 1. ในด%านท่ีเปVนผู%นําหรือหัวหน%างาน งานบริหารจัดการ ภาระหน%าท่ีของบุคคลใด บุคคล
หนึ่งท่ีปฏิบัติตนเปVนผู%นําภายในองค<การ 
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 2. ในด%านของภารกิจหรือสิ่งท่ีต%องการทํางานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบ
ทรัพยากรต�างๆ ในองค<กร และการประสานงานกิจกรรมต�างๆ เข%าด%วยกัน 
 3. ในด%านของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต%องทําให%งานต�างๆ สําเร็จ
ลุล�วงไปด%วยดีด%วยการอาศัยบุคคลต�างๆ เข%าด%วยกัน 
 วิจิตร  ศรีสะอ%าน (2536) ได%ให%ความเห็นระหว�างการบริหาร และการจัดการ ไว%ว�า การ
บริหาร และการจัดการ ไม�ได%มีความแตกต�างกัน กล�าวคือ 
 Administration มักนิยมแปลเปVนไทยว�าการบริหารส�วน Management มักนิยมแปลว�า
การจัดการ บางครั้งก็แปลว�า การบริหารเหมือนกัน ดังนั้น คําสองคํานี้ มีความหมายเหมือนกัน แต� 
Administration มักนิยมใช%ในการบริหารราชการ หรืองานภาครัฐ ส�วน Management นั้นนิยมใช%
เก่ียวกับงานด%านธุรกิจ แต�ความแตกต�างมักจะมองท่ีระดับของการบริหาร 
 อย�างไรก็ตามในทางวิชาการ คําว�าการบริหาร และการจัดการ มิได%มีความหมายแตกต�าง
กันตามท่ีกล�าวไว%ข%างต%น คําว�า การจัดการก็สามารถใช%กับหน�วยงานราชการ หรือองค<กรภาครัฐ และ
ใช%ดําเนินการในระดับนโยบายเช�นกัน ท้ังนี้เพราะแนวความคิดการจัดการสมัยใหม�เน%นการผสมผสาน
องค<ความรู%ท้ังศาสตร<การบริหาร และศาสตร<การจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมศาสตร<เข%าด%วยกันอย�าง
แยกไม�ออก ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ได%ใช%คําว�า “การจัดการ” ซ่ึงมีความหมายเดียวกัน ค�าการ
บริหาร และการจัดการ มาประยุกต<ใช%ในการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ได%ให%ความหมาย การจัดการ หมายถึง กระบวนการท่ีทําให%บรรลุ
เปjาหมายขององค<กรโดยใช%การวางแผน การจัดองค<กรและการมอบหมายงาน การใช%ทักษะความเปVน
ผู%นําและสร%างแรงจูงใจตลอดจนการติดตามและการควบคุมงาน 
 กระบวนการบริหาร 
 ในหลักการบริหารองค<การ กระบวนการบริหารเปVนส�วนหนึ่งท่ีมีความสําคัญท่ีจะทําให%
องค<กรมุ�งสู�ความสําเร็จ มีผู%ท่ีทําการศึกษาได%ให%ความเห็น ไว%หลากหลายแนวคิด พอสรุปได% ดังนี้ 
 กูลิค และ เออร<วิค (Gulick & Urwick, 1996 อ%างถึงใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2545) กล�าวถึง
แนวคิดกระบวนการการบริหารโพสคอร<บ (POSDCoRB) ประกอบด%วยข้ันตอนการบริหาร 7 ประการ 
ได%แก� การวางแผน (Planning) การจัดองค<การ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การ
อํานวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ 
(Budgeting) 
 ฟาโยล (Fayol, 1996 อ%างถึงใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2545) เห็นว�าแนวคิดกระบวนการ
บริหารประกอบด%วย 5 ประการ หรือรวมเรียกว�า พอคค< (POCCC) ได%แก� การวางแผน (Planning) 
การจัดองค<กร (Organizing) การบังคับการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และ 
การควบคุม (Controlling) 
 1. การวางแผน (Planning) เปVนหน%าท่ีแรกในการบริหารงาน เพ่ือกําหนดแนวทางการ
บริหาร ดําเนินงานสําหรับอนาคต ซ่ึงแผนงานและวัตถุประสงค<จะบอกให%ทราบถึงจุดมุ�งหมายและ
ทิศทางขององค<การ หน�วยงานและผู%ปฏิบัติ 



65 

 2. การตัดสินใจ (Decision Making) ผู%บริหารต%องตัดสินใจเลือกกลยุทธ<หรือวิธีการ
ดําเนินงานจากทางเลือกหลายๆ วิธี โดยเฉพาะอย�างยิ่งยุคโลกาภิวัฒน<ด%วยแล%ว การตัดสินใจอย�าง
ชาญฉลาดและมีจริยธรรมเปVนสิ่งท่ีท%าทายสําหรับผู%บริหารทุกคน 
 3. การจัดระเบียบองค<การ (Organization) ผู%บริหารต%องพิจารณาโครงสร%างต�างๆ ของ
องค<การ เช�น สายการบังคับบัญชา การแบ�งงาน และการมอบหมายหน%าท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงถือว�า
เปVนส�วนหนึ่งของหน%าท่ีในการบริหารองค<การ ดังนั้น การจัดระเบียบองค<การอย�างระมัดระวัง และ
เหมาะสมจะช�วยประกันให%มีการใช%ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพ 
 4. การบริหารงานบุคคล (Staffing) การบริหารงานบุคคลประกอบด%วยกิจกรรมเก่ียวกับ
การสรรหา การฝtกอบรม และการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงเปVนหน%าท่ีผู%บริหารจะต%องรับผิดชอบ 
 5. การสื่อสาร (Communication) ผู%บริหารในปqจจุบันต%องรับผิดชอบในการสื่อสารกับ
ผู%ปฏิบัติงานเก่ียวกับความรู% คําชี้แนะ กฎระเบียบ และข%อมูลท่ีจําเปVนต�อการบรรลุวัตถุประสงค<ของ
งานโดยยึดหลักระบวนการสื่อสารสองทางเปVนหลักปฏิบัติ นอกจากนั้น การสื่อสารระหว�างองค<กร
ต�างๆ ท่ีเก่ียวข%องสัมพันธ<กับหน�วยงานท้ังโดยตรงและโดยอ%อมเปVนสิ่งสําคัญ สําหรับผู%บริหารใน
สภาวการณ<ปqจจุบันและอนาคต 
 6. การจูงใจ (Motivating) สิ่งสําคัญสําหรับการบริหารงานในปqจจุบันก็คือ การจูงใจบุคคล
ให%มุ�งม่ันทํางานจนบรรลุวัตถุประสงค<ต�างๆ ได%ด%วยการสนองความต%องการของบุคคล มอบงานท่ีมี
ความหมาย ท%าทายความสามารถและให%รางวัลท่ีมีผลตอบแทนอย�างคุ%มค�า คู�ควรกับผลงาน 
 7. การเปVนผู%นํา (Leading) การกระทําเพ่ือการแก%ไขข%อบกพร�องท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบ
ผลงานจริง กับผลงานท่ีต%องการหรือคาดหวัง เปVนส�วนหนึ่งของหน%าท่ีในการควบคุมการบริหาร 
 8. การควบคุมการทํางาน (Controlling) การกระทําเพ่ือการแก%ไขข%อบกพร�องท่ีเกิดจาก
การเปรียบเทียบผลงานจริง กับผลงานท่ีต%องการหรือคาดหวัง เปVนส�วนหนึ่งของหน%าท่ีในการควบคุม
ของผู%บริหาร 
 วิจิตร  ศรีสอ%าน (2536) กล�าวว�า ตามทฤษฎีองค<การ ในการบริหารจัดการนั้น ถือว�า
องค<ประกอบสําคัญมีสองส�วนคือ งาน และคน ในขณะท่ีทรัพยากรการบริหารท่ีสําคัญมี 4 อย�าง หรือ
ท่ีเรียก ย�อๆ ว�า 4Ms ซ่ึงได%แก� บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ< และการจัดการ หากมีการบริหารจัดการ
ปqจจัยท้ัง 4 ด%านอย�างมีประสิทธิภาพ จะทําให%การดําเนินงานขององค<การบรรลุตามวัตถุประสงค< หรือ
ตามเปjาหมายท่ีวางไว% โดยเฉพาะถ%าหากมีการบริหารจัดการ งานและ คนอย�างมีประสิทธิภาพ 
 1. ความสําคัญของการบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 
  สมาคมส�งเสริมการท�องเท่ียวเอเชียแปซิฟ�ก (Pacific Asia Travel Association: PATA) 
ได%จัดการประชุมสัมมนาและงานส�งเสริมการขาย PATA Adventure Travel and Responsible 
Tourism Conference and Mart 2012 (AT & RTCM) ข้ึนระหว�างวันท่ี 4-7 กุมภาพันธ< 2555 ท่ี
เมืองพาโร ประเทศภูฏาน ในงานดังกล�าวได%มีการประชุมว�าด%วยเรื่องการท�องเท่ียวท่ีมีคุณค�าสูง และ
สร%างผลกระทบทางลบตํ่า (High Value Tourism, Low Impact Footprints) หรือการท�องเท่ียว
อย�างยั่งยืน ในวันท่ี 5 กุมภาพันธ< 2555 โดยมีผู%เข%าร�วมสัมมนา 232 คน จาก 8 ประเทศ ประกอบด%วย 
ภูฏาน อินเดีย อินโดนีเซีย เนปาล ปากีสถาน สิงคโปร<  ศรีลังกา และประเทศไทย 
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  การประชุมสัมมนามีการนําเสนอแนวคิดหลัก เก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการการ
ท�องเท่ียวท่ีมุ�งเน%นให%นักท�องเท่ียวได%มีโอกาสสัมผัสกับวิถีชีวิตท่ีแท%จริง และเอกลักษณ<ท่ีมีความ
แตกต�างกันไปของแต�ละท%องถ่ิน รวมท้ังการนําเสนอตัวอย�างการจัดการแหล�งท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ซ่ึง
สรุปได%ดังต�อไปนี้ 
  การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน: การท�องเท่ียวท่ีมีคุณค�าสูง และสร%างผลกระทบทางลบตํ่า Ms. 
Anna Pollock ประธานบริษัท Desti Corp ประเทศอังกฤษ ได%นําเสนอปาฐกถาพิเศษ แนวคิดของ
การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ซ่ึงก�อให%เกิดคุณค�า และสร%างมลภาวะตํ่า โดยได%นําเสนอการคาดการณ<
เก่ียวกับอุตสาหกรรมท�องเท่ียวท่ีมุ�งเน%นปริมาณนักท�องเท่ียวเปVนเปjาหมายการดําเนินงาน กําลังจะ
ก%าวไปสู�ช�วงภาวะถดถอย ตามกฎวงจรชีวิตของสินค%า (Product Life Cycle) ซ่ึงการท�องเท่ียวใน
รูปแบบอุตสาหกรรมขณะนี้เติบโตจนถึงจุดสูงสุด และกําลังเผชิญกับกฎการลดลงของผลผลิต จึงควร
ต%องมีการพัฒนาสินค%าการท�องเท่ียว เพ่ือช�วยรักษาอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวไว% 
ผู%ประกอบการท�องเท่ียวท่ีเปVนมิตรต�อสิ่งแวดล%อม เช�น ผู%ประกอบการท�องเท่ียวเชิงผจญภัย จะอยู�รอด
และประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ยังได%นําเสนอ Model ของการท�องเท่ียวรูปแบบใหม�ท่ีไม�ก�อให%เกิด
ผลกระทบต�อสิ่งแวดล%อม ดังนี้ 
  การท�องเท่ียวรูปแบบเดิม  ผู%ประกอบการในอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวมักจะทํา
การตลาดเพ่ือขายสินค%าเฉพาะอย�าง ซ่ึงเปVนสินค%าท่ีเก่ียวเนื่องกับการท�องเท่ียวเปVนหลัก เช�น โรงแรม 
และกิจกรรมนําเท่ียว โดยไม�ได%คํานึงถึงการนําเสนอคุณค�าของแหล�งท�องเท่ียวท่ีเปVนองค<ประกอบหนึ่ง
ของสินค%าเหล�านั้นรวมเข%าไปด%วย ผู%ประกอบการอุตสาหกรรมท�องเท่ียวควรตระหนักถึงความสําคัญ
ดังกล�าว โดยพ�วงการนําเสนอความสวยงามของแหล�งท�องเท่ียว เช�น ภูฏาน แวนคูเวอร< และซามัว 
เปVนต%น ซ่ึงแต�ละแห�งต�างมีลักษณะความแตกต�างของแต�ละพ้ืนท่ี มีความเก�าแก�ทางภูมิศาสตร< รวมท้ัง
เรื่องราวประวัติการต้ังรกรากของชุมชนแต�ละแห�งท่ีมีเอกลักษณ<เฉพาะตัว จะเปVนเรื่องราวท่ีดึงดูด
สร%างความสนใจให%นักท�องเท่ียวเดินทางมาเยี่ยมเยือนได%มากข้ึน เนื่องจากนักท�องเท่ียวได%เรียนรู% และ
รู%สึกเกิดความภาคภูมิใจในประสบการณ<จากการได%เดินทางมาเยี่ยมเยือนแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีความ
พิเศษเหล�านั้น  
  ท้ังนี้ แหล�งท�องเท่ียวแต�ละแห�ง สามารถเปรียบได%กับผู%ผลิตท่ีสามารถผูกขาดการผลิตได%
แต�เพียงรายเดียว ตามหลักการกฎของราคา เม่ือสินค%ามีปริมาณน%อย หายาก สินค%านั้นย�อมมีราคาสูง 
ดังนั้นในเม่ือสินค%าการท�องเท่ียวมีปริมาณน%อย จึงไม�สมเหตุผลในการลดราคา หรือขายการท�องเท่ียว
ในราคาถูกแต�อย�างใด 
  ในการดําเนินงานด%านการตลาดประเทศต�างๆ มักมีการนําเสนอตราสัญลักษณ< (Brand) 
เปVนเครื่องมือสื่อสารความเปVนเอกลักษณ< และตัวตนด%านการท�องเท่ียวท่ีแตกต�างจากผู% อ่ืน ให%
นักท�องเท่ียวได%รับรู% จดจําได% โดยให%ความสําคัญในลําดับต%นๆ ว�าเปVนสิ่งหนึ่งท่ีท่ีดึงดูดให%นักท�องเท่ียว
ตัดสินใจเดินทางมาเยี่ยมเยือน แต�ในความเปVนจริงแล%วนักท�องเท่ียวหลายๆ คนแทบจะไม�สังเกตเห็น 
ตราสัญลักษณ<ท่ีประเทศต�างๆ จัดทําข้ึนเลย 
  ขณะเดียวกันการทําให%นักท�องเท่ียวได%มีโอกาสสัมผัสกับวิถีชีวิตท่ีแท%จริง และรู%ได%ถึง
เอกลักษณ<ความแตกต�างกันของแต�ละประเทศ แม%ว�าประเทศเหล�านั้นจะมีลักษณะทรัพยากรการ
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ท�องเท่ียวท่ีใกล%เคียงกัน ตัวอย�างเช�น ทิเบต เนปาล สิกขิม เปVนต%น ทําอย�างไรให%เม่ือต่ืนข้ึนมา
นักท�องเท่ียวสามารถตระหนักได%ถึงความเปVนภูฏาน อันเปVนจิตวิญญาณท่ีแตกต�างไปจากสถานท่ีท่ี
นักท�องเท่ียวจากมาและแตกต�างจากประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงสร%างความประทับใจ และให%คุณค�าในการ
ท�องเท่ียวกับนักท�องเท่ียวได%อย�างมาก วิธีการนําเสนอท่ีจะทําให%นักท�องเท่ียวได%สัมผัส และเกิดความ
ประทับใจถึงคุณค�าเอกลักษณ<ดังกล�าว น�าจะทําให%นักท�องเท่ียวเกิดความประทับใจ พร%อมท้ังเปVนสิ่งท่ี
ดึงดูดนักท�องเท่ียวให%กลับมาท�องเท่ียวซํ้าได%เปVนอย�างดี  
  เปjาประสงค<ของการท�องเท่ียวไม�ควรมุ�งหวังผลตอบแทนในรูปแบบของกําไร หรือเม็ด
เงินท่ีจะเข%าสู�ระบบเศรษฐกิจเพียงอย�างเดียว เปjาหมายท่ีแท%จริงของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวควร
ตระหนักถึงความเปVนอยู�ท่ีดีของผู%เก่ียวข%องโดยรวม ตัวชี้วัดประการหนึ่งท่ีควรนํามาพิจารณา
ความสําเร็จขององค<กร ซ่ึงวัดได%ด%วยดัชนีความสุขมวลรวม (Gross Happiness Index) ท้ังนี้
ผู%ประกอบการด%านการท�องเท่ียว อาทิ ผู%ประกอบการด%านโรงแรม ผู%ประกอบการนําเท่ียว 
ผู%ประกอบการให%เช�ารถยนต< ควรเปVนผู%นําในการดําเนินงาน โดยนําเสนอว�าธุรกิจของพวกเขาจะนําสิ่ง
ท่ีดีกลับคืนมาสู�สิ่งแวดล%อมและสังคมอย�างไร 
  นอกจากการนําเสนอความสวยงามของแหล�งท�องเท่ียวแล%ว การเพ่ิมเติมคุณค�าของ
แหล�งท�องเท่ียวโดยผ�านเรื่องราว ความเปVนมาของเอกลักษณ<ของแต�ละพ้ืนท่ี จะยิ่งเพ่ิมคุณค�าของ
แหล�งท�องเท่ียวนั้นได%มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะถ%าการนําเสนอเรื่องราวนั้นให%ทุกคนในชุมชนมีส�วนร�วม 
ท้ังนี้การเรียนรู%ความเปVนมาของชุมชนอาจทําโดยผ�านบทกวี หนัง เพลง การแสดงพ้ืนเมือง อาหาร 
และศิลปหัตถกรรม เปVนต%น แล%วให%เจ%าของท%องถ่ินนั้นเปVนผู%ถ�ายทอดแก�นักท�องเท่ียวโดยตรง  การมี
ประสบการณ<ร�วมกับสิ่งดังกล�าวจะยิ่งทําให%นักท�องเท่ียวเกิดความประทับใจในความเปVนเอกลักษณ<
ของพ้ืนท่ีนั้นๆ มากข้ึน 
  ควรมีการให%คํานิยามความสําเร็จของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวเสียใหม� จากการมุ�งเน%น
อัตราการเติบโตของจํานวนนักท�องเท่ียว ไปสู�การพิจารณาผลประโยชน<องค<รวมท่ีสังคมได%รับจาก
อุตสาหกรรมท�องเท่ียว โดยในเบื้องต%นอาจพิจารณาจากการนับอัตราการเติบโตของรายได%เฉลี่ยต�อคน
ของนักท�องเท่ียว การควบคุมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการด%านการท�องเท่ียว เช�น สถาน
ประกอบการโรงแรม และบริษัทนําเท่ียว เปVนต%น เพ่ือจํากัดปริมาณทรัพยากรการท�องเท่ียวไม�ให%มี
ปริมาณมากเกินความต%องการ จนกระทบต�อระดับราคาการท�องเท่ียวโดยรวม 
 2.4.1 การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 
   การบริหารจัดการการท�องเท่ียวในแบบ การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน กรณีศึกษาจาก
ภูฏาน นิวซีแลนด< จิ่วไจ%โกว (สาธารณรัฐประชาชนจีน) ไทย และการท�องเท่ียวในอนุภูมิภาคลุ�มแม�น้ํา
โขง ภูฏาน เปVนประเทศต%นแบบในการศึกษาเก่ียวกับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน รวมท้ังแนวทางการ
จัดการการท�องเท่ียวท่ีมุ�งเน%นไม�ให%การท�องเท่ียวมีผลกระทบต�อวัฒนธรรมประเพณีท%องถ่ิน มีการใช%
ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness: GNH) เปVนเครื่องมือใช%ประเมิน
ความสําเร็จในการบริหารประเทศของรัฐบาลภูฏาน โดยประเมินระหว�างความกินดีอยู�ดีทางด%านวัตถุ 
จิตวิญญาณ อารมณ< และประเพณีนิยมของสังคม GNH ต้ังอยู�บนพ้ืนฐานความเชื่อท่ีว�าความสุขคือ
ความปรารถนาข้ันสูงของประชาชนทุกคน จึงนํามาเปVนเปjาหมายในการพัฒนาประเทศ เม่ือพิจารณา
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ในด%านการวัดผล GNH คือ ค�าทางสถิติท่ีใช%วัดความสําเร็จของการดําเนินงานของภูฏาน มีตัวชี้วัดหลัก 
9 เรื่อง และตัวชี้วัดย�อย 33 เรื่อง ใช%วัดการพัฒนาประเทศของภูฏานในด%านต�างๆ ท้ังการจัดสรร
ทรัพยากร และใช%คัดสรรโครงการในการพัฒนา เช�น อัตราการเพ่ิมการสวดมนต<ของประชากร เปVนต%น 
   การท�องเท่ียวของภูฏานมิได%แต�เก่ียวข%องเฉพาะผู%ท่ีอยู�ในอุตสาหกรรมท�องเท่ียว
เท�านั้นแต�ประชาชนทุกคนต�างมีส�วนสําคัญในการส�งเสริมการท�องเ ท่ียวของประเทศด%วย             
การดําเนินงานท่ีสําคัญมีดังต�อไปนี้ 
   1. การรักษาระดับราคา รัฐบาลควรรักษาระดับราคาสินค%าข้ันตํ่า ในการเดินทาง
ท�องเท่ียว อย�างน%อย 250 เหรียญสหรัฐเพ่ือเปVนแหล�งรายได%ในการรักษาสภาพแวดล%อมด%านการท�องเท่ียว
ท้ังวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสังคมของภูฏาน ใช%ดัชนีความสุขมวลรวม (Gross Happiness Index) เปVนดัชนี
ชี้นําทิศทางในการพัฒนาประเทศ ส�งเสริมเรื่องการจัดการผู%มาเยี่ยมเยือนและการติดตามผลอย�างต�อเนื่อง 
   2. การรักษาระดับมาตรฐานของสินค%าการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ<ในท่ีต�างๆ ให%มี
เหมือนกันในทุกพ้ืนท่ี ของประเทศ เช�น จัดให%มีกิจกรรมบันจี้จัมพ< Tree – Top Walk กอล<ฟ สปา 
เปVนต%น รวมท้ังให%การรับรองด%าน Eco กับผู%ประกอบการโรงแรมและบริษัทนําเท่ียว และควรมีการ
นําเสนอสินค%าการท�องเท่ียวใหม�ๆ ท่ียังไม�มีในประเทศอ่ืนๆ เช�น Luxury Home Stay Village, 
Medicine Therapies, Buddhist Meditation Retreats เปVนต%น 
   3. การเพ่ิมความสามารถของมัคคุเทศก<ในการให%ความรู%เก่ียวกับประเทศภูฏาน การ
เพ่ิมความรู%ความสามารถของมัคคุเทศก<ในระดับมาตรฐาน จัดให%มีการอบรมให%ความรู%เฉพาะทางแก�
มัคคุเทศก< ให%ความรู%เก่ียวกับคุณค�าของดัชนีความสุขมวลรวม และวิสัยทัศน<ของภูฏาน (Karma 
Tsheetim, Gross National Happiness), (Isabel Sebastian, Challenges and Opportunities 
in attracting and Retaining High Value, Low Impact Tourism) 
   จิ่วไจ%โกว เปVนอุทยานแห�งชาติในมณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต%ของจีน ได%รับ
การรับรองจากยูเนสโก (UNESCO) ให%เปVนมรดกโลก ในปz 1992 ปqจจุบันมีการบริหารจัดการ
ความสามารถในการรองรับนักท�องเท่ียว ด%วยการจํากัดนักท�องเท่ียวไม�เกิน 18,000 คนต�อวัน การจัด 
Zoning พ้ืนท่ี ควบคุมการเข%าถึงของนักท�องเท่ียว รวมท้ังการติดตามประเมินผลกระทบสิ่งแวดล%อม 
และการประเมินผลความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวอย�างต�อเนื่อง (Zhang Wei, Jiu Zhai Gou, 
Sichuan - Managing Carrying Capacity) 
   New Zealand 100% Pure You การท�องเท่ียวประเทศนิวซีแลนด<ได%เริ่มใช%
แคมเปญ New Zealand 100% Pure You เปVนครั้งแรกในปz 1999 เปVนแคมเปญท่ีประสบ
ความสําเร็จในการเปลี่ยนพฤติกรรมนักท�องเท่ียวจากการท่ีนักท�องเท่ียวมักจะขับรถผ�านแหล�ง
ท�องเท่ียวต�างๆ ไป แต�สามารถทําให%นักท�องเท่ียวมีความสนใจในการท่ีจะหยุดแวะท�องเท่ียวเพ่ือสัมผัส
กับวิถีชีวิตคนพ้ืนเมืองในแต�ละชุมชนอีกด%วย (David Wilks, New Zealand 100% Pure You) 
   ประเทศไทย ได% มีการจัดต้ังสถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชน (The Thailand 
Community Based Tourism Institute) เพ่ือส�งเสริมความร�วมมือของผู%ท่ีเก่ียวข%อง สนับสนุนความ
เข%มแข็งของชุมชน ในการจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน โดยส�งเสริมให%เกิดการท�องเท่ียวท่ีคํานึงถึง
ความยั่งยืนของสิ่งแวดล%อม สังคม และวัฒนธรรม และให%มีการกําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดย
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ชุมชน เพ่ือชุมชน และชุมชนมีบทบาทเปVนเจ%าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพ่ือให%เกิดการเรียนรู%แก�ผู%
มาเยือน 
   การท�องเท่ียวในกลุ�มอนุภูมิภาคลุ�มแม�น้ําโขง (Mekong Tourism) ได%มีการจัดต้ัง
โครงการพัฒนาความร�วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ�มน้ําโขง  (Greater Mekong Sub Region: 
GMS) เปVนหน�วยงานส�งเสริมการตลาดให%กับพ้ืนท่ีลุ�มอนุภูมิภาคลุ�มแม�น้ําโขง ประกอบด%วยสมาชิก          
6 ประเทศ ได%แก� กัมพูชา จีน ลาว เมียนม�าร< ไทย และเวียดนาม บทบาทของ GMS มีท้ังในด%าน
การตลาด และด%านการพัฒนา สําหรับด%านการตลาด GMS มีเปjาหมาย เพ่ือเพ่ิมวันพักเฉลี่ย และ
ค�าใช%จ�ายของนักท�องเท่ียวให%มากข้ึน สําหรับด%านการพัฒนาให%พ้ืนท่ีลุ�มแม�น้ําโขง มีการประสานความ
ร�วมมือในการพัฒนาการท�องเท่ียวร�วมกัน อาทิ การพัฒนาบุคคลากรด%านการท�องเท่ียวของท้ัง        
6 ประเทศ ในขณะเดียวกันก็มีการส�งเสริมด%านการจัดการการอนุรักษ<โบราณสถาน และลดผลกระทบ
ทางสังคม รวมถึงการส�งเสริมให%เกิดการกระจายรายได%อย�างเปVนธรรมในสังคม (Mason Florence, 
Team up for Good)  
   จากการประชุมสัมมนาดังกล�าว ได%บ�งชี้ทิศทางการท�องเท่ียวโลกในปqจจุบันว�ามี
แนวโน%มท่ีให%ความสําคัญกับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน สําหรับประเทศไทยนั้น มีทรัพยากรการ
ท�องเท่ียวและแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ เช�น ภูเขา ป�าไม% และทะเล ท่ีมีความอุดมสมบูรณ<อยู�มาก 
รวมท้ังวัฒนธรรมเฉพาะถ่ินของชุมชนย�อยภายในประเทศ ซ่ึงมีเอกลักษณ<โดดเด�น ท่ีควรค�าแก�การ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ท้ังนี้ได%มีการสํารวจสถานการณ<ด%านการท�องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภัยของ
ประเทศไทย พบว�า ผู%ประกอบการของไทยมีความสามารถในการจัดกิจกรรมท่ีดึงดูดนักท�องเท่ียวได%ดี 
แต�ยังคงต%องการการสนับสนุนในเชิงนโยบายอย�างเปVนรูปธรรม เพ่ือให%ภาพลักษณ<ด%านการท�องเท่ียว
เชิงนิเวศและผจญภัยของไทยมีความชัดเจนมากข้ึน ซ่ึงจะทําให%การท�องเท่ียวของไทยเติบโตอย�างมี
ศักยภาพและมีความยั่งยืนต�อไป (พิจาริณี โล�ชัยยะกูล: กองวิจัยการตลาด การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย) 
   การบริหารจัดการท�องเท่ียวสําหรับสร%างคุณภาพชีวิตคนในชุมชน 
   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย<ระดับผู%นําท%องถ่ินและชุมชนเปVนเรื่องท่ีสําคัญ เพราะผู%นํา
ท%องถ่ินโดยเฉพาะนายกองค<กรปกครองส�วนท%องถ่ินมีหน%าท่ีในการเสริมสร%างคุณภาพชีวิตให%คนในชุมชน 
   การท�องเท่ียวมีความสําคัญต�อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน และเก่ียวข%องกับ
เศรษฐกิจของประชาชนโดยรวม ประชาชนในชุมชนจะมีรายได%จากการท�องเท่ียวซ่ึงมาจากการใช%
จ�ายเงินของคนด%านการเดินทางเพ่ือการท�องเท่ียว ทําให%เกิดการสร%างงานและรายได%ในภาคส�วนต�างๆ
ท่ีเก่ียวข%องท้ังหมด เช�น พาหนะท่ีใช%ในการเดินทาง ท่ีพักแรม อาหารเครื่องด่ืม ของท่ีระลึก อุปกรณ<
เครื่องใช%ในการเดินทาง การสื่อสารและเทคโนโลยีต�างๆ ท่ีใช%ในการบริหารจัดการด%านการให%บริการ
ท�องเท่ียว สิ่งสําคัญท่ีต%องทําคือพัฒนาคนซ่ึงเปVนหัวใจของธุรกิจบริการท�องเท่ียวในชุมชนได%แก� 
   1. ผู%นําท%องถ่ิน โดยเฉพาะนายกองค<กรปกครองส�วนท%องถ่ิน 
   2. ภาคธุรกิจ ผู%ประกอบการ ผู%บริหาร และพนักงานผู%ให%บริการด%านการท�องเท่ียวในชุมชน 
   3. ภาคประชาชนท่ีเก่ียวข%อง ประชาชนท่ัวๆ ไป ในชุมชน 
   ซ่ึงบุคคลเหล�านี้ จะต%องได%รับการพัฒนาให%มีความสามารถบริหารจัดการทรัพยากร
ด%านการท�องเท่ียวในชุมชน ได%แก� 
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   1. สถานท่ีท�องเท่ียว ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และเกิดจากการจัดการของมนุษย< 
   2. การคมนาคม ได%แก�การขนย%ายนักท�องเท่ียวเข%าไปและออกจากสถานท่ีท�องเท่ียว 
ประกอบด%วยพาหนะ ได%แก� รถ เรือ เครื่องบิน เส%นทางการเดินทาง ถนน แม�น้ํา ทะเล อากาศ 
   3. ท่ีพักแรม อาหารเครื่องด่ืม และบริการอ่ืนๆ ท่ีให%กับนักท�องเท่ียว 
   4. ประวัติศาสตร< ศิลปวัฒนธรรม และอารายธรรม ความเปVนอยู�ของประชาชนในแต�ละ
ชุมชน 
   5. มนุษย<ผู%มีส�วนเก่ียวข%องในการจัดการและการให%บริการ 
   นอกจากนี้ ภาครัฐโดยเฉพาะนายกองค<กรปกครองส�วนท%องถ่ินก็ต%องรู%จักบริหาร
จัดการการท�องเท่ียวในชุมชนโดย 
   1. การบริหารจัดการทําแผนและนโยบายการท�องเท่ียวโดยรวมของชุมชน 
   2. การบริหารจัดการในการนําแผนไปปฏิบัติให%ได%ตามนโยบายในทุกภาคส�วน 
   3. การบริหารจัดการติดตามและวิเคราะห<การปฏิบัติงานในทุกภาคส�วน 
   4. การบริหารจัดการควบคุมการใช%งบประมาณให%เปVนไปตามแผนและนโยบาย 
   5. การบริหารจัดการเครือข�ายท้ังส�วนของภาครัฐ และส�วนของภาคเอกชนให%ทํางาน
ร�วมกันแบบบูรณาการ  
   ในการบริหารจัดการทําแผนและนโยบายการท�องเท่ียวโดยรวมของชุมชนต%อง
คํานึงถึงด%าน เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล%อม และความม่ันคงได%แก�การคํานึงถึงการเติบโตของการ
ท�องเท่ียว ท้ัง รายได% และ จํานวนนักท�องเท่ียว แผนและนโยบายต%องชัดเจน จะเอารายได%หรือจํานวน
นักท�องเท่ียวเปVนตัวกําหนด นักท�องเท่ียวแต�ละกลุ�มใช%จ�ายไม�เท�ากัน นักท�องเท่ียวทุกคนมีต%นทุนท้ังท่ี
วัดเปVนตัวเงินได%และท่ีวัดเปVนตัวเงินไม�ได% สินค%าท�องเท่ียวเปVนทรัพย<สินของคนท้ังชุมชน ต%องคํานึงว�า
รายได%ตกอยู�กับใคร งบประมาณท่ีนายกองค<กรปกครองส�วนท%องถ่ินนําไปพัฒนาเพ่ือการท�องเท่ียว
เหมาะสมและคุ%มค�ากับการเจริญเติบโตของการท�องเท่ียวหรือไม� มีผลกระทบกับเศรษฐกิจโดยรวม
ของชุมชนอย�างไร เม่ือมีจํานวนนักท�องเท่ียวเข%าไปเยี่ยมชมสถานท่ีท�องเท่ียวเปVนจํานวนมากจะทําให%
คนท%องถ่ินในสถานท่ีท�องเท่ียวได%รับผลกระทบ ท้ังด%านดี และไม�ดี การจัดทําแผนและนโยบายในส�วน
นี้ จะต%องพิจารณาถึงการบริหารจัดการสถานท่ีให%ได%รับผลกระทบด%านลบน%อยท่ีสุดท้ังด%าน ชีวิตความ
เปVนอยู�ของคนในชุมชน สภาพแวดล%อม การรักษาวัฒนธรรมและอารายธรรมท่ีดีงามของชุมชน 
   นายกองค<กรปกครองส�วนท%องถ่ินควรกําหนดภารกิจในการพัฒนาผู%ประกอบการ
ธุรกิจท�องเท่ียวในชุมชนให%ได%รับความรู%ความเข%าใจเรื่องการตลาดอย�างแท%จริง เพ่ือเปลี่ยนแนวทาง
ค%าขายให%มาเน%นถึงการค%าแบบยั่งยืน มีกําไรในทางตรง มีการบริหารและการจัดการแบบมืออาชีพ 
สร%างเครือข�ายและมีการร�วมทุน ได%รับการสนับสนุนในสิ่งท่ีต%องการจากภาครัฐ รับผิดชอบ ต�อสังคม 
ลงทุนด%านทรัพยากรมนุษย< เห็นความสําคัญในการทํางานร�วมกับผู%ประกอบการด%วยกัน โดยผลักดัน
ให%สมาคมเปVนสมาคมของสมาชิก สร%างให%สมาคมเห็นความสําคัญในการทํางานร�วมกับภาครัฐ เพ่ือทํา
ให%ภาครัฐเข%าใจในธุรกิจของสมาชิก ทําให%สมาชิกโดยรวมได%รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
   นอกจากนี้ นายกองค<กรปกครองส�วนท%องถ่ินควรส�งเสริมให%สถาบันการศึกษาและ
หน�วยงานการพัฒนามนุษย<ผลิตนักศึกษาให%ได%คุณสมบัติตามท่ีสถานประกอบการต%องการ สร%าง
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หลักสูตรสําหรับพนักงานท่ีมีความชํานาญและความรู%ในแต�ละงานเพ่ือมีความรู%ในการสอน เพ่ือจะ
ได%มาเปVนครูสอนนักศึกษาใหม� มีการสอบเทียบเพ่ือรับปริญญาสําหรับผู%ท่ีมีความรู%และความสามารถ
จากประสบการณ<ในการทํางานแต�ขาดปริญญา สร%างมนุษย<ให%มีคุณค�าและทําประโยชน<ให%แก�สังคม 
   จะเห็นได%ว�า นายกองค<กรปกครองส�วนท%องถ่ินจําเปVนต%องมีความรู% ความสามารถ
และทักษะมากมายในการบริหารจัดการท�องเท่ียวในชุมชนเพ่ือช�วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน 
(ชาญโชติ ชมพูนุท, 2555) 
   การบริหารจัดการปqจจัยพ้ืนฐานด%านการท�องเท่ียว   
   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการท�องเท่ียว 
   หลักการในการจัดการทรัพยากรการท�องเท่ียว คือ การจัดการทรัพยากรเพ่ือ
ตอบสนองความจําเปVนทางเศรษฐกิจและสังคม พร%อมไปกับการรักษาสุนทรียภาพเอกลักษณ<ทาง
วัฒนธรรม และกระบวนการทางนิเวศวิทยา โดยเปjาหมายสูงสุดของการจัดการทรัพยากรการ
ท�องเท่ียว คือ ความยั่งยืน 
   การจัดการทรัพยากรการท�องเท่ียว มีเปjาหมายซ่ึงมุ�งเน%นไปท่ีการใช%ทรัพยากรให%เกิด
ประโยชน<อย�างเหมาะสมท่ีสุดยาวนานท่ีสุด  และสามารถรักษาหรืออนุรักษ<สภาพดึงดูดใจของ
ทรัพยากรการท�องเท่ียวไว%ได%มากท่ีสุด  ขณะเดียวกันก็สามารถตอบรับกับกระแสในการจัดการ
ทรัพยากรท�องเท่ียวท้ัง 2 ด%าน คือ 
   1. ความต%องการพัฒนาคน โดยเน%นการมีส�วนร�วมของประชาชนในชุมชน อันจะ
เปVนหลักประกันท่ีจะให%การจัดการทรัพยากรการท�องเท่ียวเปVนไปอย�างมีทิศทางท่ีถูกต%องเหมาะสม 
และมีการกระจายได%ท่ีเปVนธรรม 
   2. ความต%องการให%มีการอนุรักษ<สิ่งแวดล%อม และทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงมีขอบข�าย
กว%างขวาง  โดยเฉพาะการอนุรักษ<ระบบนิเวศเพ่ือให%คงไว%ซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพของ
สิ่งแวดล%อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
   แนวทางการจัดการทรัพยากรการท�องเท่ียว 
   เพ่ือให%การจัดการทรัยพากรการท�องเท่ียว มีความเหมาะสมในแต�ละบริบทของแหล�ง
ท�องเท่ียว และด%วยกระบวนการจัดการความรู%ของผู%เก่ียวข%องโดยตรงกับแหล�งท�องเท่ียว ได%กําหนดให%
มีแนวทางการจัดการทรัพยากรการท�องเท่ียว ออกเปVน 5 ระดับ ตามประสบการณ<ในการปฏิบัติจริง 
ท่ีประสบการณ<ในการปฏิบัติจริงท่ีประสบความสําเร็จ 
   1. การให%ความรู%ด%านการอนุรักษ<ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการท�องเท่ียว โดยการจัด
ประชุมคณะทํางานในชุมชนจัดอบรมให%ความรู% จัดให%มีวิทยากรและนําสถานท่ีท�องเท่ียวพัฒนาให%เปVน
แหล�งเรียนรู%แก�นักท�องเท่ียว จัดทําหลักสูตรให%ความรู%สู�นักเรียน นักศึกษา 
   2. กําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมด%านการท�องเท่ียว จัดกิจกรรมท�องเท่ียวเชิงวิถี
ชีวิตชุมชน จัดศูนย<จําหน�ายผลิตภัณฑ<จากทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน จัดรูปแบบโฮมสเตย<ให%มี
มาตรฐานท่ีอนุรักษ<สิ่งแวดล%อมในชุมชน 
   3. จัดระบบการอนุรักษ<ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการท�องเท่ียว  ปลูกป�าเพ่ือการ
ท�องเท่ียว ปลูกป�าฟ�yนฟูทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการท�องเท่ียว จัดเส%นทางการศึกษาทรัพยากรตาม
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ธรรมชาติเพ่ือการท�องเท่ียว จัดแบ�งเขตภูมิทัศน<ให%เหมาะสมและปลูกจิตสํานึกเยาวชนในการอนุรักษ<
ธรรมชาติเพ่ือการท�องเท่ียว 
   4. จัดกิจกรรมด%านการรักษาความสะอาด  จัดให%มีเจ%าหน%าท่ีเฝjาระวังดูแลและ
อนุรักษ<สิ่งแวดล%อมในชุมชนจัดให%มีการคัดแยกขยะอย�างมีระบบ มีการนําทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหลือ
ใช%มาใช%ประโยชน< เช�น ทําปุ�ยน้ําชีวภาพเพ่ือการบําบัดน้ํา 
   5. การประชาสัมพันธ< จัดให%มีปjายประชาสัมพันธ< จัดทําแผ�นพับ วารสาร เชิญ
สื่อมวลชนร�วมทําข�าว ประชาสัมพันธ< เผยแพร�ประชาสัมพันธ<ผ�านสื่ออิเล็กทรอนิคส< เช�น จัดทํา Website 
แหล�งท�องเท่ียวของชุมชน 
   การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ืออนุรักษ<ทรัพยากรการท�องเท่ียว 
   สิ่งอํานวยความสะดวกในแหล�งท�องเท่ียว (Facility) หมายถึง บริเวณพ้ืนท่ีและ
โครงสร%างหรือสิ่งปลูกสร%างต�างๆ ท่ีสร%างข้ึนเพ่ือรองรับกิจกรรมของผู%มาเยือนและกิจกรรมในการ
บริหารจัดการพ้ืนท่ี 
   สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการท�องเท่ียวแบบท�องเท่ียวเชิงนิเวศ ควรจะสะท%อน
ถึงความเปVนเอกลักษณ<ของพ้ืนท่ีธรรมชาติและวัฒนธรรมท%องถ่ินและควรมีบทบาทในการกระตุ%นให%
นักท�องเท่ียวได%ตระหนักถึงเจตนารมณ<ของการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
ควรเปVนเสมือนการสร%างแบบอย�างสําหรับนักท�องเท่ียว เช�น สถาปqตยกรรมของท่ีพักค%างคืน ควรให%
อารมณ<และความรู%สึกท่ีกระตุ%นให%นักท�องเท่ียวได%ตระหนักว�าได%เข%ามาอยู�ใกล%ชิดธรรมชาติและมี
พฤติกรรมคล%อยตามในการรักษาธรรมชาติช�วยในการปjองกันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน และช�วยกัน
อนุรักษ<ทรัพยากรธรรมชาติ เช�น การประหยัดพลังงานลดการสร%างขยะและการนําของเก�ากลับมาใช%
ใหม� เปVนต%น 
   แนวทาง การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ืออนุรักษ<ทรัพยากรการท�องเท่ียว 
   กําหนดให%มีแนวทางการดําเนินงานการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ืออนุรักษ<
ทรัพยากรการท�องเท่ียว ออกเปVน 5 ระดับ ดังนี้ 
   1. มีปjายบอกสถานท่ีท�องเท่ียว ท้ังถนนหลัก ถนนสายรองเปVนระยะ รวมท้ังทําปjาย
บอกชื่อสถานท่ี ชื่อพันธ<ไม% และจัดให%มีท่ีพักริมทาง 
   2. จัดท่ีพักให%มีความสะอาดเปVนสัดส�วน มีอุปกรณ<อํานวย ความสะดวก สามารถท่ี
ใช%งานได%อย�างเหมาะสม 
   3. มีสถานท่ีประกอบอาหารเปVนสัดส�วน สะอาด ถูกสุขลักษณะจัดให%มีการแยกขยะ
มีบ�อน้ําท้ิง มีการควบคุมแมลงรบกวนและแมลงนําโรคท่ีถูกต%อง 
   4. วางแผนจัดการท�องเท่ียวในชุมชน และจัดทําทะเบียนสมาชิกท่ีมีความพร%อมใน
การให%บริการ โดยมีการอบรม ศึกษาดูงานเพ่ือนํามาประยุกต<ใช%ในชุมชน 
   5. จัดให%มีศูนย<บริการข%อมูลการท�องเท่ียวชุมชน เพ่ือบริการนักท�องเท่ียว ด%านการ
แนะนําสถานท่ีท่ัวไปของแหล�งท�องเท่ียวและข%อปฏิบัติในการท�องเท่ียวชุมชน  
   การสร%างจิตสํานึกการมีส�วนร�วมเพ่ือการสร%างจิตสํานึกการมีส�วนร�วมเพ่ืออนุรักษ<
แหล�งท�องเท่ียว 
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   หัวใจสําคัญของการทํางานชุมชน คือ การท่ีสมาชิกในชุมชนมีความรู%สึกว�าเปVน
เจ%าของโครงการ ซ่ึงจะเกิดข้ึนได%ต�อเม่ือกระบวนการทํางานได%ให%ชาวบ%านได%ร�วมคิด ร�วมทําต้ังแต�
เริ่มต%น และมีส�วนร�วมในการตัดสินใจในการกําหนดทิศทางและการเปลี่ยนต�างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในชุมชน 
ในระยะแรกอาจมีผู%เข%าร�วมน%อย เนื่องจากความไม�เข%าใจหรือไม�มีความพร%อม กลุ�มผู%ดําเนินการต%อง
เป�ดโอกาสให%สมาชิกในชุมชนสามารถเข%ามามีส�วนร�วมได%ในภายหลัง และไม�สร%าง กฎ กติกา ท่ีจํากัด
การเข%ามามีส�วนร�วม บางครั้งเปVนไปได%ยากท่ีจะทําให%ชาวบ%านทุกคนในชุมชนเข%ามามีส�วนร�วมทางตรง 
แต�ควรให%สมาชิกในชุมชนได%รับประโยชน<ไม�ทางตรงก็ทางอ%อมในการจัดการการท�องเท่ียว 
   ในกรณีของการท�องเท่ียวโดยชุมชน สามารถสร%างการมีส�วนร�วมของกลุ�มต�างๆ ใน
ชุมชน ให%เข%ามามีบทบาทในการทํางาน อันจะเปVนตัวแทนของความคิดและดูแลผลประโยชน<ของตน
และชุมชน โดยการเปVนท่ีปรึกษาหรือร�วมทุน สมาชิกในชุมชนท่ัวไปสามารถเปVนสมาชิกได%ในลักษณะ
การร�วมลงทุนโดยการลงหุ%นเพ่ือให%การดําเนินงานของชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียน และเม่ือมีผลกําไร
สามารถตอบแทนสมาชิกได%ในรูปของเงินปqนผล 
   แม%ว�าการมีส�วนร�วมอาจทําให%กิจกรรมเปVนไปได%ช%า  แต�สมาชิกในชุมชนจะเกิด
ประสบการณ<และบทเรียนร�วมกัน 
   การท่ีการท�องเท่ียวมีกิจกรรมหลากหลาย การแบ�งบทบาทหน%าท่ีการทํางานให%
กระจายไปยังสมาชิก จะทําให%การบริหารงานคล�องตัว นอกจากนี้ยังเปVนการเป�ดโอกาสให%สมาชิก
โดยเฉพาะอย�างยิ่งผู%หญิง ผู%อาวุโส เยาวชนได%แสดงบทบาทและศักยภาพของตนในการทํางานด%วย 
   แนวทางการสร%างจิตสํานึกการมีส�วนร�วมเพ่ืออนุรักษ<แหล�งท�องเท่ียว 
   เพ่ือให%มีแนวทางดําเนินงานด%านการสร%างจิตสํานึกมีส�วนร�วมเพ่ืออนุรักษ<แหล�ง
ท�องเท่ียว สามารถนําไปสู�การปฏิบัติได%อย�างเปVนรูปธรรม จึงกําหนดระดับของการดําเนินงานออกเปVน 
5 ระดับ ดังนี้ 
   1. จัดให%มีการประชุมอบรมปqญหาผลกระทบต�อสิ่งแวดล%อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน มีการประชาสัมพันธ< ผลกระทบสิ่งแวดล%อม โดยการเชิญวิทยากรมาให%ความรู%     
จัดอบรมมัคคุเทศก<เยาวชนในชุมชนเพ่ือให%เรียนรู%คุณค�าของสิ่งแวดล%อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในชุมชน 
   2. จัดให%มีกลุ�มชุมชนตัวอย�างตามแนวคิดอนุรักษ<สิ่งแวดล%อมการจัดให%มีหลักสูตร
ชุมชนเช�น การสานกระจูดในโรงเรียนจัดกิจกรรมหรือหลักสูตรให%สมาชิกในชุมชนได%ทํากิจกรรม
ร�วมกัน เช�น จัดระบบการใช%ประโยชน<จากทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอย�างเหมาะสม 
   3. สร%างเครือข�ายในชุมชน ชักชวนสมาชิกในชุมชนให%ร�วมกันเปVนสมาชิกการจัดการ
ท�องเท่ียว มีการศึกษาดูงานแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีรูปแบบคล%ายกันเพ่ือนํามาปรับใช%ในชุมชนของตนเอง 
   4. สร%างแนวร�วมต�างชุมชนโดยการสร%างภาคีเครือข�ายให%ชัดเจน แลกเปลี่ยนแนวคิด
และแนวทางปฏิบัติของแต�ละชุมชน 
   5. นําภูมิปqญญาท%องถ่ิน ปราชญ<ชาวบ%าน  สิ่งท่ีได%รับความเชื่อถือในชุมชนเปVน
แบบอย�าง และสร%างความเปVนอัตลักษณ<ของชุมชน  
   การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดการแหล�งท�องเท่ียว 



74 

   บุคลากรท่ีดําเนินงานบริหารจัดการแหล�งท�องเท่ียวในท่ีนี้ แท%จริงแล%วคือสมาชิกใน
ชุมชนทุกคนซ่ึงมีส�วนในการจัดการแหล�งท�องเท่ียวในชุมชนด%วยการปรับเปลี่ยนบทบาทมาตอบสนอง 
   กิจกรรมการท�องเท่ียว อาจแบ�งประเภทของบุคลากรท่ีเก่ียวข%องกับการบริหาร
จัดการแหล�งท�องเท่ียวชุมชนได% 3 ประเภท ด%วยกันดังนี้ 
   1. สมาชิกในชุมชน เปVนผู%มีส�วนได%ส�วนเสียโดยตรงจากสิ่งแวดล%อมและทรัพยากร
การท�องเท่ียวท้ังด%านบวกและด%านลบเม่ือสามารถรักษาสิ่งแวดล%อมตามธรรมชาติให%อยู�ในสภาพท่ี
สมดุล สวยงาม น�าอยู� จะทําให%มีนักท�องเท่ียวเข%าไปเท่ียวในชุมชนนั้น สมาชิกในชุมชนย�อมได%รับผลดี
ในเชิงเศรษฐกิจไปด%วย 
   2. ผู%มีหน%าท่ีนําเท่ียวหรือมัคคุเทศก< เปVนผู%ท่ีอยู�ใกล%ชิดกับนักท�องเท่ียว จึงเปVนผู%ท่ีมี
อิทธิพลต�อนักท�องเท่ียวมากท่ีสุดมัคคุเทศก<จึงมีบทบาทสําคัญในการท่ีจะช�วยอนุรักษ<ทรัพยากรการ
ท�องเท่ียวตามธรรมชาติได%เปVนอย�างดี การให%คําแนะนําท่ีถูกต%องในระหว�างการนํานักท�องเท่ียวออก
ท�องเท่ียวไปยังสถานท่ีต�างๆ ควรจะแจ%งข%อมูล ทําความเข%าใจกับนักท�องเท่ียวโดยเฉพาะกฎระเบียบ 
ข%อบังคับต�างๆ ของแหล�งท�องเท่ียวชุมชน มีกิริยามารยาทท่ีเรียบร%อยสุภาพ มีการปฏิบัติตัวท่ีเหมาะสม
และเปVนตัวอย�างท่ีดีในการใช%และดูแลรักษาทรัพยากรการท�องเท่ียวตามธรรมชาติ 
   3. ผู%ดําเนินการกิจกรรมการท�องเท่ียวในชุมชน เปVนบุคลากรสําคัญท่ีจะช�วยการ
อนุรักษ<สิ่งแวดล%อมและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการท�องเท่ียว โดยการให%ข%อมูลท่ีเปVนประโยชน<แก�
นักท�องเท่ียว มีการจัดทําแผนการเดินทางและกิจกรรมส�งเสริมการท�องเท่ียว โดยเฉพาะเก่ียวกับ
สภาพพ้ืนท่ี ข%อมูลท่ัวไปประเพณีวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข%อง แนะนําการปฏิบัติของนักท�องเท่ียวให%
เหมาะสมกับชุมชน ให%ความรู%เก่ียวกับระบบนิเวศของพ้ืนท่ี ตลอดจนแนะนําข%อควรระวังต�างๆ ท่ี
อาจจะส�งผลกระทบท้ังกับสิ่งแวดล%อมและทรัพยากรธรรมชาติ และตัวนักท�องเท่ียวเอง 
   แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือบริหารจัดการแหล�งท�องเท่ียว 
   การพัฒนาบุคลากรเพ่ือบริหารจัดการแหล�งท�องเท่ียวได%กําหนดให%มีแนวทางการ
ดําเนินงานออกเปVน 5 ระดับ ดังนี้ 
   1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยการเรียนรู%จากนักท�องเท่ียวและการฝtกปฏิบัติจริง 
มีการศึกษาค%นคว%าและเรียนรู%ด%วยตนเองเข%ารับการอบรมและศึกษาดูงานท่ีเก่ียวข%อง 
   2. การพัฒนาทีมงาน มีการจัดต้ังกลุ�ม ชมรมหรือคณะทํางานเพ่ือการจัดการด%าน
การท�องเท่ียว มีการอบรมให%ความรู%แก�ทีมงาน เช�น ไปศึกษาดูงานในสถานท่ีต�างๆ มีการเชิญหน�วยงาน
ภายนอกเข%ามาถ�ายทอดและให%ความรู%กับบุคลากรในพ้ืนท่ี 
   3. การถ�ายทอดความรู%จากผู%มีประสบการณ<ในชุมชนปราชญ<ชาวบ%าน หรือภูมิ
ปqญญาท%องถ่ิน ไปสู�เยาวชนรุ�นหลังมีการถ�ายทอดจากผู%มีประสบการณ<และความรู%เฉพาะด%านไปสู�
บุคลากรในชุมชน มีการสนับสนุนบุคลากรทดแทน มีการจัดประชาคมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู%ระหว�าง
กลุ�มชุมชนท่ีจัดกิจกรรมการท�องเท่ียว 
   4. การจัดทําฐานข%อมูลองค<ความรู%ในชุมชน โดยการถ�ายทอด การศึกษาค%นคว%า 
การศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ<ต�างพ้ืนท่ี นํามาจัดทําเปVนมาตรฐานข%อมูลแห�งการ
เรียนรู%ชุมชน และจัดทําศูนย<ข%อมูลเรียนรู%ระดับท%องถ่ิน 
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   5. การวิจัยและประเมินผล  โดยการจัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการ
ให%บริการอันนําไปสู�การพัฒนาบุคลากรเพ่ือการให%บริการท่ีดีข้ึน มีการศึกษาวิจัยเฉพาะด%านเพ่ือการ
จัดการท�องเท่ียวท่ีดีข้ึน 
   การจัดระเบียบ กฎข%อบังคับ เพ่ือบริหารจัดการแหล�งทองเท่ียว 
   การปjองกันไม�ให%การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวในชุมชนส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล%อม
และทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังวิถีชีวิตชุมชน เปVนเรื่องท่ีต%องทําอย�างเปVนระบบ และเปVนกระบวนการ
ท่ีต�อเนื่อง โดยอาจใช%มาตรการต�อไปนี้ประกอบการพิจารณาในการจัดระเบียบ กฎ ข%อบังคับ เพ่ือ
บริหารจัดการแหล�งท�องเท่ียวชุมชน 
   1. การใช%มาตรการทางด%านธรรมชาติ โดยท่ัวไปธรรมชาติจะมีความสมดุลของตัวเอง 
ทรัพยากรและสภาพแวดล%อมท่ีถูกใช%ไปอย�างถูกต%องและเหมาะสม สามารถฟ�yนตัวเองได%ในระยะเวลา
อันสมควร หากไม�มีการรบกวนในบางช�วงเวลาและการรักษาสิ่งแวดล%อมและทรัพยากรธรรมชาติให%มี
ความสมบูรณ< เกิดความสมดุลทางธรรมชาติจะเอ้ืออํานวยประโยชน<ต�อกันและกันเอง 
   2. การใช%มาตรฐานทางด%านเศรษฐกิจ เปVนมาตรการท่ีจะทําให%มีรายได%เพ่ือนํามา
เปVนเงินทุนในการดําเนินการเพ่ือการปjองกันต�างๆ ได%แก� การจัดเก็บภาษี ค�าธรรมเนียม ค�าบริการ
ต�างๆ ซ่ึงจะนําไปใช%เพ่ือการดูแลรักษาและพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล%อมทางการท�องเท่ียว     
ท้ังในแง�การอนุรักษ< การปjองกัน และการพัฒนาให%เกิดความเหมาะสม 
   3. การใช%มาตรการทางด%านสังคม  การนําพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณี
วัฒนธรรมเข%ามาช�วยในกิจกรรมต�างๆ เช�น พิธีการบวชต%นไม% มีส�วนช�วยให%สมาชิกในชุมชนไม�เข%าไป
ตัดไม%ทําลายป�า การมีสิ่งท่ีได%รับจากการนับถือยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนจะทําให%สถานท่ี
ท�องเท่ียวได%รับความเคารพและระมัดระวังในการปฏิบัติของนักท�องเท่ียวมากข้ึน 
   4. การใช%มาตรการด%านการจัดการ เปVนการจัดระบบบริหารการใช%ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล%อมด%านการท�องเท่ียว เพ่ือให%สามารถควบคุมอยู�ในสภาพท่ีเหมาะสม ไม�สูญเสียความสมดุล เช�น 
การแบ�งเขตการใช%ประโยชน<ท่ีดิน การจัดทําคู�มือแนะนําการเดินทาง การจัดทําปjายบอกทางเปVนต%น 
   5. การใช%มาตรการด%านการเมือง โดยการใช%หน�วยงานองค<กรปกครองส�วนท%องถ่ินท่ี
เก่ียวข%อง เช�น เทศบาล องค<การบริหารส�วนท%องถ่ิน ให%ความสําคัญการปjองกันผลกระทบอันเกิดข้ึน
ต�อสิ่งแวดล%อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด%วยการกําหนนโยบายท่ีชัดเจนในการปjองกันและการแก%ไข
ปqญหาออกกฎหมายและระเบียบข%อบังคับท่ีเอ้ือต�อการปกปjองรักษาและการปjองกัน มีการวางแผน
เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาให%เหมาะสม 
   แนวทาง การจัดระเบียบ กฎ ข%อบังคับ เพ่ือบริหารจัดการแหล�งท�องเท่ียว 
   เพ่ือในการจัดระเบียบ กฎ ข%อบังคับต�างๆ ในการบริหารจัดการแหล�งท�องเท่ียวใน
ชุมชนได%อย�างเหมาะสม จึงกําหนดแนวทางการดําเนินงานออกเปVน 5 ระดับ ดังนี้ 
   1. จัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการวางแผน ออกกฎระเบียบในชุมชน และสร%าง
มาตรฐานการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวในชุมชน มีการกําหนดปริมาณนักท�องเท่ียวให%เหมาะสมกับ
สภาพชุมชน โดยการทําประชาคมของสมาชิกในชุมชน 
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   2. แนะนํา ชี้แจง ประกาศ กฎ ระเบียบ ข%อบังคับของแหล�งท�องเท่ียวในชุมชน จัดทํา
ปjายประกาศประชาสัมพันธ< เอกสารคู�มือ คําแนะนําต�างๆ ตลอดจนให%คําชี้แจงโดยสมาชิกในชุมชน 
   3. จัดระบบการดูแล รักษาความสะอาดของแหล�งท�องเ ท่ียวและอนุรักษ< 
ทรัพยากรธรรมชาติอย�างเหมาะสม เช�น การห%าม ล�าสัตว< ห%ามตัดต%นไม% ห%ามจับสัตว<ในฤดูวางไข� ห%าม
ใช%สารเคมีในพ้ืนท่ี การจัดประเภทสินค%าจําหน�ายในพ้ืนท่ีจัดเก็บขยะมูลฝอยไม�ให%มีการตกค%างในพ้ืนท่ี 
   4. กําหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยให%กับนักท�องเท่ียว ห%ามด่ืมสุราและ
ของมึนเมา หรือจัดให%มีบริเวณเฉพาะสําหรับด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล< ห%ามพกพาอาวุธ จัดให%มีจุด
ตรวจค%น โดย อปพร. อส. ตชด. เปVนต%น 
   5. จัดให%มีการประเมินมาตรฐานของแหล�งท�องเท่ียว  ด%วยแบบสอบถามหรือการ
สัมภาษณ< การสังเกต 
 2.4.2 การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนโดยชุมชน 
   การท�องเท่ียวชุมชนเปVนรูปแบบการท�องเท่ียวท่ีกําลังได%รับความนิยมในประเทศไทย
จุดขายหลักของการท�องเท่ียวประเภทนี้ คือการเรียนรู%วิถีชีวิตของชุมชนท่ีชาวบ%านตกลงร�วมกันเป�ด
บ%านต%อนรับนักท�องเท่ียวให%เข%ามาพักในบ%านของตนแล%วมีกิจกรรมการท�องเท่ียว เช�น การเดินป�า การ
ชมหิ่งห%อย การทํานา การดูดาว กิจกรรมการแสดงของท%องถ่ิน มอบให%แก�ผู%มาเยือน โดยปกติแล%วการ
ท�องเท่ียวของชุมชนต้ังอยู�บนเอกลักษณ<ของชุมชนนั่นเอง เพราะไม�ใช�สิ่งท่ีทุกชุมชนจะสามารถเสนอ
การท�องเท่ียวได% แต�การท�องเท่ียวจะพัฒนาไปไม�ได%หากชุมชนอยู�อย�างลําพัง ส�วนประกอบอ่ืนๆ 
จําเปVนต%องพัฒนาไปพร%อมกันเพ่ือเก้ือหนุนให%เกิดองค<ประกอบท่ีดีของการท�องเท่ียว หรือแม%แต�ใน
ชุมชนเองก็ต%องกมีการจัดการภายในให%ดีพร%อมสําหรับการรองรับนักท�องเท่ียว เพราะนักท�องเท่ียว
ย�อมดาดหวังท่ีจะได%รับความสะดวกสบายพอสมควรจากการมาท�องเท่ียวชุมชน ดังนั้น การบูรณาการ
ความร�วมมือของทุกฝ�ายและการจัดการการท�องเท่ียวจึงมีความจําเปVนสําหรับการจัดการการ
ท�องเท่ียวชุมชม ดังนั้น การศึกษากรณีตัวอย�างท่ีประสบความสําเร็จในการจัดการการท�องเท่ียวอย�าง
ยั่งยืนของต�างประเทศจึงเปVนแนวทางในการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างบูรณาการของประเทศไทยได%
เพ่ือนํามาปรับและประยุกต<ใช%อย�างเหมาะสมให%สอดคล%องกับปริบทและศักยภาพชุมชน 
   แนวคิดการมีส�วนร�วมของชุมชนในการพัฒนาการท�องเท่ียว เปVนแนวคิดท่ีให%
ประชาชนได%มามีส�วนร�วมในการแก%ปqญหาของประชาชนเอง เปVนการเป�ดโอกาสให%ประชาชนรู%จัก
วิเคราะห<ถึงสถานการณ<ท่ีตนเองเปVนอยู�และพร%อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงเม่ือจําเปVน กระบวนการพัฒนาจะ
เกิดด%วยความสมัครใจปราศจากการบังคับ ประชาชนจะมีบทบาทหลักในการพัฒนา สามารถพัฒนา
และพ่ึงตนเองได% และผลแห�งการพัฒนาก็จะตกอยู�กับประชาชนในชุมชนนั้นๆ เอง และการมีส�วนร�วม
ของประชาชนเปVนการปูพ้ืนฐานให%มีการสร%างประชาธิปไตยข้ึนในชุมชนอย�างม่ันคง 
   ประธาน สุวรรณมงคล (2535) กล�าวว�าการแบ�งลักษณะหรือการแบ�งข้ันตอนการมี
ส�วนร�วมของประชาชนมี 4 ลักษณะ คือ 1) การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ 2) การมีส�วนร�วมในการ
ดําเนินงาน 3) การมีส�วนร�วมในผลประโยชน< 4) การมีส�วนร�วมในการประเมินผล  
   มนัส สุวรรณ และคนอ่ืนๆ (2541) กล�าวว�า ทิศทางและแนวทางในการมีส�วนร�วม
ของชุมชน จะต%องมีการมุ�งม่ัน ไปสู�การร�วมมือในการใช%ทรัพยากรแหล�งท�องเท่ียวเพ่ือการรองรับการ



77 

ท�องเท่ียวแบบยั่งยืนให%มีความสมบูรณ<ครบถ%วน ได%แก� 1) ระดับนโยบาย จะต%องมีการหาทางให%สมาชิก
ในชุมชนทุกคนทุกระดับรับทราบนโยบายการท�องเท่ียวแบบยั่งยืน 2) ระดับแผนงานหรือโครงการ 
จะต%องหาทางให%ชุมชนเข%าใจแบบแผนการท�องเท่ียวแบบยั่งยืนให%ชัดเจนทุกระดับแผน 3) ระดับ
ปฏิบัติ ให%สมาชิกของชุมชนกลุ�มต�างๆ ทุกชุมชนในพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียวศึกษาแผนปฏิบัติ แนวทาง 
และวิธีปฏิบัติให%เข%าใจจนสามารถให%ความร�วมมือและปฏิบัติได%อย�างถูกต%อง มีการแนะนําอย�างใกล%ชิด
ทุกข้ันตอนและการปฏิบัติจนกว�าจะม่ันใจได%ว�าสมาชิกชุมชน ทุกคน ทุกระดับดําเนินการไปได%ถูก
ทิศทางแล%ว 4) ระดับประเมินผล จะต%องหาทางให%ชุมชนท%องถ่ินเข%าใจการติดตามผลปฏิบัติงาน ตาม
แบบแผนหรือโครงการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน จนสามารถประเมินผลได%อย�างถูกต%องและมีข%อเสนอแนะ
ท่ีเปVนประโยชน<ต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 
   บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2542) กล�าวว�า การมีส�วนร�วมของชุมชนต%องมาจากความ
สมัครใจของชุมชน โดยเฉพาะการสมัครใจท่ีจะต%อนรับนักท�องเท่ียว เพราะการท�องเท่ียวท่ีเข%ามาใน
ชุมชนจะมีส�วนสร%างผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ และได%ให%ความหมายของการส�วนร�วมของ
ชุมชนท%องถ่ินเพ่ือการท�องเท่ียวแบบยั่งยืนว�า การสนับสนุนให%ชุมชนในท%องถ่ินเข%ามามีส�วนร�วม
ทางการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนโดยให%ชุมชนท%องถ่ินไดรับผลประโยชน< และมีรายได%จากการท�องเท่ียว 
เพ่ือก�อให%เกิดความรัก ความหวงแหน การสร%างจิตสํานึกในการดูแลปกปjองทรัพยากรการท�องเท่ียว 
และสภาพแวดล%อมให%คงอยู�อย�างยั่งยืน 
   ไพรัตน< เดชะรินทร< กล�าวว�า การมีส�วนร�วมของประชาชน อาจตีกรอบได%แตกต�างกัน 
แต�เดิมรัฐมักมองในแง�ของการเน%นการมีส�วนร�วมในการร�วมคิดร�วมวางแผน ร�วมทํางาน และร�วม
บํารุงรักษามากกว�าร�วมสมทบด%านวัตถุและเงิน ซ่ึงอาจมีความจําเปVนอยู�ก็ตาม โดยภาพรวมแล%วการมี
ส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนานั้นจะต%องเก่ียวกับเรื่องต�อไปนี้ คือ ร�วมศึกษาปqญหา สาเหตุของ
ปqญหา และความต%องการของชุมชน ร�วมคิดสร%างรูปแบบการพัฒนาเพ่ือแก%ปqญหาและสนองความ
ต%องการของชุมชน ร�วมกําหนดทิศทาง แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมา ร�วมตัดสินใจในการใช%
ทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัดให%ได%ประโยชน<สูงสุดเพ่ือส�วนรวม ร�วมบริหารงาน พัฒนาท้ังสติปqญญา 
แรงงาน และทุนตามขีดความสามารถ รวมท้ังการควบคุม ติดตาม ประเมินผลและซ�อมบํารุงรักษาผล 
   องค<การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน (องค<กรมหาชน)
(2553) กล�าวว�าการท�องเท่ียวโดยชุมชน (Community - Based Tourism) คือ การท�องเท่ียวท่ี
คํานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล%อม สังคม และวัฒนธรรม กําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน 
เพ่ือชุมชนและชุมชนมีบทบาทเปVนเจ%าของ มีสิทธิในการจัดการดูแล เพ่ือให%เกิดการเรียนรู%แก�ผู%มาเยือน 
องค<ประกอบของการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน มี 4 ด%าน คือ ด%านทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรม ด%านองค<กรชุมชน ด%านการจัดการ ด%านการเรียนรู% โดยมีหลักการของการท�องเท่ียวโดย
ชุมชน ดังนี้คือ (1) ชุมชนเปVนเจ%าของ (2) ชาวบ%านเข%ามามีส�วนร�วมในการกําหนดทิศทางและตัดสินใจ 
(3) ส�งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง (4) ยกระดับคุณภาพชีวิต (5) มีความยั่งยืนทางด%านสิ่งแวดล%อม 
(6) คงเอกลักษณ<และวัฒนธรรมท%องถ่ิน (7) ก�อให%เกิดการเรียนรู%ระหว�างคนต�างวัฒนธรรม (8) เคารพ
ในวัฒนธรรมท่ีแตกต�างและศักด์ิศรีความเปVนมนุษย< (9) เกิดผลตอบแทนท่ีเปVนธรรมแก�คนท%องถ่ิน และ
(10)  มีการกระจายรายได%สู�สาธารณประโยชน<ของชุมชน 
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   ชนาธิป สวัสดี (2553) กล�าวการพัฒนาการมีส�วนร�วมของแกนนําชุมชนในการ
บริหารจัดการการท�องเท่ียว เชิงนิเวศ อําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร<ธานี ว�าเกิดจากปริมาณ
นักท�อง เ ท่ียว ท่ี มี เ พ่ิมมาก ข้ึนและมีนักท�องเ ท่ียวจํ านวนหนึ่ งขาดจิตสํ านึกในการอนุรักษ<
ทรัพยากรธรรมชาติส�งผลให%เกิดปqญหาในการทําลายทัศนียภาพ ความสวยงามของแหล�งท�องเท่ียว 
เนื่องจากประชาชนขาดความรู%ความเข%าใจในเรื่องการบริหารจัดการการท�องเท่ียวเชิงนิเวศและความรู%
และความรู%เรื่องการอนุรักษ<ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล%อมรวมท้ังประชาชนยังเห็นแก�ประโยชน<
ส�วนตัวมากกว�าประโยชน<ส�วนรวม เพราะหน�วยงานของรัฐ องค<กรปกครองท%องถ่ินหรือหน�วยงานท่ี
เก่ียวข%องไม�ให%ความสําคัญกับการท�องเท่ียวเชิงนิเวศเท�าท่ีควร จึงส�งผลให%เกิดปqญหาอ่ืนๆ ตามมา และ
ค�อยๆ ทําลายความก%าวหน%าของการท�องเท่ียวในชุมชนในส�วนของความต%องการของชุมชนท่ีได%จาก
การดําเนินการสนทนากลุ�มนั้น พบว�า แกนนําชุมชนมีความต%องการท่ีจะสร%างองค<กรท่ีเข%มแข็ง มีความ
ร�วมมือกันและหน�วยงานของภาครัฐ ควรมีการจัดการอบรมให%ความรู%เก่ียวกับการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ความรู%เก่ียวกับการบริหารจัดการและหลักการมีส�วนร�วม รวมท้ังการสร%างจิตสํานึกในการอนุรักษ<
ทรัพยากรธรรมชาติและการประชาสัมพันธ<ให%เปVนท่ีรู%จักท่ัวถึง เพ่ือจะได%พัฒนาการมีส�วนร�วมในการ
บริหารจัดการให%เกิดการท�องเท่ียวเชิงนิเวศท่ียั่งยืนต�อไป 
   ยุทธศาสตร<การบริหารจัดการการพัฒนาการท�องเท่ียวไทย 
   พ.ศ.  2545  จนถึงปqจจุบันรัฐบาลให%ความสนใจและพยายามปรับโครงสร%าง
อุตสาหกรรมและการบริหารการท�องเท่ียวอย�างเปVนระบบ ซ่ึงถือได%ว�า พ.ศ. 2545 เปVนปzแห�งการ
ปฏิรูปโครงสร%างและการบริหารการท�องเท่ียว โดยเฉพาะอย�างยิ่งการปฏิรูประบบราชการท่ีได%มีการ
จัดต้ังกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา รวมท้ังแบ�งแยกประเภทภารกิจระหว�างกระทรวงการท�องเท่ียว
และกีฬากับการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยไม�ให%มีอํานาจและหน%าท่ีทับซ%อนกัน แต�ต%องทํางานควบคู�
กันและประสานกันอย�างเปVนเอกภาพ 
   การปฏิรูปหรือการปรับโครงสร%างอุตสาหกรรมท�องเท่ียวและการบริหารการ
ท�องเท่ียวแสดงออกให%เห็นในเบื้องต%นเม่ือนายกรัฐมนตรีได%แถลงนโยบายต�อรัฐสภาเม่ือวันท่ี 26 
กุมภาพันธ< พ.ศ. 2544 ในเรื่องการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันในตลาดโลก ซ่ึงกําหนดนโยบาย
เก่ียวกับการท�องเท่ียวไว%ดังนี้ 
   ด%านการบริการและการท�องเท่ียว 
   การท�องเท่ียว คือ หนทางสําคัญของการนํารายได%กระแสเงินสดเข%าสู�ประเทศ ดังนั้น
รัฐบาลจึงมีนโยบายในการส�งเสริมคุณภาพและมาตรฐานของการบริการ เพ่ิมความหลากหลายของ
รูปแบบการให%บริการและการท�องเท่ียว และการยกระดับความสามารถในการแข�งขันของภาคบริการ
และการท�องเท่ียว ดังนี้ 
   ด%านการพัฒนาภาคบริการ 
   1. ปรับปรุงและพัฒนาปqจจัยพ้ืนฐานอันจําเปVนต�อการเพ่ิมประสิทธิภาพและส�งเสริม
ความสามารถในการแข�งขันของภาคบริการไทย ท้ังด%านการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคบริการการ
พัฒนารูปแบบการให%บริการ และการยกระดับความสามารถในการแข�งขันของภาคบริการและการ
ท�องเท่ียว 
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   2. จัดให%หน�วยงานและองค<การท่ีเก่ียวข%องกร�วมกันพัฒนายุทธศาสตร<เพ่ือให%มีการ
ใช%ศักยภาพภาคบริการอย�างเต็มท่ี ท้ังนี้เพ่ือให%เปVนแหล�งสร%างรายได%เงินตราต�างประเทศ และรายได%
ท%องถ่ิน อาทิ การท�องเท่ียว การศึกษา การรักษาพยาบาล การส�งเสริมสุขภาพ การกีฬา และ
นันทนาการ 
   3. เร�งรัดพัฒนาผู%ประกอบการด%านบริการให%มีความรู%และทักษะท้ังด%านภาษา
มาตรฐานการบริการ และการจัดการ เพ่ือสร%างความเข%มแข็งและทันต�อการเปลี่ยนแปลงของความตกลง
ระหว�างประเทศด%านการค%าบริการ 
   ด%านการส�งเสริมการท�องเท่ียว 
   1. เร�งฟ�yนฟูระดับความสัมพันธ<และร�วมมือกับประเทศเพ่ือนบ%าน เพ่ือให%ไทยเปVน
ประตูทางผ�านหลักของการท�องเท่ียว ท้ังด%านการตลาด การขนส�ง การลงทุน การบริหารจัดการ 
รวมถึงการขจัดอุปสรรคในการท�องเท่ียว 
   2. บริหารการท�องเท่ียวโดยใช%กลยุทธ<การตลาดเชิงรุก โดยสร%างกิจกรรมท�องเท่ียว
ท้ังระดับภายในประเทศและระหว�างประเทศ เชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็กและธุรกิจ
ชุมชน พัฒนาคุณภาพการบริการท�องเท่ียว และยกระดับประเทศไทยให%เปVนศูนย<กลางการประชุม 
การสัมมนา และการแสดงสินค%าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต% 
   3. เร�งพัฒนา บูรณะ ฟ�yนฟูมรดกและสินทรัพย<ทางวัฒนธรรม ท้ังในเขตเมืองและ
นอกเมือง เพ่ือให%เกิดการท�องเท่ียวใหม� สร%างแหล�งจับจ�ายซ้ือสินค%าของนักท�องเท่ียวโดยจะส�งเสริม
บทบาทเอกชนร�วมกับชุมชนในการรักษาแหล�งท�องเท่ียวและวิถีชีวิตให%อยู�ในสภาพเดิมอย�างต�อเนื่อง 
   4. เพ่ิมความหลากหลายของการท�องเท่ียวรูปแบบต�างๆ ท้ังการท�องเท่ียวเชิง
อนุรักษ< การท�องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ รวมท้ังการท�องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม โดยส�งเสริมการพัฒนาแหล�ง
ท�องเท่ียวแห�งใหม� และให%ชุมชนเข%ามามีส�วนร�วมในการจัดการท�องเท่ียวมากข้ึน ท้ังในรูปแบบการขัด
สหกรณ<การท�องเท่ียวและการพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนเปVนแหล�งท�องเท่ียว 
   5. เพ่ิมมาตรการอํานวยความสะดวก สร%างความปลอดภัย และปjองกันการเอา
เปรียบนักท�องเท่ียว รวมท้ังเร�งรัดการแก%ไขปqญหาความเดือดร%อนของนักท�องเท่ียวอย�างจริงจัง       
(คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต�อรัฐสภา) 
   จากนโยบายดังกล�าวทําให%เรามองภาพรวมได%ว�ารัฐบาลต%องการยกระดับการบริหาร
การท�องเท่ียว และเพ่ิมประสิทธิภาพในภาคบริการ และเพ่ิมความหลากหลายของรูปแบบการ
ท�องเท่ียว โดยใช%กลยุทธ<การตลาดเชิงรุก เพ่ือเพ่ิมรายได%ของภาคอุตสาหกรรมท�องเท่ียวให%อยู�ในอัตรา
การขยายตัวท่ีดี และนําไปสู�การกําหนดยุทธศาสตร<การพัฒนาการท�องเท่ียวแผนพัฒนาการท�องเท่ียว 
กลยุทธ<การท�องเท่ียว และแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการท�องเท่ียวท้ังด%านแผนงานโครงการ แผนเงินและ
แผนคนในโอกาสต�อไป 
   1. การพัฒนายุทธศาสตร<การท�องเท่ียวไทย 
    ในช�วงปzท่ีผ�านมาคณะรัฐมนตรีได%อนุมัติ ยุทธศาสตร<การพัฒนาการท�องเท่ียวไทย 
เพ่ือให%หน�วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข%องกับกรพัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียว ใช%เปVนกรอบแนวทางในการ
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จัดทําแหนงานโครงการเก่ียวกับการท�องเท่ียว โดยมีวัตถุประสงค<ดังนี้ (สํานักงานพัฒนาการท�องเท่ียว 
กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, 2549) 
    1.1 ขีดความสามารถในการแข�งขันด%านการท�องเท่ียวของประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 
    1.2 รายได%จากการท�องเท่ียวของประเทศเพ่ิมข้ึน โดยเน%นการพัฒนากิจกรรมท่ี
สร%างมูลค�า และคุณค�า 
    1.3 สร%างรายได%และกระจายรายได% โดยคํานึงถึงความสมดุลและยั่ งยืน
คณะรัฐมนตรีได%มีมติให%หน�วยงานต�างๆ ท่ีเก่ียวข%องจัดทําโครงการด%านการท�องเท่ียวตามกรอบ
ยุทธศาสตร<ดังกล�าว เพ่ือบูรณาการเปVนแผนปฏิบัติการด%านการท�องเท่ียวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
และอนุมัติอีกครั้งหนึ่งเพ่ือให%นําไปสู�การปฏิบัติอย�างเปVนรูปธรรม 
   การท�องเท่ียวเปVนวาระแห�งชาติ (National Agenda) และเปVนภารกิจท่ีครอบคลุม
หลายหน�วยงาน (Inter-Ministry Agenda) มีความจําเปVนต%องบริหารจัดการเชิงบูรณาการกับ
หน�วยงานและองค<กรภาครัฐ เอกชน องค<กรปกครองส�วนท%องถ่ิน และประชาชน ท้ังยังต%องขยายพ้ืนท่ี
ท�องเท่ียวด%วยการพัฒนาความร�วมมือกับประเทศเพ่ือนบ%านขยายตลาดในระดับภูมิภาค (Intra 
Regional) และนอกภูมิภาค (Inter Regional) ผลักดันให%ประเทศไทยเปVน “ศูนย<กลางการท�องเท่ียว
แห�งเอเชีย” (Tourism Capital of Asia) ในปz พ.ศ. 2549 และช�วงชิงการเปVนศูนย<กลางของการ
พัฒนาในหลายๆ ด%าน 
   เพ่ือให%บรรลุวิสัยทัศน< ภารกิจ วัตถุประสงค< และเปjาประสงค< ของแผนพัฒนาการ
ท�องเท่ียวแห�งชาติ พ.ศ. 2555 -2559 จึงได%กําหนดยุทธศาสตร<ออกเปVน 5 ยุทธศาสตร< ดังนี้ 
ยุทธศาสตร<ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการท�องเท่ียว ยุทธศาสตร<
ท่ี 2 การพัฒนาและฟ�yนฟูแหล�งท�องเท่ียวให%เกิดความยั่งยืน ยุทธศาสตร<ท่ี 3 การพัฒนาสินค%า บริการ
และปqจจัยสนับสนุนการท�องเท่ียว ยุทธศาสตร<ท่ี 4 การสร%างความเชื่อม่ันและส�งเสริมการท�องเท่ียว 
ยุทธศาสตร<ท่ี 5 การส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมของภาครัฐ ภาคประชาชนและองค<กร ปกครอง
ส�วนท%องถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากรการท�องเท่ียว  
   ในประเด็นแรก การพัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการ
ท�องเท่ียวมีส�วนสําคัญในการแก%ไขปqญหาและข%อจํากัดในด%านการท�องเท่ียวท่ีอาจส�งผลให%ศักยภาพการ
ท�องเท่ียวของประเทศไทยลดลง โครงสร%างพ้ืนฐานเหล�านี้ ได%แก� ระบบโลจิสติกส<ท่ีเชื่อมโยงการ
ท�องเท่ียวท้ังภายในประเทศและระหว�างประเทศ และรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานท่ีอาจเปVน
อุปสรรคสําคัญต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวไทย 
   ประเด็นท่ีสอง การขยายตัวของการท�องเท่ียวโดยเน%นปริมาณนักท�องเท่ียวหรือการ
แสวงหารายได%จากการท�องเท่ียวในขณะท่ีการรองรับขยายไปไม�ทัน ทําให%แหล�งท�องเท่ียวของไทยมี
ความเสื่อมโทรมยุทธศาสตร<จึงให%ความสําคัญกับการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ<และฟ�yนฟูแหล�ง
ท�องเท่ียวอย�างมีทิศทาง ไม�ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และเอกลักษณ<ของชาติ โดย
คํานึงถึงขีดความสามารถนากรรองรับของแหล�งท�องเท่ียว เพ่ือปjองกันการใช%ประโยชน<มากเกินไปการ
กําหนดมาตรการในการแก%ไขกฎระเบียบ และข%อบังคับต�างๆ ให%แหล�งท�องเท่ียวของไทยสามารถมี
ศักยภาพในการรองรับนักท�องเท่ียว 
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   ในประเด็นท่ีสาม ยุทธศาสตร<มุ�งเน%นการพัฒนาสินค%าและบริการท�องเท่ียวให%มี
มาตรฐานอย�างต�อเนื่องครบวงจร ความพร%อมของภาคบริการและการท�องเท่ียว แม%ได%รับผลกระทบ
จากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและความไม�สงบภายในประเทศ แต�มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและ
ฟ�yนฟูเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศไทยยังเปVนแหล�งท�องเท่ียวท่ีได%รับความนิยมจากนักท�องเท่ียว
ต�างประเทศ และมีโครงสร%างพ้ืนฐานด%านการท�องเท่ียว เช�น โรงแรม และสปาท่ีมีมาตรฐานสูง บริการ
ท�องเท่ียวเชิงสุขภาพขยายตัวอย�างรวดเร็ว นอกจากนี้ เศรษฐกิจสร%างสรรค<ได%มีบทบาทมากข้ึนในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว 
   ในประเด็นท่ีสี่ ยุทธศาสตร<นี้มุ�งเน%นให%นักท�องเท่ียวรับรู%และเข%าใจในภาพลักษณ<ท่ีดี
ของประเทศสร%างความเชื่อม่ันให%แก�นักท�องเท่ียวในการเดินทางมาท�องเท่ียวประเทศไทย โดยการ
ดําเนินการตลาดเชิงรุกเพ่ือประมูลสิทธิ์ในการจัดงานระดับโลก/ภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมจํานวนเข%าประเทศ 
จัดงานแสดงต�างๆ (Event) เพ่ือเผยแพร�ประชาสัมพันธ<แหล�งท�องเท่ียวในประเทศไทยให%เปVนท่ีรู%จัก
ของนักท�องเท่ียวไทยผ�านสื่อต�างๆ โดยมีเปjาหมายเพ่ือให%นักท�องเท่ียวเดินทางเข%ามาท�องเท่ียวใน
ประเทศไทยมากข้ึนมีการใช%จ�ายมากข้ึน 
   การกําหนดยุทธศาสตร<ดังกล�าวเพ่ือท่ีจะนําไปสู�การกําหนดกลยุทธ< แผนพัฒนาการ
ท�องเท่ียวและโครงการพัฒนาการท�องเท่ียว เพ่ือบรรลุเปjาหมายสําคัญเพ่ือวางรากฐานให%ประเทศไทย
เปVน “ศูนย<กลางการท�องเท่ียวของเอเชีย” (Tourism Capital of Asia) 
   1. องค<การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 
    การบริหารและการพัฒนาการท�องเท่ียวของภาครัฐซ่ึงต%องดําเนินการต้ังแต�
กําหนดยุทธศาสตร< กลยุทธ< แผนพัฒนาฯ แผนปฏิบัติการ และการประเมินผล  เพ่ือบรรลุและ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีมุ�งเน%นผลสําเร็จของงานตามเปjาหมายยุทธศาสตร<ระดับชาติ ส�วนใหญ�
จะพบกับปqญหาและอุปสรรคในเชิงโครงสร%างท่ีทับซ%อนกันท้ังด%านอํานาจหน%าท่ีตามกฎหมายของ
หน�วยงานและองค<กรต�างๆ ของภาครัฐท่ีเก่ียวข%องกับการท�องเท่ียว โดยเฉพาะการเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการท�องเท่ียวในทุกระดับอย�างบูรณาการและเกิดความร�วมมือเพ่ือ
ยกระดับให%ประเทศไทยเปVนแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ (Quality Destination) ท่ีมุ�งเน%นการเพ่ิม
ศักยภาพในการแข�งขันของประเทศ พร%อมกับมีการพัฒนาการท�องเท่ียวท่ียั่งยืน (Sustainable 
Tourism Development)  
    เพ่ือให%การพัฒนาการท�องเท่ียวท่ียั่งยืน รัฐบาลได%ประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
องค<การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ซ่ึงเปVนองค<การมหาชน เม่ือ 24 
พฤษภาคม พ.ศ. 2546 (ราชกิจจานุเบกษา, 2546) มีหน%าท่ีคือ จัดทําและเสนอนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร<การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท�องเท่ียวยื่นต�อคณะรัฐมนตรี กําหนดแผนปฏิบัติ
การเพ่ือให%นโยบายและแผนยุทธศาสตร<บรรลุผล ให%คําแนะนําเสนอแนะ และร�วมแก%ไขปqญหาหรือ
อุปสรรคในการบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีพิเศษแต�ละแห�ง ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีพิเศษแต�ละแห�ง เสนอต�อคณะรัฐนมตรี
หรือรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือจัดสรรงบประมาณสําหรับการบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�าง
ยั่งยืน ในพ้ืนท่ีพิเศษ เสนอต�อรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือจัดสรรงบประมาณสําหรับการบริหารและ
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การพัฒนาการท�องเท่ียว ประกาศกําหนดพ้ืนท่ีพิเศษด%วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และเสนอ
รัฐมนตรีตั้งคณะท่ีปรึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษดังกล�าว 
    ในการจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตร<การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท�องเท่ียว
อย�างยั่งยืนต%องคํานึงถึงหลักการผังเมืองและสิ่งแวดล%อมโดยต%องจําแนกเขตการใช%ประโยชน<ท่ีดิน การ
อนุรักษ<ฟ�yนฟู และการใช%ประโยชน<จากสิ่งแวดล%อมในลักษณะสมดุล และสามารถสนับสนุน
อุตสาหกรรมในครัวเรือนโดยใช%วัสดุท%องถ่ิน การมีส�วนร�วมของประชาชนและชุมชน การพัฒนา
โครงข�ายของโครงสร%างพ้ืนฐานท่ีจําเปVนต�อการพัฒนาการท�องเท่ียว อันเปVนการส�งเสริมและ
พัฒนาการท�องเท่ียวและตลาดการท�องเท่ียวท่ียั่งยืนอย�างครบวงจร 
    กฎหมายฉบับนี้ต%องการแก%ไขปqญหาพ้ืนฐานเก่ียวกับการบริหารจัดการการ
ท�องเท่ียวให%มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะปqญหาการประสานงานระหว�างภาครับด%วยกันเองและระหว�าง
ภาครัฐกับองค<กรปกครองส�วนท%องถ่ินและภาคชุมชนและภาคเอกชน จึงได%กําหนดมาตรการไว%สอง
ด%าน คือ 
    1. เม่ือมีการประกาศกําหนดพ้ืนท่ีพิเศษเม่ือใดก็ให%จัดต้ังสํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษข้ึน
เปVนหน�วยงานบริหารการพัฒนาการท�องเท่ียว ให%บรรลุวัตถุประสงค< พร%อมกับกําหนดว�าในแต�ละพ้ืนท่ี
พิเศษ ต%องมีคณะท่ีปรึกษาท่ีประกอบด%วยผู%แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค<กรปกครองส�วนท%องถ่ิน
และชุมชนท%องถ่ิน โดยคณะกรรมการองค<การเสนอให%รัฐมนรีแต�งต้ัง 
    2. สร%างระบบวิธีการประสานงานระหว�างภาคฝ�ายต�างๆ ท่ีเก่ียวข%องกับการ
บริหารจัดการการท�องเท่ียว และการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษอย�างเปVนระบบและมีการบูรณาการ โดยให%
คณะกรรมการองค<การฯ มีอํานาจหน%าท่ีประสานการปฏิบัติการกับส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค<กร
ปกครองส�วนท%องถ่ิน หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐเพ่ือให%หน�วยงานดังกล�าวใช%ทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และอํานาจหน%าท่ีของคน ไม�ว�าในด%านการอนุรักษ<ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล%อม การผังเมือง 
การควบคุมอาคาร การักษาสาธารณสมบัติของแผ�นดิน การสาธารณสุข การรักษาความสะอาด     
การรักษาความสงบเรียบร%อย เพ่ือให%บรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร< การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ
เพ่ือการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนท่ีคณะรัฐมนตรีให%ความเห็นชอบแล%ว หรือตามแผนปฏิบัติการในการ
บริหารจัดการหรือพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษและสิ่งแวดล%อม รวมท้ังปรับปรุงสภาพความเปVนอยู�ของชุมชน
ท%องถ่ินท่ีอยู�ในพ้ืนท่ี 
    กฎหมายฉบับนี้ได%หาทางออกเก่ียวกับปqญหาระบบวิธีการประสานงานไว%โดยให%
อํานาจคณะกรรมการองค<การฯ มีอํานาจจัดทําบันทึกข%อตกลงระหว�างองค<การกับส�วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ องค<การปกครองส�วนท%องถ่ินหรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐ เพ่ือกําหนด วิธีการ เง่ือนไข การใช%
อํานาจหน%าท่ีและความรับผิดชอบของหน�วยงานนั้นๆ รวมท้ังการมอบอํานาจของส�วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค<กรปกครองส�วนท%องถ่ิน หรือหน�วยงานอ่ืนๆ ของรัฐให%องค<กรใดๆ แทนภายใต%
กฎหมายว�าด%วยการนั้น 
    ในกรณีท่ีเกิดปqญหาความขัดแย%งในอํานาจหน%าท่ีระหว�างองค<กร โดยไม�ยอมทํา
บันทึกข%อตกลงหรือมอบอํานาจโดยไม�มีเหตุอันสมควร ให%คณะกรรมการองค<การ รายงานต�อรัฐมนตรี
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หรือผู%มีอํานาจบังคับบัญชา หรือกํากับดูแลหน�วยงานนั้นๆ  เพ่ือพิจารณาสั่งการ หรือเสนอต�อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด 
    แม%จะมีกฎหมายฉบับนี้กําหนดหลักเกณฑ<การแก%ปqญหาระบบวิธีการประสานงาน
ระหว�างภาครัฐไว%อย�างชัดเจนแต�ในทางปฏิบัติก็ต%องเข%าสู�กระบวนการและการปฏิบัติให%เปVนไปตาม
กฎหมายการบริหารราชการแผนดินอยู�เช�นเดิม ซ่ึงสามารถแก%ปqญหาได%ระดับหนึ่งในการบริหาร
จัดการการท�องเท่ียว แต�ปqญหาสําคัญท่ีสุดของการบริหารจัดการการท�องเท่ียว แม%แต�ในพ้ืนท่ีพิเศษท่ี
ยังไม�ได%รับการแก%ไข คือ การประสานงานระหว�างภาครับกับเอกชนอย�างเปVนรูปธรรมภายใต%กรอบ
แนวคิดท่ีว�า “ภาคการท�องเท่ียวนั้นรัฐควรเปVนภาคสนับสนุนและให%ภาคเอกชนเปVนภาคนําในการ
กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร< แผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการ รวมท้ังการประเมินผล” ถึงแม%กฎหมาย
จะเป�ดช�องให%คณะกรรมการต้ังท่ีปรึกษาจากผู%แทนองค<กรเอกชน ผู%แทนชุมชนท%องถ่ิน เครือข�ายชุมชน
ท%องถ่ิน หรือผู%แทนองค<กรปกครองส�วนท%องถ่ินในพ้ืนท่ีพิเศษก็ตาม ในระดับองค<กรและระดับพ้ืนท่ี
พิเศษ การบริหารจัดการองค<กรท้ังในระดับชาติและระดับพ้ืนท่ีพิเศษก็อยู�ภายใต%อํานาจของภาครับ
ท้ังหมดอยู�เช�นเดิม บทบาทของภาคเอกชนก็มีฐานะเปVนเพียงตัวประกอบเท�านั้น ซ่ึงเปVนจุดอ�อนของ
การบริหารจัดการภาคเศรษฐกิจท่ีมีภาคเอกชนเปVนเส%นเลือดใหญ�และเปVนกลไกสําคัญในการบรรลุ
ยุทธศาสตร<การพัฒนาการท�องเท่ียวท้ังในระดับชาติและระดับพ้ืนท่ีพิเศษ กระบวนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร<การท�องเท่ียวระดับชาติและระดับกลุ�มจังหวัด แยกส�วนแต�ต%องเปVนเอกภาพและบูรณาการ 
    การกําหนดให%การท�องเท่ียวเปVนวาระแห�งชาติทําให%การกําหนดแผนยุทธศาสตร<
ท้ังระดับชาติและระดับภูมิภาคมีความสําคัญอย�างยิ่ง แต�กระบวนการในการจัดทําแผนยุทธศาสตร<ท่ี
ผ�านมาท้ังระดับชาติและระดับกลุ�มจังหวัดทีเก่ียวกับการท�องเท่ียวนั้นยังต%องการการปรับกระบวนการ
ในการจัดทําอีกหลายประการ เฉพาะภาคอุตสาหกรรมท�องเท่ียวของไทยนั้นภาคเอกชนมีบทบาท
สําคัญและถือได%ว�าเปVนเส%นเลือดใหญ�ของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวโดยมีรัฐเปVนเจ%าของสินค%าการ
ท�องเท่ียว ดังนั้น ในกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร<ซ่ึงต%องอาศัยภาคีต�างๆ  เข%ามามีส�วนร�วมจึง
จําเปVนต%องใช%ระบบวีการประสานงานระหว�างภาครับกับเอกชนมาใช%ให%เกิดประโยชน<สูงสุดซ่ึงใน
กระบวนการการประสานงานมีสองรูปแบบคือ  
    1. การเข%าร�วมของประชาชนและภาคเอกชนในแนวด่ิง (Vertical) ซ่ึงผู%เข%าร�วม
จะต%องเก่ียวข%องกับภาคธุรกิจนั้นโดยตรง เหมาะสําหรับการจัดทํายุทธศาสตร<ชาติหรือกลุ�มจังหวัดใน
กรอบภาคเศรษฐกิจหรือธุรกิจประเภทเดียวกัน เช�น กลุ�มโรงแรม กลุ�มสถานบริการด%านอาหาร 
    2. การเข%าร�วมของประชาชนและภาคเอกชน ซ่ึงผู%แทนท่ีเข%าร�วมต%องเปVนผู%ท่ี
เก่ียวข%องกับปqญหาต�างๆ เปVนการร�วมกันในแนวระนาบ (Horizontal) ซ่ึงเหมาะสําหรับการจัดทํา
ยุทธศาสตร<ชาติหรือกลุ�มจังหวัดในกรอบปqญหาภาคเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต�อภาคเศรษฐกิจทุกภาค 
เช�น ปqญหาแหล�งเงินทุน ปqญหาการจ%างงาน 
    ในกระบวนการการจัดทําแผนยุทธศาสตร<ของเราต%องยอมรับว�าเราเคยชินกับ
ภาครับมีอํานาจ หน%าท่ี มีบทบาทสําคัญในการกําหนดยุทธศาสตร< แต� ณ วันนี้บทบาทท่ีแท%จริงของ
ภาคอุตสาหกรรมท�องเท่ียวอยู�ท่ีภาคเอกชน จึงควรจะเปลี่ยนแนวคิดให%เอกชนเปVนผู%กําหนดแผน



84 

ยุทธศาสตร<การท�องเท่ียวทุกระดับ เพ่ือให%การจัดทําแผนงานโครงการของภาคเอกชนดําเนินไปด%วย
ความสมัครใจ โดยมีภาครัฐเปVนผู%ช�วยเหลือและอํานวยความสะดวกเท�านั้น 
    ปqญหาในเชิงโครงสร%างและกระบวนการจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตร< 
แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการเก่ียวกับการท�องเท่ียว ต%องยอมรับความจริงท่ีว�าปqญหาพ้ืนฐานในการ
จัดทําอยู� ท่ีแนวความคิดของภาครัฐว�ามีแต�ภาครัฐเท�านั้น ท่ีจะรักษาประโยชน<ให%กับรัฐหรือ
ประเทศชาติโดยรัฐยังไม�ไว%วางใจภาคเอกชน ผลท่ีตามมาคือ ทําให%การกําหนดนโยบายแผน
ยุทธศาสตร< แผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการท�องเท่ียวถูกกําหนดโดยภาครัฐซ่ึงมีหน%าท่ี
ตามกฎหมาย ไม�ในส�วนท่ีเก่ียวกับกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ จังหวัด กลุ�มจังหวัด องค<การบริการการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท�องเท่ียวท่ียั่งยืน ย�อยลง
ไปแม%กระท่ังองค<ปกครองส�วนท%องถ่ิน ซ่ึงเปVนองค<กรท่ีมีอํานาจหน%าท่ีตามกฎหมาย 
    ดังนั้นการสร%างระบบวิธีการประสานงานระหว�างภาครัฐกับภาคฝ�ายต�างๆ ท่ี
เก่ียวข%องร�วมกันกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร< แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการเก่ียวกับการท�องเท่ียวท้ังใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับกลุ�มจังหวัด ระดับจังหวัด ระดับพ้ืนท่ีเฉพาะเท�านั้น จึงจะนําไปสู�การ
บริหารจัดการการท�องเท่ียวและการปฏิบัติท่ีเปVนจริงและก�อให%เกิดประสิทธิภาพและประโยชน< 
    การบริหารจัดการตามแผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติ 
    แผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติและยุทธศาสตร<การท�องเท่ียว ปz 2555-2559 
    แผนแม�บทการพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติซึ่งปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
อยู�ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติเปVนแผนท่ีกําหนดกรอบแนวทางและทิศทางในการ
พัฒนาการท�องเท่ียวซ่ึงปรากฏแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
    1. ส�งเสริมความร�วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ%าน เพ่ือขยายโอกาส 
ด%านการค%า การลงทุน และการท�องเท่ียว รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพในการใช%ทรัพยากรร�วมกัน นําไปสู�การ
พ่ึงพาซ่ึงกันและกัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในภูมิภาคโดย 1) ส�งเสริมให%ประเทศไทยมี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาความร�วมมือด%านการท�องเท่ียวกับประเทศในกลุ�มอาเซียนและอินโดจีน 
โดยเฉพาะการสนับสนุนการดําเนินการด%านการตลาดร�วมกันเพ่ือพัฒนาศักยภาพด%านการท�องเท่ียวใน
ภูมิภาค และการพัฒนาโครงข�ายโครงสร%างพ้ืนฐานระหว�างแหล�งท�องเท่ียวภายในประเทศและ
ประเทศเพ่ือนบ%านเพ่ือเสริมศักยภาพ ด%านการท�องเท่ียวระหว�างกัน 2) พัฒนาระบบโครงข�ายคมนาคม
เชื่อมโยงระหว�างกันให%เปVนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ท่ีสามารถสนับสนุนการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาม
แนวพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ เพ่ือนําไปสู�การใช%ประโยชน<ในทรัพยากรร�วมกันอย�างมีประสิทธิภาพและเสริม
ขีดความสามารถด%านการค%า การลงทุน และการท�องเท่ียวระหว�างไทยกับประเทศเพ่ือนบ%าน           
3) ร�วมมือกับประเทศท่ีสามและ/หรือองค<กรระหว�างประเทศในการฟ�yนฟูภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
เพ่ือนบ%าน โดยการกระตุ%นธุรกิจด%านการค%า การลงทุน และการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีมี
ศักยภาพ 
    2. ส�งเสริมการค%าบริการท่ีมีศักยภาพเพ่ือสร%างงาน กระจายรายได%และหารายได%
จากเงินตราต�างประเทศ พัฒนาการท�องเท่ียวท่ียั่งยืน เพ่ือเพ่ิมการจ%างงานและกระจายรายได%สู�ชุมชน
โดย 1) พัฒนาคุณภาพแหล�งท�องเท่ียวให%สามารถรองรับการขยายตัวของนักท�องเท่ียวไทยและ
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ต�างประเทศ โดยการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวเชิงกลุ�มพ้ืนท่ี พร%อมท้ังสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมการ
ท�องเท่ียวรูปแบบใหม�ท่ีสอดคล%องกับศักยภาพเชิงวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู�ในพ้ืนท่ี
และไม�ส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล%อม โดยคํานึงถึงขีดความสามารถของพ้ืนท่ีในการรองรับนักท�องเท่ียว 
เช�น การท�องเท่ียวเชิงนิเวศอย�างถูกวิธี การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี การท�องเท่ียวเชิง
เกษตร กิจกรรมการท�องเท่ียวเพ่ือการกีฬา ส�วนสุขภาพและสวนสนุก 2) ปรับปรุงคุณภาพด%านด%าน
การบริการและผลิตภัณฑ<ท่ีเก่ียวเนื่องกับการท�องเท่ียวท้ังทางตรงและทางอ%อมให%ได%มาตรฐานและ
เพียงพอ โดยให%ความสําคัญต�อการเพ่ิมและกวดขันมาตรฐานด%านความปลอดภัยของนักท�องเท่ียว 
การแก%ไขปqญหาการลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนักท�องเท่ียว การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการ
ท�องเท่ียว โดยเฉพาะด%านการเดินทางเข%าออกประเทศ การเดินทางในประเทศ การให%บริการข%อมูล
ข�าวสารท่ีทันสมัย รวมท้ังพัฒนาบุคลากรทางการท�องเท่ียวให%มีคุณภาพและปริมาณสอดคล%องกับ
กิจกรรมการท�องเท่ียวแต�ละประเภท 3) ส�งเสริมบทบาทชุมชนและองค<กรชุมชนท%องถ่ิน ให%มีส�วนร�วม
ในการบริหารจัดการแหล�งท�องเท่ียวอย�างครบวงจร ท้ังการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว การบํารุงรักษา 
และการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด%านการท�องเท่ียว โดยรณรงค<สร%างจิตสํานึกและเสริมสร%าง
ความรู% ความเข%าใจท่ีถูกต%องแก�ชุมชนและท%องถ่ินในการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน รวมท้ัง
สนับสนุนให%มีการพัฒนาสินค%าหัตถกรรมพ้ืนบ%าน และบริการในท%องถ่ินท่ีเชื่อมโยงกับธุรกิจการ
ท�องเท่ียว 4) ให%ความสําคัญกับกลุ�มเปjาหมายนักท�องเท่ียวท่ีมีระยะพักนานและนักท�องเท่ียวท่ีมี
คุณภาพจากต�างประเทศ โดยเฉพาะนักท�องเท่ียวกลุ�มการประชุม การจัดนิทรรศการนานาชาติ เพ่ือ
เพ่ิมสัดส�วนของรายได%ต�อนักท�องเท่ียวและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช%ประโยชน<ทรัพยากรการ
ท�องเท่ียว โดยให%มีระบบบริหารจัดการเฉพาะข้ันมารับผิดชอบ รวมท้ังให%มีศูนย<ประชุมและศูนย<แสดง
สินค%านานาชาติในเมืองหลักท่ีมีศักยภาพข้ึนมารองรับ 5) ประชาสัมพันธ<และสร%างจิตสํานึกการ
ท�องเท่ียวมีคุณภาพ เพ่ือส�งเสริมให%คนไทยเท่ียวเมืองไทยมากข้ึน และเร�งรัดการกระจายตัวของ
นักท�องเท่ียวไปยังแหล�งท�องเท่ียวต�างๆ ท่ีได%รับการพัฒนาให%เชื่อมโยงกับแหล�งท�องเท่ียวหลักในพ้ืนท่ี 
เพ่ือการสร%างงานและกระจายรายได%ไปสู�ชุมชนและท%องถ่ิน 
    พัฒนาธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพ เพ่ือเปVนแหล�งสร%างและกระจายรายได%ใหม�       
ท่ีสําคัญ โดย 
    1. สนับสนุนบริการรักษาพยาบาลและส�งเสริมสุขภาพสําหรับชาวต�างประเทศ
พัฒนาคุณภาพบริการด%านการรักษาพยาบาลและส�งเสริมสุขภาพของไทยให%ทันสมัยโดยเฉพาะแพทย<
แผนไทยและยาสมุนไพร โดยปรับปรุงกฎ ระเบียบ ให%สามารถรับรองมาตรฐานการข้ึนทะเบียนยาได% 
    2. สนับสนุนธุรกิจด%านภัตตาคารและร%านอาหาร โดยให%มีมาตรการจูงใจเพ่ือ
กระตุ%นให%ผู%ประกอบการภัตตาคารและร%านอาหารท้ังในประเทศและต�างประเทศหันมาควบคุมดูแล
มาตรฐานและสุขอนามัยของตนเองให%มากข้ึนเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของผู%บริโภคท้ังชาวไทยและชาว
ต�างประเทศ พร%อมท้ังส�งเสริมและประชาสัมพันธ<การจัดงานเทศกาลอาหารไทยให%เปVนท่ีรู%จักอย�าง
แพร�หลายอย�างเปVนระบบและต�อเนื่อง 
    3. ส�งเสริมบริการด%านการศึกษาของประเทศให%มีมาตรฐานเปVนท่ียอมรับรวมท้ัง
สนับสนุนการศึกษานานาชาติ และฝtกอบรมวิชาชีพเฉพาะด%านสําหรับชาวต�างประเทศโดยปรับปรุง
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กฎระเบียบให%เอ้ืออํานวยต�อการเดินทางเข%ามาศึกษาและฝtกอบรมในประเทศ โดยเฉพาะหลักสูตร
ระยะสั้น และจัดระบบการศึกษาและฝtกอบรมให%เปVนมาตรฐานสากลท่ีสามารถเชื่อมโยงและประสาน
กับสถาบันการศึกษาระหว�างประเทศ สําหรับเปVนทางเลือกสําหรับผู%ต%องการศึกษาต�อต�างประเทศ 
    ยุทธศาสตร<การท�องเท่ียว ปz 2555-2559 
    ยุทธศาสตร<การท�องเท่ียวปz พ.ศ. 2555-2559 ได%กําหนด วัตถุประสงค< วิสัยทัศน< 
เปjาหมาย ไว%ดังนี้ 
    เปjาประสงค< 
    1. ขีดความสามารถนากรแข�งขันด%านการท�องเท่ียวของประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 
    2. รายได%จากการท�องเท่ียวของประเทศเพ่ิมข้ึน โดยเน%นการพัฒนากิจกรรมท่ี
สร%างมูลค�า และคุณค�า 
    3. สร%างรายได%และกระจายรายได%โดยคํานึงถึงความสมดุลและยั่งยืน 
    วิสัยทัศน< 
    ประเทศไทยเปVนแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ มีขีดความสามารถในการแข�งขันด%านการ
ท�องเท่ียวในระดับโลก สามารถสร%างรายได%และกระจายรายได%โดยคํานึงถึงความเปVนธรรมสมดุลและยั่งยืน 
    เปjาหมาย 
    1. อันดับขีดความสามารถในการแข�งขันด%านการท�องเท่ียวของประเทศไทย
เพ่ิมข้ึนไม�น%อยกว�า 5 อันดับ หรือเปVนลําดับ 1-7 ของทวีปเอเชีย 1) อันดับขีดความสามารถด%าน
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข%องด%านการท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึนไม�น%อยกว�า 5 อันดับ หรือเปVนอันดับ 1-7 ของทวีป
เอเชีย 2) อันดับขีดความสามารถด%านสภาวะแวดล%อมและสิ่งอํานวยความสะดวกด%านการดําเนินธรกิจ
เพ่ิมข้ึนไม�น%อยกว�า 5 อันดับ หรือเปVนลําดับท่ี 1-7 ของทวีปเอเชีย 3) อันดับขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย<ธรรมชาติและวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึนไม�น%อยกว�า 5 อันดับ หรือเปVนอันดับท่ี 1-7 ของทวีปเอเชีย 
    2. รายได%จากการท�องเท่ียวของประเทศเพ่ิมข้ึนไม�น%อยกว�าร%อยละ 5 
    3. กลุ�มท�องเท่ียวได%รับการพัฒนา 8 กลุ�มท�องเท่ียว 
    ยุทธศาสตร< 
    เพ่ือให%บรรลุวิสัยทัศน< ภารกิจ วัตถุประสงค< และเปjาประสงค< ของแผนพัฒนา
การท�องเท่ียวแห�งชาติ พ.ศ. 2555-2559 จึงได%กําหนดยุทธศาสตร<ออกเปVน 5 ยุทธศาสตร< ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร<ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือ
การท�องเท่ียว 
    ยุทธศาสตร<ท่ี 2 การพัฒนาสินค%าและฟ�yนฟูแหล�งท�องเท่ียวให%เกิดความยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร<ท่ี 3 การพัฒนาสินค%า บริการและปqจจัยสนับสนุนการท�องเท่ียว 
    ยุทธศาสตร<ท่ี 4 การส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมของภาครัฐ ภาคประชาชน 
และองค<กรปกครองส�วนท%องถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากรการท�องเท่ียว 
    แผนยุทธศาสตร<การท�องเท่ียวจังหวัดราชบุรี ปz 2556 – 2559 
    วิสัยทัศน< “ราชบุรีเมืองแห�งศิลปะร�วมสมัย วิถีธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ�มน้ําแม�กลอง” 
    พันธกิจ 
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    1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพแหล�งท�องเท่ียว มาตรฐานสินค%าและการ
บริการ การบริหารจัดการการท�องเท่ียวสู�มาตรฐานระดับสากล 
    2. ส�งเสริมการตลาดแนวใหม� สร%างภาพลักษณ<และกิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีมี
เอกลักษณ<พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ< 
    เปjาประสงค</กลยุทธ< 
    ประเด็นยุทธศาสตร< ท่ี  1 การพัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐาน สิ่ ง อํานวยความ
สะดวก และแหล�งท�องเท่ียวได%มาตรฐานระดับสากล 
    เปjาประสงค< 
    1.1 โครงสร%างพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก และเส%นทางเชื่อมโยงแหล�ง
ท�องเท่ียวได%รับการปรับปรุงพัฒนาสู�มาตรฐานระดับสากล 
    1.2 แหล�งท�องเท่ียวท่ีเสื่อมโทรม และแหล�งท�องเท่ียวใหม�ได%รับการฟ�yนฟูและ
พัฒนาโดยอนุรักษ<สภาพแวดล%อมทางธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมให%เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
    กลยุทธ</แนวทางการพัฒนา 
    1.1 พัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก และเส%นทางเชื่อมโยง
แหล�งท�องเท่ียว   
    1.2 บูรณะฟ�yนฟูแหล�งท�องเท่ียวท่ีเสื่อมโทรมให%กลับคืนสู�สภาพเดิม เพ่ิมคุณค�า
และมูลค�าทางเศรษฐกิจในแหล�งท�องเท่ียว 
    1.3 สร%างแหล�งท�องเท่ียวใหม�ท่ีมีเอกลักษณ< ตามแนวทางเศรษฐกิจสร%างสรรค<
อย�างสมดุล และยั่งยืน 
    ประเด็นยุทธศาสตร<ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพสินค%า ศักยภาพบุคลากร มาตรฐาน
การบริการด%านการท�องเท่ียว และความปลอดภัย 
    เปjาประสงค< 
    2.1 ผลิตภัณฑ<  OTOP และสินค% าด% านการท�อง เ ท่ียวได% รับการพัฒนา
คุณภาพ สร%างและมูลค�าทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 
    2.2 บุคลากรผู%ผลิตผลงานจากความคิดสร%างสรรค< และบุคลากรภาคบริการด%าน
การท�องเท่ียวได%รับการพัฒนาศักยภาพ สร%างภาพลักษณ< และแรงดึงดูดใจนักท�องเท่ียวเพ่ิมสูงข้ึน 
    กลยุทธ</แนวทางการพัฒนา 
    2.1 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ< OTOP สินค%าจากความคิดสร%างสรรค<และ        
ภูมิปqญญาท%องถ่ินด%านการท�องเท่ียว  
    2.2 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคการผลิตและภาคบริการด%านการ
ท�องเท่ียว 
    ประเด็นยุทธศาสตร<ท่ี 3 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการแบบมีส�วนร�วม       
ให%การท�องเท่ียวเติบโตอย�างต�อเนื่องสมดุลและยั่งยืน 
    เปjาประสงค< 



88 

    3.1 เครือข�ายการบริหารจัดการการท�องเท่ียวโดยการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วน
มีประสิทธิภาพสนับสนุนการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างเปVนรูปธรรม 
    3.2 กิจกรรมด%านการอนุรักษ<ธรรมชาติ สิ่งแวดล%อม ศิลปะ และวัฒนธรรม
ท%องถ่ินได%รับ การส�งเสริมและดําเนินการอย�างต�อเนื่องและสมดุล 
    กลยุทธ</แนวทางการพัฒนา 
    3.1 ส�งเสริมการพัฒนาเครือข�ายด%านการท�องเท่ียวระดับจังหวัด และระดับพ้ืนท่ี
ในการพัฒนาการท�องเท่ียวแบบบูรณาการ 
    3.2 ส�งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ<ธรรมชาติ สิ่งแวดล%อม ศิลปะ และวัฒนธรรม
ท%องถ่ินให%มีการดําเนินการอย�างต�อเนื่องสมดุลและยั่งยืน 
    ประเด็นยุทธศาสตร<ท่ี 4 การสร%างและเผยแพร�ภาพลักษณ< พัฒนารูปแบบ
กิจกรรมการท�องเท่ียว ส�งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ< 
    เปjาประสงค< 
    4.1 ภาพลักษณ<และรูปแบบกิจกรรมการท�องเท่ียวของจังหวัดได%รับการ
พัฒนา ให%มีแรงดึงดูดความสนใจ และความเชื่อม่ันของนักท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
    4.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประชาสัมพันธ< และการส�งเสริมการตลาด
ได%รับการพัฒนาเผยแพร�สู�นักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างประเทศ 
    กลยุทธ</แนวทางการพัฒนา 
    4.1 สร%างภาพลักษณ< และกิจกรรมการท�องเท่ียวให%สอดคล%องกับอัตลักษณ<
ท%องถ่ิน เพ่ิม แรงดึงดูดความสนใจ และความเชื่อม่ันของนักท�องเท่ียว 
    4.2 เพ่ิมช�องทางการประชาสัมพันธ<ด%วยสื่อท่ีมีคุณภาพ ส�งเสริมการตลาดแนว
ใหม� การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร<การท�องเท่ียวจังหวัดราชบุรี ไปสู�การปฏิบัติ 
    การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร<การท�องเท่ียวจังหวัดราชบุรีไปสู�การปฏิบัติ มีความ
จําเปVนในการพัฒนาด%านการท�องเท่ียว เนื่องจากปqจจัยต�างๆ ท่ีเก่ียวข%องในการพัฒนาอยู�ในความ
รับผิดชอบของส�วน ราชการ หน�วยงาน ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน จึงต%องมีการสร%างและ
พัฒนากลไกการจัดการ โดยเน%นการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วน เพ่ือให%เกิดการบูรณาการอย�างเปVน
รูปธรรมตามกรอบและแนวทาง ดังนี้ 
    1. เสริมสร%างบทบาทการมีส�วนร�วมของภาคีพัฒนา 
     1.1 ส�วนราชการส�วนกลางและส�วนภูมิภาค 
     1.2 ส�วนราชการระดับท%องถ่ิน 
     1.3 องค<กรเอกชน / ผู%ประกอบการ 
     1.4 ภาคสถาบันการศึกษา / หน�วยงานวิจัยและพัฒนา 
     1.5 ภาคประชาชน 
    2. ใช%กลไกคณะกรรมการระดับต�างๆ เพ่ือให%ทุกภาคส�วนมีส�วนร�วมอย�างบูรณาการ 
     2.1 กลไกการจัดทําแผน 4 ปz / การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปz 
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     2.2 กระบวนการนําแผนชุมชนมาเปVนข%อ มูลจัดทําแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการ 
     2.3 สนับสนุนให%ตัวแทนภาคประชาชนมีส�วนร�วมในทุกระดับ 
    3. ผลักดันการดําเนินการตามแผนและนโยบายระดับชาติ กระทรวง กลุ�มจังหวัด
และจังหวัด 
     3.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
     3.2 นโยบายของรัฐบาล 
     3.3 แผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติ 
     3.4 แผนยุทธศาสตร<กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา 
     3.5 แผนยุทธศาสตร<การพัฒนากลุ�มจังหวัด ภาคกลางตอนล�าง 1 
     3.6 แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี 
    4. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล ตามดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนา 
     4.1 แต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
     4.2 สนับสนุนกลไกการติดตามผลการดําเนินงานอย�างเปVนระบบและ
ต�อเนื่อง 
     4.3 มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร< เ พ่ือให%สอดคล%องกับนโยบายและ
สถานการณ< 
    สรุปจากการศึกษาแผนยุทธศาสตร<การบริหารจัดการการท�องเท่ียวของจังหวัด
ราชบุรีพบว�า มีแผนการพัฒนาดังนี้ประเด็นยุทธศาสตร< ประเด็นยุทธศาสตร<ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร%าง
พ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก และแหล�งท�องเท่ียว ได%มาตรฐานระดับสากล ประเด็นยุทธศาสตร<     
ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพสินค%า ศักยภาพบุคลากร มาตรฐานการบริการด%านการท�องเท่ียวและความ
ปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร<ท่ี 3 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการแบบมีส�วนร�วม ให%การท�องเท่ียว
เติบโตอย�างต�อเนื่องสมดุลและยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตร<ท่ี 4 การสร%างและเผยแพร�ภาพลักษณ< พัฒนา
รูปแบบกิจกรรมการท�องเท่ียว การตลาดและการประชาสัมพันธ<   
    ยุทธศาสตร<การพัฒนา จังหวัดสมุทรสงคราม 
    วิสัยทัศน<ของจังหวัดสมุทรสงคราม 
    “เปVนเมืองแห�งอาหารทะเลและผลไม%ปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย<กลางการ
พักผ�อนและการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ<ทางลําคลองระดับชาติ ดินแดนแห�งประชาชนรักถ่ินกําเนิด 
อนุรักษ<สิ่งแวดล%อมและวัฒนธรรมอันดีงาม” 
    ยุทธศาสตร<การพัฒนาจังหวัด 
    ยุทธศาสตร<ท่ี 1 “การพัฒนาและส�งเสริมจังหวัดให%เปVนเมืองอาหารทะเลและ
ผลไม%ปลอดภัยจากสารพิษ” 
    เปjาประสงค< 
    1. รายได%ภาคประมงและเกษตรเพ่ิมข้ึน 1.5 % 
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    2. อาหารทะเลและผลไม%ปลอดภัยจากสารพิษ ไม�น%อยกว�าร%อยละ 95 จากจํานวน
ตัวอย�าง 
    3. อาหารสดปราศจากสารปนเป�yอน 6 ชนิด ไม�น%อยกว�าร%อยละ 95 
    4. สถานท่ีผลิตอาหารแปรรูป 54 ประเภท ผ�านเกณฑ< GMP ร%อยละ 100 
    5. ร%านอาหารและแผลลอยผ�านเกณฑ<มาตรฐานอาหารสดรสชาติอร�อย ไม�น%อย
กว�าร%อยละ 40 
    กลยุทธ<หลัก 
    1. พัฒนาและยกระดับการผลิตภาคประมงปลอดภัยจากสารพิษและแปรรูป
ผลผลิตให%ได%มาตรฐาน 
    2. พัฒนาและยกระดับการผลิตผลไม%ปลอดภัยจากสารพิษและแปรรูปผลผลิตให%
ได%มาตรฐาน เสริมสร%างเครือข�ายการเรียนรู%ด%านเทคโนโลยีการเกษตร 
    3. ส�งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ< 
    4. พัฒนาและส�งเสริมการประกอบการอาหารปลอดภัย 
    ตัวชี้วัด 
    1. ร%อยละของโรงงานแปรรูปสินค%าประมงท่ีได%รับใบอนุญาตผลิตอาหารท่ีได%รับ
มาตรฐาน GMP 
    2. ร%อยละของเกษตรกรเปjาหมายท่ีผ�านการประเมินความพร%อมของจังหวัดท่ีเข%า
สู�กระบวนการ GAP 
    3. ร%อยละท่ีเพ่ิมของผู%ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว<น้ําท่ีได%รับการรับรองมาตรฐาน
การจัดการฟาร<ม (GAP) (จังหวัด) 
    4. ร%อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได%จากผลิตภัณฑ<มวลรวมภาคเกษตร (ส%มโอ) 
    5. ร%อยละของอาหารทะเลท่ีไม�มีสารพิษตกค%าง 
    6. ร%อยละผลไม%ท่ีไม�มีสารพิษตกค%างเกินค�ามาตรฐาน 
    7. ร%อยละของตัวอย�างอาหารสด ท่ีปราศจากสารปนเป�yอน 6 ชนิด และตรวจพบ
ยาฆ�าแมลงผ�านเกณฑ<ความปลอดภัย 
    8. ร%อยละร%านอาหาร และแผงลอย ท่ีผ�านเกณฑ<อาหารสด รสชาติอร�อย (Clean 
Food Good Taste) 
    9. ร%อยละของสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีผ�านเกณฑ<มาตรฐานตามหลักเกณฑ<
วิธีการผลิตท่ีดี GMP 
    10. ร%อยละของกะป�กุ%งแห%งใช%สีผสมอาหารอย�างถูกต%อง 
    11. น้ําตาลมะพร%าวมีสารฟอกสีได%มาตรฐาน 
    12. ร%อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได%จากผลิตภัณฑ<มวลรวมภาคประมง (ปลาสลิด) 
    ยุทธ<ศาสตร<ท่ี 2 “การพัฒนาให%จังหวัดเปVนศูนย<กลางการพักผ�อนและการ
ท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ<ทางลําคลอง” 
    เปjาประสงค< รายได%จากการท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึนปzละ 1.5 % 
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    กลยุทธ<หลัก 
    1. พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวให%มีการฟ�yนฟูและอนุรักษ<ทรัพยากรธรรมชาติโดยการ
เสริมสร%างความเข%มแข็งของชุมชนและท%องถ่ิน ห%ามประกอบธุรกิจบางประเภทท่ีมีผลกระทบต�อการ
ท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ<ด%านสิ่งแวดล%อมและวัฒนธรรมอันดีงาม 
    2. ส�งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ< 
    3. การพัฒนาขีดความสามารถของภาคบริการและองค<กรชุมชน/เครือข�าย เพ่ือ
เสริมสร%างการจ%างงานและเพ่ิมรายได% 
    ตัวชี้วัด 
    1. ร%อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได%จากการท�องเท่ียว 
    2. จํานวนพ้ืนท่ีป�าชายเลนท่ีได%รับการฟ�yนฟู (ไร�) (จังหวัด) 
    3. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการการอนุรักษ<ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล%อม 
    ยุทธศาสตร<ท่ี 3 “การปลูกจิตสํานึกให%ชาวจังหวัดสมุทรสงครามรักถ่ินกําเนิด 
อนุรักษ<สิ่งแวดล%อมวัฒนธรรมอันดีงาม” 
    เปjาประสงค< 
    1. ชาวสมุทรสงครามพึงพอใจต�อการซ้ือของกินของใช%ท่ีผลิตในจังหวัดไม�น%อย
กว�าร%อยละ 80 
    2. ครัวเรือนยากจนได%รับการยกระดับหรือดูแลอย�างท่ัวถึงต�อเนื่อง 
    3. ประชาชนมีสุขภาพดีมีการศึกษา มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย<สิน 
    4. ประชาชนได%รับการบริการท่ีดี และมีคุณภาพจากภาครัฐ 
    กลยุทธ<หลัก 
    1. การปลูกจิตสํานึกให%ประชาชนรักและสนับสนุนความเจริญของถ่ินกําเนิด 
    2. ส�งเสริมการมีงานทํา เพ่ิมรายได%และแก%ไขปqญหาความยากจน 
    3. การส�งเสริมความเปVนเมืองน�าอยู� ประชาชนมีสุขภาพดี มีการศึกษา มีความ
ม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย<สิน 
    4. กําหนดผังเมือง ควบคุมประเภทและพ้ืนท่ีของโรงงานอุตสาหกรรม อนุรักษ<
สิ่งแวดล%อม 
    5. อนุรักษ<สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมท่ีดีงาม ส�งเสริมกิจกรรมของเยาวชนใน
ท%องถ่ิน สร%างปฏิสัมพันธ<ระหว�างมวลชน 
    6. พัฒนาระบบการบริหารงาน การบริการ องค<กรและบุคลากรภาครัฐ 
    7. พัฒนาระบบการบริหารข%อมูลทุกสาขาอาชีพให%เชื่อมโยงกันเพ่ือให%เกิดการ
เรียนรู%อย�างต�อเนื่อง 
    ตัวชี้วัด 
    1. ร%อยละของประชากรท่ีมีหลักประกันสุขภาพ 
    2. ร%อยละท่ีลดลงของจํานวนครัวเรือนยากจนท่ีมีรายได%ต่ํากว�าเกณฑ< จปฐ. 
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    3. ร%อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคดีท่ีสามารถจับกุมผู%กระทําผิดได% 
    4. ระดับความสําเร็จของการลดอุบัติเหตุจราจรทางบก 
    5. ร%อยละของระดับความพึงพอใจของผู%รับบริการ 
    6. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปjองและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    7. ระดับความสําเร็จของร%อยละเฉลี่ยถ�วงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาและ
ข้ันตอนการปฏิบัติราชการของจังหวัด 
    8. ร%อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบ
บริหารความรู%ภายในองค<กร ปzงบประมาณ พ.ศ. 2548 
    9. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข%อมูลและสารสนเทศของจังหวัด 
    10. ระดับความสําเร็จและคุณภาพของการจัดทําข%อเสนอการเปลี่ยนแปลงของ
จังหวัด 
    11. ร%อยละของระดับความพึงพอใจในการซ้ือของกินของใช%ท่ีผลิตในจังหวัด 
    12. ร%อยละของประชาชนอายุ 40 ปzข้ึนไปได%รับการคัดกรองโรคความดันโลหิต 
และเบาหวาน 
    13. ร%อยละของสตรีอายุ 35 ปzข้ึนไปมีความรู%ในการตรวจเต%านมด%วยตนเองได%
อย�างถูกต%อง 
    14. ร%อยละของอัตราการป�วยด%วยโรคไข%เลือดออกไม�เกิน 50: แสนประชากร  
    ยุทธศาสตร<ท่ี 4 “การดํารงรักษาความเปVนเมืองท่ีมีระบบนิเวศ 3 น้ํา” 
    เปjาประสงค< การดํารงรักษาความเปVนเมืองท่ีมีระบบนิเวศ 3 น้ํา 
    กลยุทธ< 
    1. การแก%ไขและฟ�yนฟูระบบนิเวศ 3 น้ํา 
    2. การบริหารจัดการน้ําอย�างเปVนระบบ 
    ตัวชี้วัด 
    1. ระดับความสําเร็จในการจัดการระบบนิเวศสามน้ํา 
    สรุป ยุทธศาสตร<การพัฒนาของหวัดสมุทรสงครามมีเปjาหมายและวัตถุประสงค<
เพ่ือเปVนศูนย<กลางการพักผ�อนและการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ<ทางลําคลองระดับชาติ ดินแดนแห�ง
ประชาชนรักถ่ินกําเนิด อนุรักษ<สิ่งแวดล%อมและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยมียุทธศาสตร<การพัฒนาดังนี้  
    ยุทธศาสตร<ท่ี 1 “การพัฒนาและส�งเสริมจังหวัดให%เปVนเมืองอาหารทะเลและ
ผลไม%ปลอดภัยจากสารพิษ” 
    ยุทธ<ศาสตร<ท่ี 2 “การพัฒนาให%จังหวัดเปVนศูนย<กลางการพักผ�อนและการ
ท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ<ทางลําคลอง” 
    ยุทธศาสตร<ท่ี 3 “การปลูกจิตสํานึกให%ชาวจังหวัดสมุทรสงครามรักถ่ินกําเนิด 
อนุรักษ<สิ่งแวดล%อมวัฒนธรรมอันดีงาม” 
    ยุทธศาสตร<ท่ี 4 “การดํารงรักษาความเปVนเมืองท่ีมีระบบนิเวศ 3 น้ํา” 
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    ดังนั้นจากการศึกษายุทธศาสตร<การพัฒนาการท�องเท่ียวของท้ัง 2 จังหวัด พบว�า 
มีเปjาหมายท่ีอยู�ในทิศทางเดียวกับ คือพัฒนาให%เปVนเมืองท่ีเปVนศูนย<กลางการพักผ�อนและการ
ท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ<รวมถึงการพัฒนาคุณภาพสินค%า ศักยภาพบุคลากร มาตรฐานการบริการด%านการ
ท�องเท่ียวและความปลอดภัยให%มีความยั่งยืนเปVนถาวร ด%วยเหตุนี้ผู%วิจัยจึงใช%แผนยุทธศาสตร<การ
พัฒนาของท้ัง 2 จังหวัดนี้มาเปVนตัวแปรท่ีใช%ในการวิจัยครั้งนี้ 
    ข%อมูลจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม 
    จังหวัดราชบุรี  
    จังหวัดราชบุรี มีชื่ออันเปVนมงคลยิ่ง หมายถึง “เมืองพระราชา” ราชบุรีเปVนเมือง
เก�าแก�เมืองหนึ่งของประเทศไทย จากการศึกษาและขุดค%นของนักประวัติศาสตร< นักโบราณคดี พบว�า
ดินแดนแถบลุ�มแม�น้ําแม�กลองแห�งนี้เปVนถ่ินฐานท่ีอยู�อาศัยของคนหลายยุคหลายสมัย และมีความ
รุ�งเรืองมาต้ังแต�อดีต จากหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุมากทําให%เชื่อได%ว�ามีผู%คนต้ังถ่ินฐานอยู�
ในบริเวณนี้ต้ังแต�ยุคหินกลางตลอดจนได%ค%นพบเมืองโบราณสมัยทราวดีท่ีตําบลคูบัว อําเภอเมืองราชบุรี 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟjาจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย<แห�งราชวงศ<จักรี ได%เคยดํารงตําแหน�งหลวง
ยกกระบัตรเมืองราชบุรีในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซ่ึงในช�วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและตอนต%นกรุง
รัตนโกสินทร<ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร<พบว�า เมืองราชบุรีเปVนเมืองหน%าด�านท่ีสําคัญ เปVนสมรภูมิ
การรบหลายสมัย โดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟjาจุฬาโลกได%ยกทัพมาต้ังรับศึกพม�าในเขตราชบุรี
หลายครั้ง ครั้งสําคัญท่ีสุดคือสงครามเก%าทัพต�อมา พ.ศ. 2360 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล%า
นภาลัยได%โปรดเกล%าฯ ให%สร%างกําแพงเมืองใหม�ทางฝq�งซ%ายของแม�น้ําแม�กลองตลอดมาจนถึงปqจจุบัน ครั้น
ถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล%าเจ%าอยู�หัวใน พ.ศ. 2437 ได%ทรงเปลี่ยนการปกครองส�วนภูมิภาค
โดยรวมหัวเมืองต�างๆ ท่ีอยู�ใกล%ชิดกัน ต้ังข้ึนเปVนมณฑล และได%รวมเมืองราชบุรี เมืองกาญจนบุรี เมือง
สมุทรสงคราม  เมืองเพชรบุรี เมืองปราณบุรี เมืองประจวบคีรีขันธ< รวม 6 เมือง ต้ังข้ึนเปVนมณฑลราชบุรี 
ต้ังท่ีบัญชาการมณฑล ณ ท่ีเมืองราชบุรี ทางฝq�งขวาของแม�น้ําแม�กลอง (ปqจจุบันคือศาลากลางจังหวัด
ราชบุรีหลังเก�า) ต�อมาใน พ.ศ. 2440 ได%ย%ายท่ีบัญชาการเมืองราชบุรี จากฝq�งซ%าย กลับมาต้ังรวมอยู�แห�ง
เดียวกับศาลาว�าการมณฑลราชุบรี ทางฝq�งขวาของแม�น้ําแม�กลอง จนถึง พ.ศ. 2476 เม่ือได%มีการยกเลิก
การปกครองแบบมณฑลท้ังหมด มณฑลราชบุรีจึงถูกยกเลิกและคงฐานะเปVนจังหวัดราชุบรีจนถึงปqจจุบัน 
คําขวัญประจําจังหวัดราชบุรี คนสวยโพธาราม คนงามบ%านโป�ง เมืองโอ�งมังกร วัดขนอนหนังใหญ� ต่ืนใจถํ้า
งาม ตลาดน้ําดําเนิน เพลินค%างคาวร%อยล%าน ย�านยี่สกปลาดี ตราประจําจังหวัดราชบุรีรูปเครื่องราช
กกุธภัณฑ<ของพระมหากษัตริย< 2 สิ่ง คือ 
    1. พระแสงขรรค<ชัยศรี ประดิษฐานอยู�บนบันไดแก%ว 
    2. ฉลองพระบาทคู�ประดิษฐานอยู�บนพานทอง หมายถึง เครื่องแสดงถึงความ
เปVนพระเจ%าแผ�นดิน 
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ภาพท่ี 2.1 แผนท่ีตัวเมืองราชบุรี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 2.2 แผนท่ีท�องเท่ียวจังหวัดราชบุรี 
 
    จังหวัดสมุทรสงคราม 
    ท่ีตั้งและอาณาเขต 
    สมุทรสงคราม เปVนจังหวัดในภาคกลาง (หน�วยงานบางแห�งถือเปVนส�วนหนึ่งของ
ภาคตะวันตก) มีขนาดพ้ืนท่ีเล็กท่ีสุดของประเทศ คือประมาณ 416.7 ตารางกิโลเมตร อาณาเขต 
จังหวัดสมุทรสงครามมีอาณาเขตติดต�อ ดังนี้ 
    ทิศเหนือ ติดต�อกับจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีลําคลองดอนมะโนรา 
และรางหัวตําลึงในเขตท%องท่ีอําเภอบางคนที และอําเภอเมืองสมุทรสาคร เปVนแนวแบ�งเขต 
    ทิศใต% ติดทะเลอ�าวไทย ตรงปากแม�น้ําแม�กลอง และจังหวัดเพชรบุรี 
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    ทิศตะวันออก ติดต�อกับจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีคลองพรมแดนท%องท่ีอําเภอเมือง
สมุทรสาคร 
    ทิศตะวันตก ติดต�อกับจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี โดยมีลําคลองวัดประดู� 
เปVนแนวแบ�งเขตในท%องท่ีอําเภออัมพวา 
 

 
ภาพท่ี 2.3 แผนภูมิแสดงอาณาเขต 
 
    ประวัติความเปVนมา 
    จังหวัดสมุทรสงครามหรือเมืองแม�กลองในอดีตคือแขวงบางช%างของเมืองราชบุรี 
แขวงบางช%างมีศูนย<กลางอยู�ท่ีตําบลบางช%าง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ตามการแบ�งเขต
การปกครองในปqจจุบัน) แขวงบางช%างมีอีกชื่อว�าสวนนอก ต�อมาปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาต�อเนื่องกับ
สมัยกรุงธนบุรี แขวงบางช%างแยกออกจากจังหวัดราชบุรีเรียกว�า “เมืองแม�กลอง” สมุทรสงครามมี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร<ในช�วงท่ีสมเด็จพระเจ%าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีเปVนราชธานี 
พม�าส�งกองทัพผ�านเข%ามาถึงบริเวณตําบลบางกุ%ง พระเจ%าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู%คนสร%างค�าย
ปjองกันทัพพม�าจนข%าศึกพ�ายแพ%ไป ณ บริเวณค�ายบางกุ%ง นับเปVนการปjองกันการรุกรานของพม�าเข%า
มายังไทยครั้งสําคัญในช�วงเวลานั้น 
    ชื่อเมืองแม�กลองเปลี่ยนเปVนสมุทรสงครามในปzใดนั้นไม�ปรากฏแน�ชัด แต�สันนิษฐานไว%
ว�าเปลี่ยนราวปz พ.ศ. 2295 ถึงปz พ.ศ. 2299 เพราะจากหลักฐานในหนังสือกฎหมายตราสามดวงว�าด%วยพระ
ราชกําหนดเรื่องการเรียกสินไหมพินัยความ ได%ปรากฏชื่อเมืองแม�กลอง เมืองสาครบุรี และเมือง
สมุทรปราการอยู� และต�อมาพบข%อความในพระราชกําหนดซ่ึงตราข้ึนในรัชกาลสมเด็จพระเจ%าอยู�หัวบรมโกศ 
เม่ือปz พ.ศ. 2299 ความระบุว�าโปรดเกล%าฯ ให%พระยารัตนาธิเบศร< สมุหมณเฑียรบาล เอาตัวขุนวิเศษวานิช 
(จีนอะปq�นเต็ก) ขุนทิพ และหม่ืนรุกอักษร ท่ีบังอาจกราบบังคมทูลขอต้ังบ�อนเบี้ยในแขวงเมืองสมุทรสงคราม 
เมืองราชบุรี และเมืองสมุทรปราการท้ังๆ ท่ีมีกฎหมายสั่งห%ามไว%ก�อนแล%ว มาลงโทษ   
    จังหวัดสมุทรสงครามเปVนแผ�นดินท่ีเกิดข้ึนใหม�จากการทับถมของโคลนตะกอน
บริเวณปากแม�น้ํา เกิดเปVนท่ีดอนจนกลายมาเปVนท่ีราบลุ�มแม�น้ําขนาดใหญ� ปรากฏชื่อครั้งแรกในนาม    
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“แม�กลอง” นอกจากนั้นตามประวัติของราชินิกุลบางช%างสมเด็จพระอมรินทรา บรมราชินีซ่ึงทรงเปVน
พระราชินี ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟjาจุฬาโลกมหาราชและพระบรมราชชนนี ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล%านภาลัย และพระญาติวงศ< มีพระนิวาสสถานด้ังเดิมอยู�ท่ีแขวงบาง
ช%าง สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีทรงสืบเชื้อสายจากกษัตริย<ราชวงศ<สุโขทัยแห�งอาณาจักรอยุธยา
และราชวงศ<พระร�วง (ราชวงศ<สุโขทัย) แห�งอาณาจักรสุโขทัย โดยพระราชโอรสสองพระองค<แห�ง
ราชวงศ<สุโขทัยแห�งอาณาจักรอยุธยาทรงหนีราชภัยมาต้ังถ่ินฐานท่ีแขวงบางช%าง จังหวัดสมุทรสงคราม
จึงเปVนเมืองราชินิกุลบางช%างและราชสกุลแห�งราชวงศ<สุโขทัยมีการสืบทอดนาฏศิลปm วรรณศิลปm และ
การทําอาหาร (โดยเฉพาะอย�างยิ่งอาหารชาววัง) ของสมัยสุโขทัยเปVนต%นมา สมเด็จพระศรีสุริเยน
ทราบรมราชินีซ่ึงเคยประทับกับสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีท่ีแขวงบางช%างทรงรับถ�ายถอดการ
ทําอาหารจากท่ีนี่และทรงเปVนผู%ทําอาหารในกาพย<เห�ชมเครื่องคาวหวานและว�าด%วยงานนักขัตฤกษ< 
    สภาพภูมิประเทศ 
    พ้ืนท่ีโดยท่ัวไปของจังหวัดเปVนท่ีราบลุ�มริมทะเลโดยตลอด สภาพของดินเปVนดิน
เหนียวปนทราย ไม�มีภูเขาหรือเกาะ เดิมเคยมีป�าโกงกาง ไม%แสม ตามชายฝq�งทะเลและมีป�าจากตามปาก
แม�น้ํา แต�ปqจจุบันได%มีการใช%ประโยชน<จากพ้ืนท่ีดังกล�าวในการเลี้ยงกุ%งกุลาดําเกือบท้ังหมด ต�อมาการเลี้ยง
กุ%งได%เกิดการขาดทุน ทําให%ปล�อยบ�อกุ%งรกร%างจํานวนมากแม�น้ําสําคัญท่ีไหลผ�าน คือ แม�น้ําแม�กลองผ�าน
บริเวณท%องท่ีอําเภอบางคนที และอําเภออัมพวา ไปออกทะเลอ�าวไทย ท่ีบริเวณปากแม�น้ําแม�กลองในเขต
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม นอกจากนี้มีลําคลองใหญ�น%อยมากมาย แยกจากแม�น้ําแม�กลอง 338 คลอง ลํา
ประโดง 1,947 ลําประโดง กระจายอยู�ท่ัวพ้ืนท่ี จากสภาพภูมิประเทศเช�นนี้ ทําให%เกิดความสะดวกในด%าน
การคมนาคมทางน้ํา และการประกอบอาชีพด%านกสิกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.4 แผนท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม 
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 กรอบแนวคิดแผนการตลาดการท�องเท่ียว 
 แผนการตลาดการท�องเท่ียวของการท�องเท่ียวแห�งประเทศ (ททท.) ในปz 2552 
ดําเนินการภายใต% กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร< ดังนี้ 
 1. กรอบนโยบายรัฐบาล ซ่ึงต%องเน%นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คือ มุ�งเน%นพัฒนาการท�องเท่ียวให%เปVนแหล�งท�องเท่ียวคุณภาพ ส�งเสริมการ
ท�องเท่ียวคุณภาพและยั่งยืน ท้ังในมิติ “มูลค�า” และ “คุณค�า” ด%วย “สะดวก สะอาด ปลอดภัย” 
รวมถึงเน%นการนําเสนอเอกลักษณ<ท่ีชัดเจนง�ายต�อการรับรู% จดจําในลักษณะกลุ�มพ้ืนท่ี 
 2. กรอบนโยบายของคณะกรรมการ การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย ซ่ึงได%ให%
ความสําคัญต�อบทบาทของการท�องเท่ียว เพ่ือช�วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนท่ัวทุกภูมิภาค 
โดยส�งเสริมการท�องเท่ียวใหม�ๆ ท่ีเชื่อมโยงกลุ�มพ้ืนท่ี 
 3. กรอบยุทธศาสตร<การส�งเสริมการท�องเท่ียวในระยะ 5 ปz ของการท�องเท่ียว
แห�งประเทศไทย คือ ดําเนินการตลาดภายใต%แนวคิดเชิงกลยุทธ< โดยสร%างความแตกต�างในจุดขาย 
ประยุกต<ใช%นวัตกรรมด%านการตลาดใหม� และพัฒนาระบบฐานข%อมูล เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
เชิงกลยุทธ<เปjาหมายตําแหน�งทางการตลาด 
 ส�งเสริมให%ประเทศไทยเปVน “แหล�งท�องเ ท่ียวคุณภาพท่ีหลากหลาย ให%
ประสบการณ<ท่ีทรงคุณค�าและประทับใจเปjาหมายทางการตลาด 
 - ตลาดต�างประเทศ สร%างรายได%จํานวน 630,000 ล%านบาท เพ่ิมข้ึนร%อยละ 5  
 - ตลาดในประเทศ สร%างเงินตราหมุนเวียนภายในประเทศ 407,600 ล%านบาท 
เพ่ิมข้ึนร%อยละ 5 
 กลุ�มเปjาหมาย 
 ตลาดต�างประเทศ เน%นนักท�องเท่ียวจากภูมิภาคยุโรป และเอเชียตะวันออก ซ่ึง
เปVนตลาดหลัก (Key Markets) ในการสร%างรายได%ไห%ประเทศไทย และมีส�วนแบ�งตลาดสูงสุด รวมท้ัง
รุกตลาดใหม� (Emerging Markets) คือ เวียดนาม ฟ�ลิปป�นส< อินโดนีเซีย รัสเซีย กลุ�มประเทศยุโรป 
ตะวันออก และตะวันออกกลาง ซ่ึงแม%ว�าตลาดเหล�านี้จะมีฐานตลาดขนาดเล็ก แต�มีแนวโน%มการ
เติบโตสูงมาก 
 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีการสร�างตัวแบบ 
 วิธีพีเดีย สารานุกรมเสรี (วิถีมีเดีย, 2552) ได%อธิบายความหมายของแบบจําลอง หรือตัว
แบบไว%ดังนี้ 
 การสร%างตัวแบบหรือโมเดลริ่ง (Modeling) คือ การสร%างของสิ่งหนึ่งเพ่ือแทนวัตถุ 
กระบวนการ ความสัมพันธ< หรือสถานการณ< เช�น การสร%างแบบจําลองของโครงสร%างหลังคาเพ่ือให%
วิศวกรสามารถคํานวณต�างๆ ได% ก�อนท่ีจะสร%างจริง ไม�ว�าจะเปVนแบจําลองคณิตศาสตร<แบบจําลอง
แบบไม�เปVนคณิตศาสตร< เช�น แบบจําลองการทดสอบเชิงจิตวิทยา แบบจําลองท่ีเปVนรูปธรรม หรือจับ
ต%องได% แบบจําลองท่ีใช%แผนภาพ เช�น แบบจําลองการเพ่ิมของจํานวนกระต�ายหรือแบบจําลองสามมิติ 
 ความหมายของตัวแบบตามประเภท 
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 1. แบบจําลองเชิงนามธรรม เชิงแนวคิด หรือแบบจําลองท่ีเปVนซอฟต<แวร< เช�น แบบจําลอง
คณิตศาสตร< แบบจําลองวิทยาศาสตร< แบบจําลองคอมพิวเตอร< ทฤษฎีการสร%างแบบจําลอง 
แบบจําลองความคิด เปVนต%น แบบจําลองเชิงนามธรรม หรือแบบจําลองเชิงแนวคิด เปVนสิ่งท่ีสร%างข้ึน
เชิงทฤษฎี เพ่ือแทนกระบวนการเชิงสังคม เชิงชีววิทยา หรือเชิงฟ�สิกส< ด%วยเชตของตัวแปรและเช
ตของความสัมพันธ<ระหว�างตัวแปรเหล�านั้นท้ังเชิงตรรก และเชิงปริมาณ แบบจําลองจะถูกสร%างข้ึน
เพ่ือแสดงเหตุผลภายในกรอบงานเชิงตรรกในอุดมคติของกระบวนการต�างๆ ซ่ึงสําคัญต�อทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร<โดยแบบจําลองเปVนสิ่งท่ีทําให%สมมติฐานต�างๆ ชัดแจ%งข้ึน ว�าถูกหรือผิดในรายละเอียด 
 2. แบบจําลองท่ีเปVนรูปธรรม ใช%แทนวัตถุได% เช�น ตัวแบบ แบบจําลองสามมิติ บ%านจําลอง รถ
จําลอง แบบจําลองในเกม เปVนต%น 
 3. บุคคล หรือมักเรียกทับศัพท<ว�าโมเดล เช�น นายแบบ นางแบบ บุคคลต%นแบบ ต%นแบบ 
ต%นฉบับ 
 การอธิบายถึงตัวแบบ (Modeling) ต�างๆ ท่ีแสดงตัวอย�างการทํางานอย�างเปVนระบบ
บทบาทของตัวแบบมีความสําคัญอย�างยิ่งในการศึกษาเรื่องราวท่ีซับซ%อน เพราะตัวแบบสามารถให%
เข%าใจวิธีการทํางานของระบบ และวิธการพัฒนาระบบ เช�น การศึกษาตัวแบบท่ีสําคัญขององค<การ
และกระบวนการขององค<กร ได%แก� ตัวแบบการวางแผนกลยุทธ< (Strategic Planning Model) ตัว
แบบปqจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ (Critical Success Factor Model) และตัวแบบการควบคุมด%านการ
จัดการ (Management Control Model) ซ่ึงจะทําให%เกิดความเข%าใจและสามารถกําหนดแนวคิดได%
อย�างเปVนระบบ 
 ประเภทตัวแบบ (Types of Models) 
 ตัวแบบท้ังหลายอาจถูกจําแนกตามแนวทางอ่ืนๆ ได%หลายแนวทาง แนวทางหนึ่งท่ีนิยมใช%อย�าง
กว%างขวาง คือ วิธีการพิจารณาตัวแบบแบบเบื้องต%น ซ่ึงแบ�งออกเปVน 4 ประเภท ดังนี้ 1) ตัวแบบกราฟ�ก 
(Graphical Models) ตัวแบบกราฟ�ก 2) ตัวแบบคณิตศาสตร< (Mathematical Models) 3) ตัวแบบ 
Narrative (Narrative Models) 4) ตัวแบบกายภาพ (Physical Models) ในลักษณะของ MIS นั้นประเภท
ของตัวแบบส�วนใหญ�จะถูกใช%เปVนตัวแทนของระบบและส�วนประกอบของระบบ 
 1. ตัวแบบกราฟ�ก (Graphical Models) ตัวแบบกราฟ�กโดยท่ัวไปนิยมใช%สัญลักษณ<เปVนรูป
(Icon) กล�อง (Boxes) และเส%น (Line) แทนส�วนประกอบของข%อเท็จจริง และความสัมพันธ<ระหว�าง
กันของส�วนประกอบตัวอย�างหนึ่งของตัวแบบกราฟ�ก แสดงในภาพท่ี (-) ผังโครงสร%างได%แสดงวิธีการ
จัดองค<การของโปรแกรมคอมพิวเตอร< รูปสี่เหลี่ยมแต�ละรูปท่ีแสดงในผังจะแทนงานท่ีได%กําหนด
แนวทางดําเนินงานไว%อย�างดีแล%ว หรือแทนโมดุลของโปรแกรม ตัวแบบส�วนใหญ�ถูกจัดตามลําดับเพ่ือ
แสดงความสัมพันธ<กับส�วนอ่ืนๆ ในรายละเอียดของผังโครงสร%าง จะใช%ตัวแบบเพ่ือจัดโปรแกรมของ
ค�าจ%างเงินเดือน 
 
 
 
 



99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.5 ผังโครงสร%างสําหรับโปรแกรมของคอมพิวเตอร<อย�างหนึ่ง (A Structure Chart for a 

Computer Program) ซ่ึงประเภทของกราฟ�กนี้แสดงให%เห็นว�าโปรแกรมคอมพิวเตอร<
ถูกจัดสายการทํางานตามลําดับ ผังโครงสร%างได%แสดงให%เห็นกระบวนการของงานท่ีต%อง
ดําเนินการตราโปรแกรมของค�าจ%าง เงินเดือน   

ท่ีมา: Skyrme D.j. (2002) 
 

 2. ตัวแบบคณิตศาสตร< (Mathematical Models) ตัวแบบคณิตศาสตร<เก่ียวพันกับสูตรท่ี
เปVนอิสระ มีลักษณะโดดเด่ียว ซ่ึงโปรแกรมคอมพิวเตอร<จํานวนมากสามารถถูกดําเนินการอยู�ในรูปตัว
แบบคณิตศาสตร<ต�างๆ โดยเฉพาะอย�างยิ่งเม่ือโปรแกรมเหล�านั้นประกอบด%วยสูตรท่ีจําเปVนในการ
คํานวณทางคณิตศาสตร< ในโปรแกรมคอมพิวเตอร<ส�วนใหญ�ผลลัพธ<ของการคํานวณในโปรแกรมอย�าง
หนึ่งอาจถูกใช%เปVนปqจจัยนําเข%า (Input) ของข%อความท่ีจะให%เกิดข้ึนภายหลัง (Subsequent 
Statement) ขณะเดียวกันในโปรแกรมคอมพิวเตอร<บางอย�างอาจใช%ตัวแบบคณิตศาสตร<ในรูปแบบท่ี
มีความซับซ%อนมากข้ึน ตัวอย�างตัวแบบต�างๆ ท่ีเก่ียวข%องกับสูตรต�างๆ ท่ีต%องสัมพันธ<กันซ่ึงในตัวแบบ
ของสูตรท่ีต%องสัมพันธ<กับมูลค�าของตัวแปรต�างๆ ต%องได%รับการแก%ไขปqญหาพร%อมกันบางตัวแบบ เช�น 
ตัวแบบเศรษฐศาสตร<เชิงสถิติ (Econometric Model) ถูกนํามาใช%ในการพยากรณ<แนวโน%มทาง
เศรษฐกิจของประเทศอาจใช%สมการท่ีเกิดข้ึนพร%อมๆ กัน เปVนจํานวนมากมาย ดังนั้นการใช%
คอมพิวเตอร<ในการแก%ปqญหาเชิงระบบของสมการจึงมีโอกาสเปVนไปได%มากกว�าวิธีอ่ืน 
 ตัวแบบคณิตศาสตร<บางอย�าง ท่ีไม�มีตัวตนในระบบการรายงานด%านการจัดการรายงานด%านการ
จัดการ (Management Reporting Systems (MRS) และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support 
Systems (Dss) ซ่ึงเทคนิคต�างๆ เหล�านี้เปVนวิทยาการด%านการจัดการ (Management Science) หรือ      
ตัวแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operation Research Models) แนวทางอ่ืนๆ จํานวนมากมาย
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ประกอบด%วยตัวแบบทางการเงินและเทคนิคของสถิติมักพบในระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบ
การรายงานด%านการจัดการ ตัวแบบคณิตศาสตร<เช�นนี้ของระบบธุรกิจ ใช%เปVนแหล�งข%อมูลของการ
ตัดสินใจสําหรับท้ังระบบ การรายงานการจัดการ (MRS) และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) ใน
ระบบของรายงานด%านการจัดการ (MRS) เครื่องมือด%านตัวแบบช�วยให%สามารถกําหนดสิ่งท่ีเหมาะสม
กับผลผลิต (Output) ถ%าผู%ใช%คอมพิวเตอร<ต%องการข%อมูลข�าวสารใหม� โปรแกรมเมอร<หรือนักวิเคราะห<
ต%องเปลี่ยนแปลงตัวแบบต�างๆ ในการค%นหาข%อมูลด%วยผลกระทบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
(DSS) ผู%ใช%คอมพิวเตอร<สามารถสร%างตัวแบบเพ่ือเปลี่ยนแปลงผลลัพธ<โดยตรงและให%ได%ผลลัพธ<ในทันที 
ผู%ใช%คอมพิวเตอร<สามารถเลือกเครื่องมือท่ีไดนามิค จากเครื่องของตัวแบบท่ีหลาหลายได% 
 3. ตัวแบบ Narrative (Narrative Models) คือระบบการบรรยายระบบโดยปราศจากสูตร
หรือ กราฟตัวอย�างของโมเดล Narrative เปVนการอธิบายเหตุการณ< หรือเรื่องราวด%วยภาษาพูด การ
เขียนบรรยายกรรมวิธี รูปภาพ วิดีโอเทป ของเหตุการณ< หรือเรื่องราว เช�น การเขียนบรรยายหน%าท่ี
งานของพนักงานเปVนตัวแบบ แบบ Narrative 
 4. ตัวแบบกายภาพ (Physical Models) เปVนการนําเสนอในรูปแบบ 3 มิติ ท่ีสามารถจับ
ตัวหรือสัมผัสได% เช�น งานสถาปqตยกรรม ตัวแบบกายภาพของตึก อาคารต�างๆ ถูกนํามาใช%อย�าง
กว%างขวางเพ่ือแสดงแก�ลูกค%าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกต�างๆ ท่ีลูกค%าพึงพอใจก�อนท่ีจะทําการสร%าง
จริงในการออกแบบรถยนต<ตัวแบบกายภาพของรถยนต<ช�วยในการทําความเข%าใจถ%าการออกแบบ
ได%รับการลงปฏิบัติ ดังนั้นตัวแบบกายภาพของมนุษย< (หุ�นจําลอง) จึงถูกนํามาใช%เพ่ือการทดสอบความ
ปลอดภัยในการขับรถยนต< ในด%านระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) รูปแบบของตัวแบบ
กายภาพส�วนใหญ� คือ ต%นแบบของระบบ (System Prototype) ต%นแบบแบบจําลองขนาดเล็กของ
ฮาร<ดแวร< ท่ีนํามาใช%เปVนแนวทางวิเคราะห<ระบบเพ่ือการสร%างให%เปVนระบบท่ีใหญ�ข้ึน 
 ผู%รับผิดชอบในการพัฒนาตัวแบบ   การพัฒนาตัวแบบขนาดใหญ�และระบบท่ีเปVนทางการ 
โดยปกติอยู�ในความรับผิดชอบของผู%เชี่ยวชาญท่ีได%รับการฝtกการใช%ตัวแบบมาก�อน ตัวแบบกราฟ�ก
หรือตัวแบบ Narrative หรือ CBIS ถูกสร%างโดยนักวิเคราะห<ระบบ ส�วนตัวแบบคณิตศาสตร<ถูกสร%าง
โดยท่ีปรึกษาด%านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และวิทยาการด%านการจัดการผู%ซึ่งได%รับการฝtกฝนในการสร%าง
ตัวแบบคณิตศาสตร<โดยเฉพาะ นอกจากนั้นผู%เชี่ยวชาญท่ีรับผิดชอบในการคิดค%นตัวแบบ จะทํางาน
ใกล%ชิดกับผู%ใช%คอมพิวเตอร<เพ่ือให%เกิดความม่ันใจว�าตัวแบบต�างๆ สามารถนํามาใช%งานได% สําหรับ
ระบบขนาด การออกแบบตัวแบบอาจนํามาใช%กับบุคคลระดับท่ัวๆ ไปส�วนใหญ� 
 ตัวแบบต�างๆ ของระบบองค<การ 
 ตัวแบบต�างๆ ของระบบองค<การ (Models of Organizational Systems) ปqจจุบันแนวทางด%าน
ระบบต�างๆ ของตัวแบบและคําศัพท<บางอย�างมีความเก่ียวข%องกับทฤษฎีระบบ จึงมีการใช%ตัวอย�างเพ่ือ
กําหนดท้ังตัวแบบและคําศัพท< เฉพาะให%เปVนรูปธรรมออกมา ณ จุดนี้จะมีการพิจารณาตัวแบบ
บางอย�างท่ีนํามาใช%ประโยชน<เม่ือบรรยายลักษณะ ต�างๆ ขององค<การ ระบบข%อมูลข�าวสารและ
สภาพแวดล%อมขององค<การ (อรรถกร เก�งผล, 2548) 
 5. ตัวแบบท่ัวไปขององค<การและสภาพแวดล%อมภายนอกขององค<การ (A General Model 
of the Organization and its External Environment) ภาพท่ี 2.7 แสดงตัวแบบของระบบเป�ด
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อย�างหนึ่งท่ีใช%บอกลักษณะต�างๆ ขององค<การท้ังหลาย ซ่ึงเปVนตัวแบบหนึ่งท่ีต%องพบบ�อยๆ ในองค<การ
ส�วนใหญ� ประเด็นหลักท่ีต%องสนใจการจัดการคือ ลูกค%า ผู%เสนอขายปqจจัยการผลิต คู�แข�งขันอุปทาน
ด%านแรงงานและสภาพแวดล%อมทางสังคม และเศรษฐกิจ ซ่ึงองค<การดําเนินการอยู�จึงควรต%อง
ระมัดระวังเก่ียวกับส�วนประกอบต�างๆ เหล�านี้เพ่ือพิจารณาให%เกิดศักยภาพและประโยชน<สูงสุดต�อ
ระบบ MIS ขององค<การ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 2.6 องค<การและสภาพแวดล%อมภายนอกขององค<การ (The Organization and its External 

Environments) สภาพแวดล%อมของการปฏิบัติงาน     
ท่ีมา: Skyrme D.J. (2002) 

สภาพแวดล�อมท่ีอยู�ห�างไกล (Remote Environment) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงการไหลของข�อมลูข�าวสาร 2 ทาง (Represents two-way Information flow) 
 

สภาพแวดล�อมของการปฏิบัติงาน (Operation Environment) 

ลูกค�า 
(Customer) 

ผู�เสนอขายปPจจัย
การผลิต 

คู�แข�งขัน 
(Competitors) 

อุปทานด�าน 
แรงงาน 

องค]การ (Organization) 
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 6. ตัวแบบการวางแผนกลยุทธ< (Strategic-Planning Models) งานท่ีสําคัญอย�างหนึ่งใน
การจัดองค<การ คือ การวางแผนกลยุทธ< (Strategic Planning) ซ่ึงจะมีการกําหนดทิศทางต�างๆ ของ
กิจการในระยะยาว โดยแผนกลยุทธ<จะมีการกําหนดเนื้อหา (Content) หรือ เบื้องหลังเพ่ือการ
ตัดสินใจด%านการจัดการ ซ่ึงเปVนหนึ่งในปqจจัยท่ีมีผลต�อการตัดสินใจด%านการจัดการ ดังนั้นเม่ือแผน   
กลยุทธ<ถูกกําหนดจากผู%บริหารระดับสูง รายละเอียดของแผนกลยุทธ< และกระบวนการวางแผนเชิง 
กลยุทธ<จึงสามารถนํามาใช%กับผู%บริหารและพนักงานระดับต�างๆ ได% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.7 ตัวแบบกราฟ�กของกระบวนการวางแผนกลยุทธ<ในองค<การ (A Graphical Model of Strategic-

Planning Processes in Organizations) โดยกระบวนการเริ่มจากการกําหนดวัตถุประสงค<และ
เปjาหมายหลัก (ข%อความเก่ียวกับภารกิจ และการสิ้นสุดด%วยการดําเนินการตามแผน ผลลัพธ<ของ
การดําเนินการเปVนข%อมูลปjอนกลับเพ่ือชี้แนวทางของกิจกรรมการวางแผนกลยุทธ<ในอนาคต   

ท่ีมา: Skyrme D.J. (2002) 
 
 ส�วนประกอบต�างๆ ในตัวแบบของการวางแผนกลยุทธ< ประกอบด%วย 
 1.1 ภารกิจ (Mission) หมายถึง ความมุ�งหมายขององค<การ หรือ เหตุผลท่ีอยู�บนพ้ืนฐาน
ของการอยู�รอด หรือการคาดการณ<ในระยะยาว ถึงสิ่งท่ีองค<การพยายามให%เกิดข้ึน ดังนั้นภารกิจจึง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       

 

ภารกิจขององค]การ 
(Mission of Organization 

โครงร�างขององค]การ 
(Organization Profile) 

การวิเคราะห]สภาพแวดล�อมภายนอก 

(External Environment Analysis) 

การวิเคราะห]และการกําหนดกลยุทธ] 
(Strategic Analysis and Strategy Determination) 

วัตถุประสงค]ระยะยาว 
(Long-term 
Objectives) 

วัตถุประสงค]ภายใน 1 ปh 
(Annual Objectives) 

แผนหลัก 
(Master Plan) 

แผนปฏิบัติงาน 
(Operating Plan) 

นโยบาย 
(Policies) 

การปฏิบัติงานตามกลยุทธ] (Strategy Implementation) 

การปiอนกลับ (Feedback) 
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เปVนลักษณะเด�นท่ีช�วยแยกองค<การหนึ่งให%แตกต�างจากองค<การท่ัวไปได%ชัดเจน ซ่ึงคําถามท่ีต%องตอบ
เพ่ือแสวงหาภารกิจขององค<กรก็คือ “อะไรคือธุรกิจของคุณ” “อะไรคือสิ่งท่ีธุรกิจของคุณอยากจะ
เปVน” ซ่ึงเปVนพ้ืนฐานของการกําหนดการจัดลําดับของกลยุทธ< แผนและการออกแบบงาน 
 1.2 โครงร�างของบริษัท  (Company Profile) โครงร�างของกิจการใดกิจการหนึ่ง
ประกอบด%วย การนําเสนอ การฝtกอบรมด%วยคอมพิวเตอร< การแนะนําท่ีใช%คอมพิวเตอร<เข%ามาช�วย 
โปรแกรม การแก%ปqญหา ข%อมูล Multimedia วีดีโอซ่ึงเปVนพ้ืนฐานของการพิจารณากิจการตนเองเพ่ือ
สะท%อนให%เห็นถึงลักษณะอย�างเปVนรูปธรรมว�า อะไรเปVนจุดแข็ง (Strength) อะไรเปVนจุดอ�อน 
(Weakness) คําตอบของคําถามเหล�านี้จะประกอบด%วยการวิเคราะห<ของตนเอง (Self-Analysis) 
ตามหน%าท่ีท่ีสําคัญท้ังหมดของการทําธุรกิจ เช�น ด%านการเงิน การตลาด วิศวกรรม การวิจัยและ
พัฒนา การผลิต บุคลากร และระบบข%อมูลข�าวสาร การทบทวน หรือการตรวจสอบด%านการจัดการ
อย�างเปVนทางการ อาจใช%ประโยชน<ในการกําหนด หรือการปรับปรุงโครงร�างของบริษัท ให%ทันสมัย 
 1.3 การวิเคราะห<สภาพแวดล%อมภายนอก (External Environment Analysis) เปVนการ
พิจารณาปqจจัยต�างๆ ท้ังสภาพแวดล%อมของการปฏิบั ติงาน (Operating Environment) และ
สภาพแวดล%อมท่ีอยู�ห�างไกล (Remote Environment) ดังนั้น นักวางแผนต%องพิจารณาข%อเท็จจริงของ
กิจการและลูกค%าท่ีมีศักยภาพ คู�แข�ง ผู%เสนอขายวัตถุ และแรงงานแนวโน%มในด%านรสนิยมของลูกค%า และ
ในอุตสาหกรรมท่ีกิจการเข%าไปดําเนินการอยู� ปqจจัยด%านรัฐบาลท่ีอาจมีอิทธิพลต�อกิจการอย�างมาก รวมท้ัง
แรงกดดันจากภายนอกต�างๆ ท่ีสามารถมีผลกระทบอย�างแท%จริงต�อการปฏิบัติงานในอนาคตของกิจการ 
 1.4 การวิเคราะห<กลยุทธ<และทางเลือกของกลยุทธ< (Strategic Analysis and Choice of 
Strategy) วิเคราะห<ภารกิจ โครงร�างของกิจการและสภาพแวดล%อมภายนอก จะช�วยบอกให%นัก
วางแผนทราบว�า ปqจจุบันกิจการควรอยู� ท่ีจุดใด และควรจะทําอะไรต�อไปในอนาคต ดังนั้นการ
วางแผนจึงต%องพิจารณาเปVนกลยุทธ<ในระยะลาว ซ่ึงกลยุทธ<แต�ละอย�างหรือส�วนประกอบของกลยุทธ<
ควรจะนํามาจากหลายทางเลือก 
 กลยุทธ< (Strategy) หมายถึง ข%อความท่ัวไปของสิ่งท่ีกิจการควรจะกระทํา หรือเปVนแผน
รวมสําหรับกําหนดอนาคตขององค<การซ่ึงมีรูปแบบความต�อเนื่อง 
 1.5 วัตถุประสงค< (Objectives) หมายถึง เปjาหมายเฉพาะหรือจุดท่ีต%องการไปให%ถึงด%วย
การดําเนินการ โดยกลยุทธ< เช�น ต%องการผลตอบแทนจากการลงทุน 20 เปอร<เซ็นต< วัตถุประสงค<จึง
ควรมีความชัดเจน สามารถวัดได% (จํานวนเท�าไร ? เม่ือ ? ส�วนใด ?) วัตถุประสงค<ท่ีกิจการกําหนดเปVน
ระยะเวลาหลายปzเรียกว�า วัตถุประสงค<ระยะยาว (Long-term Objective) และวัตถุประสงค<ท่ี
องค<การมุ�งหวังให%ประสบผลสําเร็จในช�วงปz ปqจจุบันเรียกว�า วัตถุประสงค<ภายใน 1 ปz (Annual 
Objective) 
 1.6 แผน (Plans) หมายถึง ข%อความท่ีครอบคลุมเนื้อหาท่ีกว%าง มีการเคลื่อนไหวไม�อยู�กับท่ี
แสดงถึงวิธีการดําเนินงานตามกลยุทธ<และวัตถุประสงค< แผนหลัก (Master Plan) เปVนแผนระยะยาว
ในขณะท่ีแผนปฏิบัติการ (Operating Plan) อยู�ในรูปของแผนระยะสั้นกว�า โดยมีพ้ืนฐานเปVน
ระยะเวลา 1 ปz 
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 1.7 นโยบาย (Policies) หมายถึง แนวทางกว%างๆ ท่ีใช%เปVนเครื่องมือนําทางให%แก�พนักงาน
หลังจากกลยุทธ<อย�างหนึ่ง ได%รับการปฏิบัติแล%ว โดยท่ัวไปนโยบายจะจํากัดอํานาจหน%าท่ีของการ
ตัดสินใจและการไตร�ตรองของพนักงานในด%านเนื้อหา และกําหนดแนวทางการปฏิบัติในสิ่งท่ีกิจการ
จะได%รับประโยชน<ดีท่ีสุด 
 1.8 การปฏิบัติตามกลยุทธ< (Strategy Implementation) หมายถึง การนําแผนกลยุทธ<มา
ใช%ในทางปฏิบัติ ซ่ึงความล%มเหลวของกลยุทธ<อาจไม�ได%เกิดจากข้ันตอนการสร%างกลยุทธ<เพียงอย�าง
เดียว แต�อาจเกิดจากการนําไปใช%อย�างไม�ถูกต%องด%วย แผนกลยุทธ<จึงเปVนเครื่องมืออย�างหนึ่งท่ีจะต%อง
ดําเนินการให%สอดคล%องกับผู%ใช%งาน ถ%าการจัดเตรียมหรือการนําไปปฏิบัติเกิดความผิดพลาด
กระบวนการของการวางแผนก็ล%มเหลวด%วย 
 7. เทคโนโลยีสารสนเทศและการวางแผนกลยุทธ<ระดับบริษัท (Information Technology 
and Corporate Strategic Planning) ระบบข%อมูลข�าวสารด%านการจัดการช�วยนักวางแผนกลยุทธ< 
โดยการจัดระบบข%อมูลท้ังภายในและภายนอกให%สามารถค%นหาได%ง�ายข้ึน ระบบการประมวลผลแบบ
เชื่อมเข%าหากันสามารถสร%างฐานข%อมูลภายในอย�างกว%างขวาง ซ่ึงใช%ประโยชน<เม่ือพัฒนาโครงร�างของ
บริษัท การสร%างเครือข�ายและเทคโนโลยีการติดต�อสื่อสารข%อมูล 
 8. การวางแผน MIS เชิงกลยุทธ< (Strategic MIS Planning) แผนกลยุทธ<ขององค<การมี
ผลกระทบ ท่ีสําคัญต�อแผน MIS เนื่องจากแผนกลยุทธ<มีจุดเริ่มต%นจากหน%าท่ีท่ีหลากหลายขององค<การ 
ซ่ึงแผนกลยุทธ<และเปjาหมายในระยะยาว พัฒนามาจากขอบเขตของหน%าท่ีต�างๆ ขององค<การเพ่ือใช%
เปVนสิ่งสําคัญของปqจจัยนําเข%าไปสู�กระบวนการวางแผนภายในขอบเขตของ MIS ซ่ึงแผนของ MIS จะ
ถูกพัฒนามาหลังจากการพัฒนาข%อความภารกิจของ MIS วัตถุประสงค<ด%าน MIS และกลยุทธ<ด%าน 
MIS แล%ว 
 9. ปqจจัยของความสําเร็จท่ีสําคัญ (Critical Success Factors) วิธีการอีกอย�างหนึ่งท่ีใช%
สําหรับการเชื่อมแผน MIS กับแผนของบริษัทจะเก่ียวข%องกับการกําหนดกิจกรรมท่ีสําคัญยิ่งของ
องค<การและความต%องการในการใช%ข%อมูลข�าวสาร แนวทางนี้ทําให%องค<การและผู%บริหารทราบถึงสิ่งท่ี
มีความสําคัญอย�างยิ่งในการสร%างความอยู�รอดและความเจริญรุ�งเรืองในระยะยาวให%แก�องค<การ 
ดังนั้น ผู%บริหารจะสามารถใช%ประโยชน<จากการวิเคราะห<ความจําเปVนของ MIS และการดําเนินการ
เพ่ือการประเมินผล MIS หากผู%บริการเข%าใจแผนในระดับบริษัท 
 10. การควบคุมด%านการจัดการ (Management Control) การตรวจสอบตัวแบบ 2 แบบ 
อีกครั้งได%แก� ตัวแบบการวางแผนกลยุทธ< และตัวแบบปqจจัยของความสําเร็จท่ีสําคัญ โดยการเชื่อม
งานของการวางแผน และการวิเคราะห<ให%เข%าใจกับสถานการณ< นอกจากนั้นกิจกรรมด%านการจัดการท่ี
สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การควบคุม (Control) การควบคุม หมายถึง กระบวนการซ่ึงมีข้ันตอนใน
การประเมิน การยอมรับ และการแก%ไขจุดบกพร�องท่ีคลาดเคลื่อนไปจากแผน 
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ภาพท่ี 2.8 ตัวแบบของการควบคุมด%านการจัดการ (A Management Control Model) ซ่ึงเก่ียวข%องกับ

วงจรของการควบคุมการวางแผน เริ่มจากการกําหนดความจําเปVนของกระบวนการไปจนถึง  
การวัด และการประเมินผลกระบวนการ  

ท่ีมา: อรรถกร เก�งผล (2548) 
 
 สรุป ศาสตร<ด%านการสร%างตัวแบบจําลอง  (Modeling) เปVนศาสตร< ท่ีกําลังนิยมใน
ต�างประเทศเปVนการหาตัวแทนของข%อมูลมากๆ ท่ีดี ตัวแบบ (สันทัน โรจนสุนทร, 2550) ประเทศไทย
ต%นเรื่องของแบบจําลอง คือ พระบาทสมเด็จพระเจ%าอยู�หัวรัชการปqจจุบัน พระองค<ทรงเริ่มทํา
แบบจําลอง โดยใช%โครงการหลวงมาต้ังแต�ปz 2512 เช�น แบบจําลองทฤษฎีใหม� แบบจําลองการแก%ไข
น้ําเสียแบบประหยัดของบึงมักกะสัน และแบบจําลองการแก%ไขน้ําเสียของเมืองเพชรบุรีโดยทําท่ี
แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี 
 แนวคิดตัวแบบในการวิเคราะห<การนํานโยบายไปปฏิบัติ  
 การศึกษาครั้งนี้ ผู%วิจัยขอยกตัวอย�างการเลือกตัวแบบในการวิเคราะห<การนํานโยบายไปปฏิบัติ
จํานวน 2 แบบ คือ ตัวแบบด%านการจัดการ และตัวแบบด%านกระบวนการของระบบราชการ ซ่ึงมี
รายละเอียดดังต�อไปนี้ (ปาณิดล นิยมค%า, 2544) 
 ตัวแบบด%านการจัดการ (Management Model) 
 ตัวแบบนี้มิได%ให%ความสําคัญกับเรื่องเปjาหมายของนโยบายและการวางแผนควบคุมของ
หน�วยงาน แต�ให%ความสําคัญกับสมรรถนะขององค<กร โดยถือว�าความสําเร็จของการนํานโยบายไป

 

สิ่งรบกวน 
(Disturbances) 

กระบวนการ 
(Process) 

การวัดผล 
(Measurement) 

การจัดสรรทรัพยากร 
(Resource 
Allocation) 

การประเมิน 
(Evaluation) 

แผน 
(Plan) 
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ปฏิบัติจะข้ึนอยู�กับหน�วยงานท่ีรับผิดขอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติว�ามีขีดความสามารถท่ีจะ
ปฏิบัติงานอย�างสอดคล%องกับความคาดหวังของหน�วยงานเพียงใด 
 องค<การจําเปVนต%องมีโครงสร%างขององค<กรท่ีเหมาะสม มีบุคลากรท่ีมีความรู%ความสามารถ
ท้ังทางด%านการบริหารและทางเทคนิคอย�างเพียงพอ ต%องมีการวางเปVนเตรียมการหรือมีความพร%อม
เปVนอย�างดีท้ังด%านวัสดุอุปกรณ< สถานท่ี  เครื่องมือเครื่องใช% และ งบประมาณ ตัวแบบนี้มักจะพยายาม
ศึกษาหาทางแก%ไขปqญหาอุปสรรคของการปฏิบัติตามแผนและนโยบายในอดีต เช�น การแก%ไขปqญหา
การขาดแคลนงบประมาณ ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู%ความสามารถ ความล�าช%าในการจัดต้ัง
ระบบงาน การแก%ปqญหาการประสานงาน เปVนต%น 
 นอกจากนี้ พิทยา บวรวัฒนา (2545) ยังกล�าวว�า ทัศนคติของคน หมายถึง ในส�วนของ
ความรู%สึกของคนท่ีมีต�อสิ่งของ คนหรือ เหตุการณ<เปVนการแสดงออกถึงความรู%สึกว�าชอบหรือไม�ชอบ 
เช�น ทัศนคติเก่ียวกับงาน ได%แก� ความพึงพอใจงาน ความผูกพันต�อองค<กรและความทุ�มเทในการ
ทํางาน ทัศนคติท่ีมีต�ออิทธิพลต�อพฤติกรรมของคน คนมีความพอใจในงานจะไม�ลาออกหรือขาดงาน 
นักวิชาการได%ค%นพบว�า มนุษย<มีแนวโน%มจะพยายามทําให%ทัศนคติท้ังหลายของต%นมีลักษณะกลมกลืน
และไม�ขัดแย%งกัน ซ่ึงนักศึกษาได%วิเคราะห<แล%วเห็นว�าความขัดแย%งเปVนยาดําท่ีแทรกอยู�ในทุกกิจกรรมท่ี
มีคนมีส�วนร�วม โดยเฉพาะงานแห�เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี มีคนเข%าไปร�วมเปVนจํานวนมาก 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.9 ตัวแบบด%านการจัดการ 
ท่ีมา: พิทยา บวรวัฒนา (2545) 
 ตัวแบบด%านกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Process Model) 
 ตัวแบบการวิเคราะห<นี้ เปVนแนวความคิดทางสังคมวิทยาท่ีอธิบายถึง องค<กรขนาดใหญ�ว�า
เปVนสภาพความเปVนจริงของสังคม องค<กรขนาดใหญ�มีกฎระเบียบ ข้ันตอนค�อนข%างมาก มีแบบแผน
ความสัมพันธ<ท่ีเปVนทางการและมีการกําหนดระบบคุณธรรม (Merit System) เอาไว%อย�างแน�นอน
ตายตัว อย�างไรก็ตาม ภายในองค<กรขนาดใหญ�ก็มีแบบแผนความสัมพันธ<อย�างไม�เปVนทางการ 

โครงสร�าง 

บุคคลากร 

งบประมาณ 

สถานท่ี 

วัสดุอุปกรณ]/เครื่องมือ 

สมรรถนะของ
องค]กร 

ความสําเร็จของนโยบาย 

มาก 

น�อย 
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(Informal Relationships) ปรากฏอยู�ค�อนข%างสูง อํานาจขององค<กรจริงๆ แล%วไม�ได%อยู�ท่ีตําแหน�งท่ี
เปVนทางการ หรือแบบแผนความสัมพันธ<ท่ีเปVนทางการเท�านั้น แต�เปVนข%าราชการระดับล�างท้ังสิ้นดังท่ี
เรียกว�า Street Level Bureaucrats ข%าราชการระดับล�างเหล�านี้เปVนผู%ติดต�อกับประชาชนเดินถนน
อย�างใกล%ชิด โดยใช%วิจารณญาณของตนในการตัดสินให%บริการประชาชน ผู%บังคับบัญชาไม�มีโอกาสจะ
ไปควบคุมบัญชาข%าราชการอยู�ตลอดเวลาได% 
 ดังนั้น สิ่งท่ีกําหนดความสําเร็จหรือล%มเหลวของนโยบายจึงข้ึนอยู�กับความพร%อมของผู%นํา
นโยบายไปปฏิบัติโดยตรงว�ายินดี และทุ�มเทให%กับการปฏิบัติราชการ หรือมีอุปสรรคข%อจํากัดมากน%อย
ประการใด ความพร%อมในการนํานโยบายไปปฏิบัติเกิดจากปqจจัย 2 ประการ คือ (ชาญจิตร สันตะพันธ<, 
2546) 
 1. ระดับความเข%าใจของผู%กําหนดนโยบายต�อสภาพความเปVนจริงของหน�วยงานและองค<กร
สภาพปqญหาต�างๆ เช�น ปริมาณงานเกิดกําลัง (Work Overload) การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความ
ชํานาญเฉพาะเรื่อง ขาดแรงจูงใจ ขวัญ และกําลังใจท่ีเหมาะสมเพียงพอ เปVนต%น 
 2. ระดับการยอดมรับ เห็นพ%องในนโยบายและการปรับนโยบายใหม�ให%สอดคล%องกับ
ภารกิจปกติหรือเปVนส�วนหนึ่งในหน%าท่ีราชการของบุคลากรแต�ละคน 
 
           
 
 
 
            
           
 

 
ภาพท่ี 2.10 ตัวแบบกระบวนการของระบบราชการ 
ท่ีมา: พิทยา  บวรวัฒนา (2545) 

 
 ตัวแบบนี้เปVนข%ออุทาหรณ<อย�างดี สําหรับผู%บริหารท่ีสักแต�ยัดเหยียดนโยบายใหม�ๆ สวยหรู
ได%มิได%คํานึงถึงปqญหา ข%อจํากับและสภาพท่ีแท%จริงขององค<กร โดยเฉพาะอย�างยิ่งความพร%อมและ
ความเปVนไปได%ท่ีบุคลากรจะนํานโยบายไปปฏิบัติอย�างกว%างขวาง หรือเอาจริงเอาจัง ตลอดจนนโยบาย
จะไปกระทบต�อแบบแผนการปฏิบัติราชการ โดยปกติก�อนหน%าการกําหนดนโยบายใหม�ยิ่งไปกว�านั้น 
หากนโยบายเปVนเรื่องท่ีเก่ียวข%องกับประชาชน หรือมีผลกระทบโดยตรงกับประชาชนควรเป�ดโอกาส
ให%ประชาชนมามีส�วนร�วมในบทบาท่ีเหมาะสม ประชาชนอาจร�วมเปVนกรรมการเปVนอาสาสมัคร หรือ
บทบาทอ่ืนๆ โดยคํานึงถึงความพร%อมของประชาชน ดังนั้น การกําหนดนโยบายและกระบวนการทาง
นโยบายก็มีลักษณะเปVนกระบวนการเรียนรู% ซ่ึงกันและกัน ระหว�างผู%กําหนดนโยบายผู%ปฏิบัติตาม
นโยบายและผู%ท่ีได%รับผลกระทบจากนโยบาย 

ระดับความเข�าใจของผู�กําหนดนโยบาย 
ต�อสภาพความเปoนจริงขององค]กร 

ระดับการยอดรับและปรับนโยบายให�เปoน 
ส�วนหนึ่งของภารกิจปกติของบุคลากร 

มาก 

น�อย 
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 ตัวอย�างตัวแบบกระบวนการนโยบายสาธารณะของชุมชน ตัวแบบ คือ การจําลองของจริง
ในบางลักษณะแบบง�ายๆ หรือการจําลองความคิดบางประการ ตัวแบบท่ีว�านี้อาจจัดเปVนแผนการ
ดําเนินงานหรือแผนภูมิแสดงข้ันตอนการทํางานเพ่ือการวิเคราะห<จากกระบวนการนโยบายสาธารณะ
กับการสร%างเศรษฐกิจแบบพอเพียงของชุมชนอยู�ในเขตป�าชายเลน ต�อมาเกิดปqญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากร เพราะทรัพยากรท่ีทุกฝ�ายเข%าถึงและสามารถใช%ประโยชน<ได%อย�างเสรี (Open Assess) 
ไม�มีผู%สนใจบํารุงรักษา สาเหตุสําคัญประการแรกเกิดจากากรท่ีรัฐให%สัมปทานป�าชายเลนเกือบทุกป�า
แก�นายทุนในการตัดไม�เผาถ�านมาไม�ต่ํากว�า 100 ปz นอกจากนั้นชาวบ%านส�วนหนึ่งเข%าไปครอบครองป�า
ชายเลนแบบทรัพย<สินส�วนบุคคล (Private Property) มีการใช%ระเบิดยาเบื่อ และอวนรุนในการจับ
ปลา เปVนการทําลายทรัพยากรอย�างกว%างขวางมีการขยายตัวของธุรกิจนากุ%ง เกิดปqญหาซับซ%อนและ
เกิดความขัดแย%งในชุมชน เนื่องจากผลกระทบท่ีเกิดจากสิ่งแวดล%อมและวิถีชีวิตชุมชน ต�อมาจึงเกิด
ขบวนการฟ�yนฟูทรัพยากรในช�วงปz พ.ศ. 2530 ใช%ชื่อว�าสมาคมหยาดฝน เผยแพร�ความคิดและชักชวน
คนในหมู�บ%านให%จัดต้ังชุมชนป�าชายเลนได% ท้ังหมด 9 แห�ง นับว�าเปVนตัวอย�างของการเติบโตของภาค
ประชาสังคมในแง�ความคิดและการเคลื่อนไหวเปVนการเสนอความคิดนโยบายสาธารณะแนวใหม� ซ่ึง
เกิดข้ึนอย�างต�อเนื่อง โดยเน%นในภาคประชาชนหรือผู%เก่ียวข%องทุกภาคส�วนเข%าไปมีส�วนกําหนด
นโยบายสาธารณะต�างๆ จนกลายเปVนตัวแบบการพัฒนานโยบายสาธารณะท่ีดี (ลุ�มน้ําปะเหลียน) ใน
ภาพท่ี 2.11 
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ภาพท่ี 2.11 กระบวนการเคลื่อนไหวของชาวบ%านในลักษณะกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
ท่ีมา: เลิศชาย  ศิริชัย (2550) 
 
 
 
 
 

         

        การจัดการปqาและแม�น้ํา 
        ลําคลองท่ีเกี่ยวข�อง 

- คณะกรรมการป�า
ชุมชน 

- กฎระเบียบการใช% 
 ทรัพยากร 

 

การขยายกลุ�มในชุมชน 
- กลุ�มคนต�างๆ (กลุ�มผู%หญิง 

เยาวชน กลุ�มคนเคยคัดค%าน) 

- โรงเรียน 

- องค<การบริหารส�วนท%องถ่ิน 
 

การสร�างเครือข�ายในท�องถ่ิน 
- เครือข�ายอนุรักษ<ทรัพยากรลุ�มนํ้าปะเหลยีน 

- เครือข�ายอนุรักษ<ทรัพยากรอ่ืนๆ  

- สถาบันอุดมศึกษา 
การสร�างเครือข�ายภายนอก 

- นักวิจัย 

- นักศึกษาดูงาน ค%นคว%า วิจัย 

- หน�วยงานราชการ 

- องค<การพัฒนาเอกชน 

- สื่อสารมวลชน 

- องค<กรต�างประเทศ 
 

 

 - ช�วงชิงความหมาย 

 - ต�อรอง 

- การสร%างอัตลักษณ< 
การสร%างพ้ืนท่ีทาง
สังคม 

- ช�วงชิงความหมาย 
- ต�อรอง 

บริบท 1 
- กลไกรัฐ 

- ตลาด 

- อุดมการณ<ของ
รัฐและตลาด 

บริบท 2 
- การสนับสนุน

ของเครือข�าย 

ปqาชายเลนชุมชน 
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ภาพท่ี 2.12 ตัวแบบกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะท่ีดี (ลุ�มน้ําปะเหลียน) 
ท่ีมา: การประชุมวิชาการคณะรัฐศาสตร<และรัฐประศาสนศาสตร< ครั้งท่ี 7 (2549) 
 
 สรุป กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะท่ีดี ควรคํานึงถึงบริบทของสังคม ทุนทางสังคม
ทางเลือกในการแก%ปqญหา วิธีการแก%ปqญหาของชุมชม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงหรือความเสี่ยงท่ี
เกิดข้ึนในสังคม เช�นความเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาอย�างรวดเร็ว และความเปลี่ยนแปลงจากภัย
พิบัติ เปVนต%น 
  
2.6 วิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษา   
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 (2555-2559) มีวัตถุประสงค<เพ่ือฟ�yนฟู
และกระตุ%นภาคการท�องเท่ียวให%ขยายตัว เกิดความยั่งยืน เพ่ือเร�งรัดและสร%างศักยภาพในการหา
รายได%จากการท�องเท่ียวเพ่ือพัฒนาการท�องเท่ียวให%มีความพร%อมท้ังด%านคุณภาพ การแข�งขันและให%
เกิดการสร%างรายได%และกระจายรายได%ควบคู�ไปกับการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยน%อมนําแนวคิด เศรษฐกิจ
พอเพียง และคนเปVนศูนย<กลางของการพัฒนามาใช%ในการจัดทําแผนเพ่ือให%เกิดการพัฒนาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
       ประชาชน         นโยบาย 

ภูมิปqญญา 

วิถีชีวิตชุมชนและจิตสาํนึก
จิตสํานึก 

ทางเลือกสิ่งแวดล%อมยั่งยืน 

ความเสีย่ง 

กระบวนการนโยบายและผู%นํา 

สภาพแวดล%อมนโยบาย 

ประเด็นนโยบาย 

มาตรการ 

ปฏิสัมพันธ<ระหว�าง 
นโยบายกับประชาชน 

- สถาบัน 

- องค<กร 

- คน 

- มาตรการ 
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ท�องเท่ียวแบบองค<รวมท่ีสร%างท้ังรายได%และกระจายรายได%อย�างเปVนธรรมและยั่งยืน (ประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการท�องเท่ียวแห�งชาติ พ.ศ. 2555-2559) 
 วิถีชุมชนริมน้ําของไทย 
 ตลาดน้ํา เปVนตลาดท่ีเกิดข้ึนในชุมชนท่ีมีชีวิตสัมพันธ<กับท%องน้ําและลําเรือ ในสมัยก�อน
เรียกตลาดรูปแบบนี่ว�า “ตลาดเรือ” ต�อมาจึงเปลี่ยนเปVนตลาดน้ํา สภาพท่ีเหมาะแก�การเกิดตลาดน้ํา 
ส�วนใหญ�มักเปVนชุมชนท่ีมีลําคลองหลายสายมาบรรจบกัน ลําคลองเหล�านั้นก็จะไหลลงสู�แม�น้ําใหญ� 
นอกนี้ ยังเปVนท่ีท่ีสะดวกแก�การสัญจรไปมาของชุมชนชาวริมน้ําท้ังผู%คนในพ้ืนท่ีหรือชาวบ%านท่ีอยู�
ห�างไกลออกไป คลองเหล�านี้อาจเปVนคลองตามธรรมชาติ คลองขุด คลองลัด หรือคลองเชื่อมแม�น้ําก็
ได%  ในสังคมไทยภาคกลางท่ีมีลุ�มน้ําเจ%าพระยาเปVนศูนย<กลางของชีวิตท้ังกิน อยู� หลับ นอน ริมน้ําบ%าง 
หรือในน้ํา ด%วยการอาศัยบ%านเรือนแพหรือในเรือ ท่ีสามารถล�องลําอย�างอิสระในสายน้ําได%นั้น ตลาดท่ี
เก่ียวเนื่องกับวิถีชีวิตของคนในบริเวณท่ีลุ�มภาคกลางหลายแห�งจึงมักเปVนตลาดน้ํา 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานปz 2525  ได%ระบุถึงคํา ตลาดน้ํา ว�าหมายถึง ท่ีชุมนุมเพ่ือ
ซ้ือขายของต�างๆ ทางน้ํามีเรือเปVนพาหนะบรรทุกสิ่งของ ในบางแห�งอาจเรียก ตลาดท%องน้ํา และหาดู
นิยามความหมายของคําว�าตลาด ตามพระราชบัญญัติเก่ียวกับความปลอดภัยในสุขภาพของประชาชน
และกฎหมาย ว�าด%วยตลาดนํามาประยุกต<กับความเปVนตลาดน้ํา จะได%ความหมายว�า คือสถานท่ีทาง
น้ําซ่ึงเอกชนหรือรัฐบาลจัดต้ังเพ่ือรวบรวมผู%ขายอาหาร อาทิ เนื้อสัตว< ผัก ผลไม% หรือสินค%าท่ีเน�าเป��อย
ได% อย�างไรก็ตาม สินค%าท่ีมีขายในตลาดน้ํา ส�วนใหญ�ก็เปVนสินค%าท่ีมีวางขายอยู�ตามตลาดต�างๆ ด%วย 
ไม�ว�าจะเปVนตลาดบก ตลาดนัด จะมีผิดแผกแตกต�างกันก็ตรงท่ีสินค%าในตลาดน้ําไม�ได%วางแผงอยู�กับท่ี 
หากแต�อยู�ในลําเรือท่ีแล�นไปขายท่ีไหนๆ ก็ได%และด%วยแผงสินค%าท่ีเคลื่อนไหวได%ตลอดเวลานี้เอง ทําให%
แม�ค%าก็เคลื่อนท่ีตามไปด%วย และในบางเวลาแม�ค%าก็อาจเปลี่ยนสถานภาพเปVนลูกค%าบ%างชั่วคราว 
(สกุณี ณัฐพูลวัฒน<, 2542) 
 มณีวรรณ ผิวนิ่ม (2550) กล�าวว�า ตลาดน้ํานอกจากจะเปVนหนึ่งในเอกลักษณ<อันโดดเด�น
ของเมืองไทย ตลาดน้ําหลายแห�งยังเปVนสถานท่ีท�องเท่ียวท่ีน�าสนใจ โดยเฉพาะกับนักท�องเท่ียว
ต�างชาติท่ีชื่นชอบในรูปแบบการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพราะการท�องเท่ียวตลาดน้ํานักท�องเท่ียว
ต�างชาติจะได%สัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ด่ังเดิมของชุมชนชาวสวน จากการค%าขายผลผลิตทาง
เกษตรทางน้ําของชาวบ%านท่ีหาดูได%ยากในปqจจุบัน 
 สุวิดาธัม (Suwidatham, 2012) กล�าวถึงเกิดกระแสตลาดน้ําเพ่ือการท�องเท่ียวว�า การ
สร%างตลาดน้ําเพ่ือการท�องเท่ียวในหลายพ้ืน เกิดจากผู%นําชุมชนต%องการฟ�yนฟูความมีชีวิตชีวาท่ีเคย
เกิดข้ึนในอดีตให%กลับมา และยังเปVนการสร%างรายได%ให%เกิดกับคนในชุมชน แม%กระนั้นก็ดี การสร%าง
รายได%มิใช�เปjาหมายเดียว แต�เพ่ือให%คนภายนอกได%ร�วมรับรู%ความภาคภูมิใจท่ีเคยมี ในขณะเดียวกัน
หากตลาดกลับมามีชีวิตชีวา ก็จะช�วยให%ลูกหลานอยากกลับมาร�วมพัฒนา “บ%านเกิด” และเปVนท่ีมาของ
ความพยายามฟ�yนฟู “ตลาด (น้ํา) เพ่ือการท�องเท่ียว” ท่ีเกิดข้ึนในหลายพ้ืนท่ี เช�น ตลาดน้ําปากคลองลัดพลี 
(ต%นกําเนิดตลาดน้ําดําเนินสะดวก) หรือท่ีเรียกตนเองว�าเหล�าต๊ักลัก ตลาดโพธาราม อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ตลาดบางหลวง และตลาดน้ําลําพญาอําเภอบางเลน นครปฐม 
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 หากมองในอีกด%านหนึ่ง การเป�ดตลาดน้ํา (เพ่ือการท�องเท่ียว) ย�อมต%องเผชิญกับนายทุน
ภายนอกท่ีจะเข%ามาทําการค%า การแข�งขันอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได% แต�ผู%นําชุมชนใน “ตลาดน้ํา”            
ก็ระมัดระวังท่ีจะฟ�yนฟูตลาดเพ่ือการค%าเต็มรูปแบบ เพราะเห็นว�าทิศทางการค%าเต็มรูปแบบ จะทําให%
เศรษฐกิจการค%าในตลาดข้ึนกับภายนอกมากกว�าคนในชุมชน รวมถึงชุมชนจะไม�สามารถจัดการพ้ืนท่ี 
ทรัพยากร และผู%คนท่ีเข%ามาท�องเท่ียวได% ตลาดน้ําหลายพ้ืนท่ีจึงยังลังเลใจ 
 ตลาดน้ําบางแห�งแม%ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาให%เปVนแหล�งท�องเท่ียวสําหรับคนในและ
นอกประเทศ แต�ไม�สามารถบ�งบอกวิถีชีวิตของตลาดน้ําในอดีต ตัวอย�างเช�น ตลาดน้ําดําเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี (ในอดีตบริเวณนี้คือคลองต%นเข็ม) หากมองจากภายนอก ดูเหมือนเปVนตลาดท่ีประสบ
ความสําเร็จเพราะมีนักท�องเท่ียวมากมายเข%าไปเยี่ยมเยือน หากมองจากมุมมองผู%นําชุมชนท่ีเกิดและ
เติบโตในตลาดน้ําดําเนินสะดวก หรือคนท่ีเกิดและเติบโตในตลาดน้ํายุคเดียวกันได%สะท%อนว�า 
นอกจากเปVนตลาดน้ําท่ีบริหารจัดการโดยคนนอกแล%ว ตลาดน้ํายังกลายเปVนพ้ืนท่ีขายสินค%าเปVนหลัก 
ไม�ได%มีปฏิสัมพันธ<ระหว�างผู%คนท่ีเข%ามาท�องเท่ียวในตลาด ภาพตลาดน้ําดําเนินสะดวก จึงเปVนภาพท่ีไม�
เปVนจริงในยุคท่ีบ%านเมืองเปลี่ยนไปแล%ว 
 

 
ภาพท่ี 2.13 วิถีชีวิตไทยในอดีต (การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยเอ้ือเฟ�yอภาพ) 
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ภาพท่ี 2.14 ตลาดเหล�าต๊ักลัก จังหวัดราชบุรี 
 
 การฟ�yนฟูตลาดน้ําเพ่ือการท�องเท่ียว  
 ตลาดน้ําในอดีตตอบสนองคนในชุมชนเปVนหลัก หากจะติดต�อกับภายนอกเพ่ือแลกเปลี่ยน
ผลผลิตระหว�างพ้ืนท่ีไกลออกไป หรือนําผลผลิตท่ีเหลือไปค%าขายในกรุงเทพฯ ในขณะท่ีตลาดน้ําเพ่ือ
การท�องเท่ียวในปqจจุบันเปVนตลาดท่ีเคยรุ�งเรืองในอดีต แต�นํามาปรับปรุง และสร%างข้ึนใหม�เพ่ือให%คน
ภายนอกได%เห็นคุณค�า รวมถึงเปVนพ้ืนท่ีพักผ�อนหย�อนใจของคนเมืองท่ีต%องการบรรยากาศท่ีแตกต�าง
ไปจากการไปห%างสรรพสินค%า ตลาดน้ําในปqจจุบันจึงเปลี่ยนหน%าท่ี (Function) ไปจากอดีต หากจะ
ฟ�yนฟูตลาดน้ําเพ่ือการท�องเท่ียว ต%องก%าวข%ามข%อจํากัดหลายประการ ประการสําคัญคือ ความ
พอเหมาะพอดีระหว�างการค%าขาย กับการให%คนรุ�นหลังได%เข%าใจคุณค�าด%านจิตวิญญาณของตลาดท่ีเคย
มีในอดีต (นอกเหนือจากปqจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีงานวิจัยได%กล�าวไว%มากแล%ว เช�น คนในพ้ืนท่ีต%องเห็นคุณค�า
ทางวัฒนธรรมของตลาดท่ีมีความโดดเด�น เปVนลักษณะเฉพาะท่ีแตกต�างจากท่ีอ่ืน การสร%างมีส�วนร�วม
ของทุกฝ�าย โดยองค<กรภายนอกสนับสนุน รวมถึงการบริหารจัดการท่ีดี) รวมถึงการสร%างความรู%ความ
เข%าใจแก�นักท�องเท่ียวให%สนับสนุนการอนุรักษ<สิ่งแวดล%อม สถานท่ี และผู%ประกอบการท่ีคํานึงถึงมิติ
ความสัมพันธ<ของมนุษย<นอกเหนือจากการค%าขาย ดังนั้น การพัฒนาตลาดน้ํา (เพ่ือการท�องเท่ียว) 
จะต%องเปVนไปเพ่ือให%เกิดความภูมิใจในอดีตของตนเอง และสื่อสารให%สังคมภายนอกเห็นคุณค�าท่ีใน
อดีตเคยมี และในท%ายสุดจะส�งผลต�อเศรษฐกิจของคนในชุมชนไปโดยปริยาย แม%ตลาดน้ําอัมพวา จะ
เปVนตัวอย�างการฟ�yนฟูตลาดเพ่ือการท�องเท่ียวประสบผลด%านเศรษฐกิจ แต�บัดนี้ได%ชี้ให%เห็นว�า การ
พัฒนาตลาดน้ําอัมพวาไปในทางเศรษฐกิจเพียงอย�างเดียวแล%ว เศรษฐกิจแบบทุนขนาดใหญ�จาก
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ภายนอกจะค�อยๆ กลืนตลาดน้ําอัมพวาจนไม�เหลือผู%คนในพ้ืนท่ี และจิตวิญญาณของตลาดท่ีเคยมี 
เพราะทุนขนาดใหญ�จะใช%มาตรฐานการให%บริการสากลมาเปVนทางเลือกให%ผู%บริโภค ตลาดน้ําอัมพวา 
เปVนเหยื่อของการพัฒนาท่ีคํานึงถึงตัวเลขทางเศรษฐกิจการค%าเปVนหลัก ละเลยมิติอ่ืนๆ ไม�ว�าจะเปVน
คุณค�าของตลาด ความทรงจําท่ีผู%คนมีร�วมกันในตลาด (เปVนชีวิตและจิตวิญญาณท่ีตลาดในอดีตเคยมี) 
ชีวิตของผู%คนท่ีจะกระทบเม่ือพัฒนาตลาดน้ําฯ เหตุการณ<ท่ีเกิดกับตลาดน้ําอัมพวา จึงท%าทายตลาดน้ํา
อีกหลายแห�งท่ีกําลังจะเกิดข้ึน ให%ขบคิด และทบทวนว�า จะฟ�yนฟูตลาดน้ําให%ท่ีบ�งบอกลักษณ<เฉพาะ
ของตลาดตนเองอย�างไร หาไม�แล%ว ไม�ช%าไม�นาน ตลาดน้ําเพ่ือการท�องเท่ียวท้ังหลายก็จะประสบชะตา
กรรมเดียวกัน (ขณะเขียนบทความ กําลังเกิดข�าวว�า นักธุรกิจค%าเพชรชื่อดังชาวกรุงเทพฯ ลงทุน
ก�อสร%างโครงการชูชัยบุรีศรีอัมพวา โรงแรมระดับ 5 ดาว มูลค�าประมาณ 500 ล%านบาท เพ่ือเปVนท่ีพัก
นักท�องเท่ียวแห�งใหม�ริมคลองตลาดน้ําอัมพวา ถนนเลียบนที โดยกว%านซ้ือท่ีดินบริเวณดังกล�าว
ประมาณ 3 ไร� ก�อนเตรียมไล�รื้อบ%านและห%องแถวไม%ริมคลองอัมพวา 12 ห%อง อายุเก�าแก�กว�า 100 ปz 
ให%หมดภายในวันท่ี 31 ส.ค. 55 ทําให%ชาวสมุทรสงคราม นักท�องเท่ียว นักอนุรักษ<และผู%ท่ีชื่นชอบ
ธรรมชาติห%องแถวเรือนไม%ริมคลองอัมพวา ได%ชักชวนกันในโลกออนไลน< ก�อนมารวมตัวกันไว%อาลัยให%กับ
บ%านท่ีถูกไล�รื้อ (ท่ีมา: มติชนออนไลน< 30 สิงหาคม 2555) 
 ความสําคัญของการท�องเท่ียวตลาดน้ําในอดีต  
 ตลาดในใช%เส%นทางคมนาคมทางน้ําเปVนเส%นทางการค%า ตลาดน้ําจึงเกิดข้ึนเรียงรายตาม
แม�น้ํา ลําคลอง ขนาดของตลาดข้ึนกับท่ีต้ังว�าอยู�ตรงจุดตัดของการคมนาคมขนส�งสินค%าไปเมืองหลวง
หรือไม� ตลาดริมแม�น้ําท�าจีนท่ีนับว�ามีขนาดใหญ� เช�น ตลาดท�านา นครชัยศรี ตลาดนครปฐม ในลุ�มน้ํา
แม�กลอง ตรงคลองดําเนินสะดวกมี ตลาดน้ําปากคลองลัดราชบุรี หรือตลาดปากคลองลัดพลี        
(ต%นกําเนิดตลาดดําเนินสะดวก ปqจจุบันเรียกตนเองว�า “เหล�าต๊ักลัก” ตามภาพ) ก็มีขนาดใหญ�
เช�นเดียวกัน ภาพข%างล�างแสดง ตัวอย�างตลาดขนาดใหญ� (สีแดง) และเล็ก (เหลือง) ท่ีกระจายอยู�ตาม
แม�น้ําท�าจีน แม�กลอง และคลองดําเนินสะดวก 
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หมายเลข 8 คือตลาดท�านา นครชัยศรี  หมายเลข 10 คือตลาดนครปฐม 
หมายเลข 14 คือตลาดน้ําปากคลองลัดราชบุรี หรือปากคลองลัดพลี (ปqจจุบันเรียกตนเองว�า เหล�าต๊ักลัก) 
 
ภาพท่ี 2.15 แผนท่ีคลองขุดในสมัยรัชกาลท่ี 5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.16 ตลาดปากคลองลัดราชบุรี 
 (คลองลัดไปเมืองราชบุรี อาคารยาวหลังคาสีแดง เปVนท่ีพักแรงงานชาวจีนในระหว�างการขุด
คลอง) 
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 เม่ือมีการตัดถนน และการสร%างระบบชลประทาน ทําให%ตลาดริมน้ําค�อยปรับตัวไปอยู�บน
เส%นทางท่ีถนนตัดผ�าน ตลาดหลายแห�งเปลี่ยนแปลงไป  เช�น ตลาดท่ีมีขนาดใหญ�ข้ึน (ตลาดบ%านโป�ง) 
ตลาดบางแห�งค�อยๆ ซบเซา เพราะถนนไม�ตัดผ�าน (ตลาดโพธาราม) และตลาดริมน้ําจํานวนมาก
หายไป เพราะเส%นทางน้ําไม�สะดวกต�อการค%ากับภายนอก (ตลาดเก%าห%อง ตลาดง้ิวราย ตลาดต%นสน 
ในลุ�มน้ําท�าจีน หรือในลุ�มน้ําแม�กลอง เช�น ตลาดน้ําบางนกแขวก เหล�าต๊ักลัก (ในอดีตตลาดนี้คือต%น
กําเนิดของตลาดน้ําดําเนินสะดวก) ตลาดน้ําบัวงาม ฯลฯ ดังภาพ ตลาดท่ีซบเซาคือสีส%ม และตลาดท่ี
หายไปคือ สีดํา และตลาดท่ีมีขนาดใหญ�ข้ึนคือสีแดง 

 
หมายเลข 5 คือตลาดน้ําลําพญา ในอดีต ปqจจุบัน ตลาดน้ําลําพญา เปVนตลาดท่ีสร%างข้ึนใหม�ในบริเวณวัด 
หมายเลข 22 คือตลาดบ%านโป�ง มีขนาดใหญ�ข้ึนเนื่องจากมีถนนตัดผ�านไปจังหวัดอ่ืนๆ  

 
ภาพท่ี 2.17 แผนท่ีคลองขุดในสมัยรัชกาลท่ี 5 
 
 ตลาดน้ําหลายแห�งซบเซา แต�ตลาดยังมีอยู� แต�ปรับรูปแบบไปแล%ว แม%ตลาดน้ําจะซบเซา 
ใช�ว�า “ตลาด” ซ่ึงเปVนส�วนหนึ่งของชุมชนจะซบเซา ตลาดได%ปรับตัวใหม�เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
เกิดตลาดรูปแบบใหม�ในยุคการสร%างถนน และระบบชลประทาน ท่ีมีความหลากหลายท้ังขนาด และ
ประเภทเพ่ือตอบสนองวิถีชีวิตผู%คนท่ีเปลี่ยนไป แต�ยังคงตอบสนองคนในพ้ืนท่ี ละแวกใกล%เคียง หรือใน
ภูมิภาคเปVนด%านหลัก ไม�ว�าจะเปVนตลาดค%าปลีก ตลาดค%าส�งขนาดใหญ� ตลาดเพ่ือการท�องเท่ียว ตลาด
ค%าส�งสินค%าเฉพาะอย�าง ฯลฯ แม%ตลาดเหล�านี้จะแตกต�างหลากหลาย แต�มีจุดร�วมคือเปVนพ้ืนท่ีทาง
เศรษฐกิจของประชาชนท่ีมีทุนขนาดเล็ก และตลาดเหล�านี้ยังสร%างเครือข�ายเชื่อมโยงกันท้ังด%านสินค%า 
ด%านผู%ค%า และผู%บริโภค และยังเชื่อมโยงกับการผลิตในภาคเกษตรกรรม เศรษฐกิจของตลาดต�างๆ 
เหล�านี้จึง ประสานเครือข�ายเพ่ือปกปjอง การรุกคืบของทุนภายนอกขนาดใหญ� การประสานเครือข�าย
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ระหว�างตลาด ถือเปVนการสร%างกลไกในการปะทะ ระหว�างเศรษฐกิจของชาวบ%านกับเศรษฐกิจของทุน
ภายนอกท่ีมีขนาดใหญ� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  2.18 ตลาดน้ําคลองลัดพลีในอดีต 
 
 ตลาดน้ําริมสองฝากฝq�งแม�น้ํานครชัยศรี และแม�น้ําแม�กลอง ตลาดน้ําในจังหวัดราชบุรี 
 ตลาดน้ําคลองลัดพลี ต้ังอยู�ในคลองดําเนินสะดวก ห�างจาก่ีว�าการอําเภอดําเนินสะดวกไป
ทางทิศตะวันออกประมาณ 400 เมตร การเดินทางใช%เส%นทาง ป��นเกล%า-นครชัยศรี (ทางหลวง
หมายเลข 338) ข้ึนสะพานลอยเข%าสู�ถนนเพชรเกษมท่ีอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จากนั้นจะมี
ทางแยกซ%ายมือและไปตามทางหลวงหมายเลข 325 อีกประมาณ 25 กิโลเมตร รวมระยะทางราว     
81 กิโลเมตร หรือจากกรุงเทพฯ ไปตามทางสายธนบุรี-ปากท�อ (ทางหลวงหมายเลข 35) ผ�าน
สมุทรสาคร รวมระยะทาง 63 กิโลเมตร จะมีทางแยกขวามือไปสมุทรสงคราม (ทางหลวงหมายเลข 
326) สิ้นสุดท่ีตัวเมือง รวมระยะทาง 3 กิโลเมตร แล%วเลี้ยวเข%าสู�ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 325 อีก
ประมาณ 12 กิโลเมตร ถึงเขตอําเภอดําเนินสะดวกก�อนถึงสะพานธนรัชต< 200 เมตรจะมีปjายบอก
ทางเข%าตลาด 
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ภาพท่ี 2.19 ตลาดน้ําคลองลัดพลีในปqจจุบัน 
 
 ตลาดน้ําคลองต%นเข็ม เปVนตลาดน้ําท่ีเข%าถึงได%โดยรถยนต<โดยเข%าไปตามทางสายสุขาภิบาล 1 
ประมาณ 1.5 กิโลเมตร จะมีทางเลี้ยวขวาเข%าท�าเรือซ่ึงอยู�ติดกับตลาดน้ํา 
 ตลาดน้ําคลองโพหัก หรือตลาดน้ําบัวงาม หรือตลาดน้ําประสาทสิทธิ์ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ
ตลาดน้ําหลัก 5 อยู�ในเขตตําบลประสาทสิทธิ์ เปVนคลองเล็กๆ ท่ีแยกจากคลองดําเนินสะดวกท่ีบริเวณ
หลัก 5 ยาวประมาณ 500 เมตร มีเรือมาขายของทุกวัน ไม�เว%นแม%แต�วันพระ 
 ตลาดน้ําดําเนินสะดวก เปVนสถานท่ีท�องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงมากของราชบุรี เป�ดตัวสู�สายตาชาวโลก
ในฐานะแหล�ง ท�องเท่ียวครั้งแรกเม่ือปz พ.ศ. 2510 ในภาพของตลาดลอยน้ําท่ีเต็มไปด%วยเรือพายลําย�อม
บรรทุกสินค%าท่ี จําเปVน ต�อการครองชีพ พ�อค%าแม�ค%าสวมเสื้อผ%าโทนสีเข%มแบบชาวสวน ใส�หมวกงอบใบลาน 
พายเรือเร�ขายแลก เปลี่ยนสินค%า ในยามท่ีเส%นทางคมนาคมทางน้ําเปVนหัวใจหลัก ปqจจุบันได%มีนักท�องเท่ียว
ท้ังชาวไทย และชาวต�าง ประเทศเข%ามา เท่ียวชมวิถีชีวิต และการค%าขายในตลาดน้ําแห�งแห�งนี้เปVนจํานวน
มาก ตลาดน้ําดําเนินสะดวก เปVนตลาด เก�าแก�นับร%อยปz ซ่ึงได%ขุดคลองดําเนินสะดวกข้ึนตามพระราชดําริ
ของสมเด็จพระจอมเกล%าเจ%าอยู�หัว ด%วยทรงเห็นว�าการคมนาคม ในท%องถ่ินนี้ไม�มีถนนท่ีเชื่อมกับอําเภออ่ืนๆ 
ส�วนมากใช%เรือเปVนพาหนะ โดยคลองนี้จะ เชื่อมแม�น้ําท�าจีน และแม�น้ําแม�กลอง เข%าไว%ด%วยกัน ใช%เวลาขุด
ประมาณ 2 ปz ท่ีมาของชื่อคลองได%รับพระราชทาน จากรัชกาลท่ี 5  
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ภาพท่ี 2.20 ตลาดน้ําดําเนินสะดวก 
 

 ในอดีตตลาดน้ําดําเนินสะดวกเปVนศูนย<รวมในการค%าขาย พืชผักและผลไม%ตามฤดูกาลจาก
เรือกสวนไร�นาของ เกษตรกรใน ย�านนั้น แต�ปqจจุบันตลาดน้ําดําเนินสะดวกเปVนก่ึงตลาดบกตลาดน้ํา 
คือ มีของขายท้ังบนบกและในเรือ มา เท่ียวท่ีตลาดนี้ ไม�ต%องกลัวว�าจะร%อน เพราะมีทางเดินท่ีมีหลังคา
ตลอดสองฝq�งของตลาด จึงทําให%เดินเท่ียวชม ตลาดได% อย�างสบายๆ คลองนี้ เปVนคลองท่ีคนใน          
จ.ราชบุรี จ.สมุทรสาคร และ จ.สมุทรสงคราม ไปมาหาสู�กัน มีความหมาย ตรงกับชื่อ “ดําเนิน
สะดวก” คือ การเดินทางสะดวก แม%ทุกวันนี้ จุดประสงค<เริ่มแรกจะเปลี่ยนแปลงไป แต�ก็ยังมี พ�อค%า
แม�ค%า และนักท�องเท่ียว เดินทางไปอย�างล%นหลาม ปqจจุบันตลาดน้ําดําเนินสะดวก จึงเปรียบเสมือน 
เปVนท่ีนัดของเรือร%อยๆ ลําเพ่ือชุมนุมขายสินค%าการเกษตร และสินค%าหัตถกรรมพ้ืนเมืองตลอดจนร%าน
ขายของ ท่ีรับจากโรงงานในกรุงเทพหรือจากต�างจังหวัดท่ัวประเทศ สําหรับ นักท�องเท่ียวชาว
ต�างประเทศแล%วคลองท่ีเต็มไป ด%วยสินค%าทุกชนิดท่ีเขาต่ืนตาต่ืนราคาเปVนสิ่งมหัศจรรย<อย�างหนึ่ง
ทีเดียวตลาดน้ํา จะเริ่มคึกคัก ต้ังแต� 6.00 น. ไป จนถึงประมาณ 11.00 น. นอกจากเขาจะได%ชมตลาด
น้ําแล%วชีวิตสองฝq�ง คลองของชาวไทย ชนบทยังเปVนภาพท่ี น�ามองอย�างมากสลับกับเรือกสวนและไร�
นาของชาวบ%านส�วนใหญ�ของพ้ืนท่ีแถบนี้ต�าง จากภาพ ท่ีเขาคุ%นตาตาม เมืองใหญ�ๆ ไปลิบลับ ตลาดน้ํา
ในจังหวัดสมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 
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ภาพท่ี 2.21 ตลาดน้ําท�าคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  2.22 ตลาดน้ําอัมพวาในอดีต 
 
 
 
 



121 

 ตลาดน้ําท�าคา แม%เปVนตลาดนี่คนภายนอกเข%าถึงได%ง�ายก็ตามแต�วิถีชีวิตของพ�อค%าแม�ขาย
และชาวบ%านในแถบนั้น ก็ยังคงกลิ่นอายความเรียบง�ายและเปVนกันเองอย�างไม�เปลี่ยนแปลง การติด
ตลาดน้ําท�าคานี้มีเฉพาะวัน 2 คํ่า 7 คํ่า และ 12 คํ่า ท้ังข%างข้ึนและข%างแรม ต้ังแต�เช%าตรู�หรือหัวรุ�งไป
จนถึงราว 10 โมงเข%า หากไปสายตลาดเริ่มวายจะเหลือเพียงเรือขายผลไม%บางลํา หากไปถึงตลาดแต�
เช%าตรู� สามารถจ%างเรือพายบางลําท่ีรับจ%างพานั่งท�องเท่ียวล�องลําคลอง ชื่นชมบ%านเรือนริมน้ําท่ียังคง 
สภาพด้ังเดิมอยู�มาก   จากตลาดน้ําท�าคาสามารถลัดเลาะไปเท่ียวชมตลาดน้ําดําเนินสะดวกช�วงปาก
คลองศรีสุราษฎร<ได% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.23 ตลาดน้ําอัมพวาในปqจจุบัน 

 
 ตลาดน้ําอัมพวา (ตลาดน้ํายามเย็น) ต้ังอยู�ท่ีอําเภออัมพวา เปVนตลาดน้ําอันเก�าแก�ท่ีมีการ
ค%าขายทางน้ํามาช%านาน ยังคงดํารงวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ํา พ�อค%าแม�ค%าส�วนใหญ�เปVนชาวสวนใน
ชุมชน นําผลผลิตมาจําหน�ายด%วยตนเอง อัมพวาเคยเปVนศูนย<กลางการค%าขายท่ีสําคัญของจังหวัด
สมุทรสงคราม บ%านเรือนแถวไม% ในชุมชนอัมพวายังคงรักษา เอกลักษณ< ความเปVนชุมชนริมน้ําแบบ
ด้ังเดิมเอา ไว%อย�างดี ตลาดน้ําในกรุงเทพฯและปริมณฑล 
 ตลาดบางแห�งในเอเชียอาคเนย<  ดินแดนเอเชียอาคเนย<หรือภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต%ของ
เอเชียนั้น เปVนดินแดนท่ีผู%คนต�างมีวิถีชีวิตท่ีใกล%เคียงกัน ฤดูกาลต�างๆ รวมถึงสภาพพ้ืนท่ี ความอุดม
สมบูรณ<พืช สภาพแม�น้ําลําคลองคล%ายคลึงกัน ดังนั้นแต�ละประเทศน�าจะมีแหล�งการค%าขาย
แลกเปลี่ยนอย�างเช�น ตลาดน้ํา เมืองบ%านเมืองเรา   
 ประเทศเวียดนาม เปVนประเทศหนึ่งท่ีมีชุมชนชาวน้ําอยู�อาศัยในหลายๆ พ้ืนท่ี มีเอกลักษณ<
ของการเปVนเมืองท่ีสัญจรทางน้ําเมืองหนึ่ง ตลาดน้ําเวียดนามจึงมีตัวอย�างอันดีสําหรับย�านชุมชนริมน้ํา
ของประเทศเพ่ือนบ%านท่ีน�าสนใจอีกแห�งหนึ่ง ท่ีเมือง Can Tho เมืองท่ีอยู�ในช�วงดินแดนสามเหลี่ยม
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ปากแม�น้ําโขง ประเทศเวียดนาม จุดท่ีมีความอุดมสมบูรณ<ของดินดอนท่ีตกตะกอนจากแม�น้ําโขง 
สามารถปลูกพืชผัก และทําสวนทําไร�ได%ผลดี ชุมชนในเมืองนี้จึงได%นําผลผลิตท่ีได%ออกาจําหน�ายใน
รูปแบบของตลาดน้ํา 
 ตลาดน้ําท่ีสําคัญของเมือง Can Tho คือตลาดน้ําฟุ�งเห็บ ทุกเช%าจะเห็นลําเรือสําปqyนสอง
แจวมากมายเปVนร%อยลํา ลอยนิ่งหรือแจวขาย พืชผักต�างๆ ท่ีเปVนผลผลิตของท%องถ่ิน ซ่ึงคล%ายคลึงบ%าน
เรา เช�น กล%วย ส%ม ชมพู� หัวไชเท%า แตงกวา กะหล่ํา เปVนต%น หรือบางลําเปVนเรือขายอาหาร ซ่ึงเปVนท่ี
ชื่นชอบของชาวเวียดนาม เช�น เรือขายกระจับ เรือขายบั่นจ�าย หรือเรือแบ�งหม่ี ฯลฯ 
 
2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 ชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ< (2543) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการศึกษาชุมชน เพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน พบว�า ปqญหาการพัฒนาท่ียั่งยืนในชุมชน เปVนปqญหาท่ีเกิดปqญหาด%านสิ่งแวดล%อม ซ่ึงได%รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทําให%ชุมชนในฐานะระบบสังคมเสียดุลยภาพ การศึกษา
ชุมชนได%ถูกนํามาใช%เปVนวิถีทางในการแก%ปqญหา โดยการให%ชุมชนมีส�วนร�วม รูปแบบการศึกษาชุมชน
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน จําแนกออกเปVน 2 รูปแบบ คือรูปแบบอิงชุมชนท่ีชุมชนเปVนผู%ริเริ่ม และ
รูปแบบอิงสถาบันซ่ึงหน�วยงานภายนอกเปVนผู%ริเริ่ม รูปแบบท่ีชุมชนเปVนผู%ริเริ่ม เปVนรูปแบบท่ีเหมาะสม
สําหรับชุมชนท่ีมีผู%นําท่ีเข%มแข็งแข็ง และมีศักยภาพพ้ืนฐานรูปแบบนี้เน%นแนวคิดการพ่ึงตนเอง การมี
ส�วนร�วมและการใช%ทรัพยากรตลอดจนภูมิปqญญาท%องถ่ินภายในชุมชน โครงการดังกล�าวเกิดข้ึนโดย
ชุมชนเองและมีเปjาหมายในการพัฒนา ความสามารถของสมาชิกเพ่ือแก%ปqญหาการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ส�วนรูปแบบท่ีหน�วยงานภายนอกเปVนผู%ริเริ่ม เปVนรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับชุมชนท่ีประสบปqญหาเกิน
ขอบเขตความสามารถของชุมชน การแก%ไขปqญหาจําเปVนต%องอาศัยความช�วยเหลือ เช�น หน�วยงาน
ของรัฐ องค<กรต�างๆ อย�างไรก็ตามการจัดกิจกรรมการศึกษาในโครงการดังกล�าว มีเปjาหมายท่ีจะสร%าง
การมีส�วนร�วม การพัฒนากระบวนการเรียนรู%และศักยภาพของสมาชิกเพ่ือให%แก%ปqญหาของชุมชนได%
เช�นกัน 
 ธเนศ ศรีสถิต (2543) ศึกษาเรื่อง บทบาทของท%องถ่ินต�อการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวแบบ
ยั่งยืน กรณีศึกษา ชายหาดชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี พบว�า ปqญหาการท�องเท่ียวต�างๆ ต%อง
ได%รับความร�วมมือจากทุกฝ�ายในท%องถ่ินและต%องปลูกฝqงจิตสํานึกคนในท%องถ่ินให%ตระหนักถึงสภาวะ
แวดล%อม การรู%จักใช%และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การมีส�วนร�วมในการออกกฎระเบียบต�างๆ 
ตลอดจนการรักษาไว%ซ่ึงประเพณีวัฒนธรรมเอกลักษณ<เฉพาะของท%องถ่ินเพ่ือการดํารงอยู�ของท%องถ่ิน
ในสภาวะท่ีเปลี่ยนไป  
 ดวงตา จตุพร (2543) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ: ศึกษาเฉพาะ
กรณีปzการท�องเท่ียวไทย 2541 - 2542 พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีได%จากผู%ท่ีอยู�ในธุรกิจการท�องเท่ียว มี
ความเห็นว�า นโยบายดังกล�าวประสบผลสําเร็จมากในการนําเสนอข%อมูลเก่ียวกับประเทศไทย 
โดยเฉพาะอย�างยิ่ง กลยุทธ<ทางด%านการตลาด และการโฆษณา เพ่ือให%ได%มาซ่ึงนักท�องเท่ียวท่ีมี
ศักยภาพ อย�างไรก็ตาม บริษัทนําเท่ียวภายในประเทศท่ีมีขนาดเล็กและขนาดกลางได%รับผลประโยชน<
จากโครงการนี้ค�อนข%างน%อย ในขณะท่ีบริษัทนําเท่ียวขนาดใหญ�ท่ีมีการร�วมทุนกับต�างชาติได%รับ
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ผลประโยชน<มากกว�าจากการกําหนด นโยบายนี้ นอกจากนี้ความพยายามของ ททท.ท่ีจะพัฒนาแหล�ง
ท�องเท่ียวแห�งใหม� และการให%บริการท่ีประทับใจนั้น ยังไม�น�าพึงพอใจมากนัก ในส�วนของเจ%าหน%าท่ี 
ททท. นั้นค�อนข%างเห็นด%วยว�าให%มีการดําเนินการจัดการโครงการควบคู�ไปกับ นโยบายต�อไป อย�างไรก็
ตามบุคลากรท่ีมีความสามารถยังเปVนท่ีต%องการจํานวนมาก ท%ายสุดนี้ งบประมาณท่ีไม�เพียงพอเปVน
ปqญหาสําคัญมากท่ีสุด 
 พิกุล  สิทธิประเสริฐกุล (2543) ศึกษาเรื่อง การจัดการการท�องเท่ียวเพ่ือการอนุรักษ< 
กรณีศึกษา อําเภอปางมะผ%า จังหวัดแม�ฮ�องสอน พบว�า การจัดการการท�องเท่ียวเพ่ือการอนุรักษ<นั้น 
ต%องคํานึงถึงหลักคิด 3 ประการ คือ 1) เห็นประโยชน<ท%องถ่ินเปVนสําคัญ 2) เพ่ิมหลังการต�อรองให%กับ
ชุมชน 3) ไม�ละท้ิงฐานการเกษตร ซ่ึงหลักคิด 3 ประการนี้ใช%เปVนพ้ืนฐานการแสวงหารูปแบบการ
ท�องเท่ียวเพ่ือการอนุรักษ< คือ ต%องเริ่มจากการทําความเข%าใจเรื่องการท�องเท่ียวเพ่ือการอนุรักษ<ในทุก
ภาคีท่ีเ ก่ียวข%อง เพ่ือนําไปสู�การกําหนดรูปแบบการท�องเท่ียวเพ่ือการอนุรักษ< โดยจะต%องมี
กระบวนการให%ทุกภาคีได%เข%าร�วมในการกําหนดรูปแบบได%อย�างเท�าเทียมและสุดท%ายจึงเปVนการแบ�ง
บทบาทกันเพ่ือส�งเสริมจุดแข็งของแต�ละภาคีในการจัดการท�องเท่ียว 
 นิพบ เชื้อเมืองพาน (2543) ศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการแหล�งท�องเท่ียวตามหลักการ
ท�องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา วนอุทยานภูชี้ฟjา จังหวัดเชียงราย พบว�า อุทยานยังขาดการจัดการ
บริหารท่ียั่งยืน ไม�มีการอบรมความรู%แก�คน ในท%องถ่ินและมัคคุเทศก<ขาดการสื่อความหมายแก�
นักท�องเท่ียว ขาดการมีส�วนร�วมของคน ในท%องถ่ิน ในระดับการตัดสินใจ การร�วมปฏิบัติการ และการ
ร�วมประเมินผล คงมีแต�ส�วนร�วมในผลประโยชน<จากการท�องเท่ียว ส�วนแนวทางในการจัดการในแหล�ง
ท�องเท่ียว คือ ควรมีรูปแบบนากรบริหารโดยกระจายอํานาจในระดับท%องถ่ิน และให%ท%องถ่ินเข%ามามี
ส�วนร�วมในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีภายใต% หลักการท�องเท่ียวเชิงนิเวศเน%น ท้ังการให%บริการและการ
ทําความเข%าใจการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ ควรมีส�วนร�วมในการจัดการพ้ืนท่ี รวมท้ังการได%รับผลประโยชน<
อย�างเหมาะสม 
 อาภรณ< จันทร<สมวงศ< (2543) ศึกษาเรื่อง วิถีชีวิตและสวนไทยในบริบทการพัฒนา: 
กรณีศึกษาชุมชนชาวสวน ในจังหวัดสมุทรสงคราม พบว�า โครงสร%างทางสังคมวัฒนธรรมชุมชน 
โดยเฉพาะระบบเครือญาติการจัดระเบียบสังคมท่ีมีพ้ืนฐานจากพุทธศาสนา รวมท้ังระบบนิเวศชุมชน 
เปVนปqจจัยสําคัญ ท่ีทําให%แต�ละชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวท่ีต�างกัน โดยระบบนิเวศ
ชุมชนนั้น เปVนปqจจัยลําดับต%นๆ ท่ีผลักดันให%ชุมชนเป�ดตัวรับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกอย�าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะชุมชนบางน%อย การศึกษาครั้งนี้ชี้ให%เห็นนัยสําคัญอย�างน%อย 2 ประการคือ วิถีชีวิต
ชุมชน ความเปVนชุมชน ถือเปVนมรดกทางสังคมท่ีต%องอาศัยเวลาผ�านกระบวนการ เรียนรู% พัฒนา การ
สร%างสภาพแวดล%อม และความสัมพันธ<ของผู%คนในการดํารงอยู�ร�วมกัน ความเปVนชุมชนท่ีมีท่ีมา
ดังกล�าวย�อมเปVนรากฐานสําคัญของสังคม และ กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีแง�มุมหรือ
เง่ือนไขท่ีซับซ%อน แม%ดูว�าจะมีผลกระทบจากปqจจัยต�างๆ ภายใต%บริบทการพัฒนาท่ีคล%ายคลึงกัน 
หากแต�ละชุมชนก็มีเนื้อหาต�างกัน ดังนั้น วิธีคิดท่ีไม�แยกส�วน การตระหนักถึงพ้ืนฐานของสังคม
วัฒนธรรม ควรเปVนสิ่งท่ีกํากับทิศทางการพัฒนาไม�ว�าจะเปVนในระดับใดก็ตาม 
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 กอบกุล  ศรีวงศ<เจริญ (2544) ศึกษาเรื่อง ความพร%อมของประชาชนในท%องถ่ินท่ีมีต�อการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน กรณีศึกษา ตลาดท�าน้ํา ตําบลท�าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว�า 
ประชาชนท%องถ่ินมีความพร%อมในการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ด%วยศักยภาพของชุมชนเอง ไม�ว�าจะเปVน
การดําเนินชีวิตของชาวบ%าน ประเพณีและวัฒนธรรมต�างๆ ท่ีสืบทอดกันมาล%วนแต�เปVนสิ่ง ท่ี
นักท�องเท่ียวต%องการเข%ามาสัมผัสและพบเห็น ดังนั้น การท่ีชาวบ%านสามารถรักษาวิถีของตนเองได%มาก
เท�าไร ชาวบ%านก็จะเก็บเก่ียวผลประโยชน<จากการท�องเท่ียวได%มากเท�านั้น และเสนอแนะให%ส�งเสริม
สนับสนุนให%คนรุ�นหลังใช%แนวทางการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนมาปรับปรุงใช%ในชุมชนของตนเอง ส�งเสริม
กิจกรรมการท�องเท่ียวภายในชุมชนของตนเอง ส�งเสริมกิจกรรมการท�องเท่ียวภายในชุมชนให%เปVน
รูปแบบมากข้ึน  และบุคคลภายนอก ควรมีส�วนช�วยสนับสนุนและเผยแพร�การอนุรักษ<ประเพณี 
วัฒนธรรม รวมถึงสิ่งแวดล%อมของชุมชนสู�สาธารณชนเพ่ือนําไปสู�การท�องเท่ียวท่ียั่งยืนต�อไป 
 วิทยาภรณ<  จรัสด%วง (2544) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการมีส�วนร�วมของชุมชนในการจัดการ
ท�องเท่ียวเชิงนิเวศเขตห%ามล�าสัตว<ป�า ทะเลน%อย อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบว�า การมีส�วนร�วม
ของประชาชาในชุมชน และผู%นําชุมชน ต%องการเข%าร�วมวางแผนในการจัดการการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ
แต�ในทางปฏิบัติยังไม�มีโอกาสเข%ามามีส�วนร�วมในการจัดการการท�องเท่ียวเชิงนิเวศมากนัก ซ่ึงแนวทาง
การพัฒนาการมีส�วนของชุมชนในการจัดการท�องเท่ียวเกิดจากปqจจัยท่ีช�วยส�งเสริมกระบวนการมีส�วน
ร�วมของชุมชน ประกอบด%วย 1) ศักยภาพของชุมชน 2) สิ่งจูงใจ 3) การจัดการ 4) นโยบายของรัฐ และ     
5) อุปสรรคต�อการมีส�วนร�วมและแนวทางการสร%างความร�วมมือ และได%เสนอแนวทางการมีส�วนร�วม อาจ
ใช%รูปไตรภาคี คือ การสร%างความร�วมมือระหว�างภาครัฐและองค<กรชุมชน โดยกลุ�มท่ีเปVนตัวกลาง ได%แก� 
องค<กรหรือเอกชนหรือนักวิชาการซ่ึงควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการระดมความคิดและร�วมกัน
ตัดสินใจ 
 ธัชชนัญ  จารุวัฒนพงษ< (2544)  ศึกษาเรื่อง  การมีส�วนร�วมของชุมชนในการจัดการ
ท�องเท่ียวเชิงนิเวศน้ําตกพรหมโลก ตําบลพรหมโลก อําเภอ พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว�า 
การมีส�วนร�วมของชุมชนในการจัดการท�องเท่ียวเกิดจากแนวคิดด%านการอนุรักษ<ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล%อม ทําให%มีการพูดคุยกันในชุมชน และมีการรวมตัวเพ่ือจัดต้ังเปVนชมรม และจัดกิจกรรมใน
ด%านการอนุรักษ< ซ่ึงชาวบ%านจะเข%ามามีส�วนร�วมในการ ให%ความช�วยเหลือ และชุมชนเห็นความสําคัญ
ของการท�องเท่ียวท่ีสามารถเพ่ิมรายได%ให%กับชุมชน ส�วนปqญหาอุปสรรคในการจัดการท�องเท่ียว คือ 
ปqญหาการขาดงบประมาณในการดําเนินงาน ขาดการประชาสัมพันธ< ปqญหาความขัดแย%งใน
ผลประโยชน< ขาดการประสานงานท่ีดีระหว�างคน ในกลุ�มและหน�วยอ่ืน และการขาดการสนับสนุน
ของภาครัฐอย�างจริงจัง 
 มณีวรรณ ผิวนิ่ม (2545) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมต�อวิถี
ชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ํา พบว�า ตลาดน้ําดําเนินสะดวกพัฒนามาจากตลาดขายของทางน้ํา
ของชาวบ%านในชุมชนและจังหวัดใกล%เคียง ไปสู�การเปVนตลาดเพ่ือนักท�องเท่ียวโดยเฉพาะในช�วงเวลา
ประมาณ 30 ปz เริ่มจากมีนักท�องเท่ียวเข%าไปพบแล%วบอกกันต�อๆ ไป ต�อมาเม่ือการคมนาคมทางบก
เจริญข้ึน การค%าขายทางน้ําในตลาดของชุมชนลดน%อยลงจนเกือบจะหมดไป แต�มีนายทุนจากภายนอก
ท่ีดําเนินธุรกิจการท�องเท่ียวเข%ามาพัฒนารูปแบบตลาดเสียใหม�ให%กลายเปVนแหล�งท�องเท่ียวสําหรับ
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ชาวต�างชาติ โดยเน%นกิจกรรมการลงเรือชมคลองและการขายของท่ีระลึก มีข%อตกลงกับบริษัททัวร<ให%
รับนักท�องเท่ียวมาแวะท่ีตลาดน้ําเพียงช�วงสั้นๆ ก�อนจะเดินทางต�อไปท่ีอ่ืน ส�วนตลาดน้ําตลิ่งชันไม�ใช�
ตลาดด้ังเดิมของชาวบ%าน เริ่มต%นจากการสร%างตลาดใหม�ข้ึนริมน้ําในท่ีดินของราชการ เพ่ือเปVนแหล�ง
ขายสินค%าทางการเกษตรสร%างรายได%เสริมให%แก�ชุมชนเม่ือปz พ.ศ. 2530 มีการต้ังคณะทํางานท่ีมาจาก
ชาวบ%านในพ้ืนท่ีข้ึนมาทําหน%าท่ีบริหารงานในตลาดน้ําโดยเฉพาะ ใช%ชื่อว�าประชาคมตลาดน้ําตลิ่งชัน 
ในระยะหลังได%พัฒนามาเปVนแหล�งพักผ�อนหย�อนใจ มีเรือและแพขายอาหารในน้ํา บนบกมีการขาย
อาหาร ผัก ผลไม%และพันธุ<ไม%จากสวน ตลอดจนจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช�น ดนตรีและรําไทย ช�วง
หลังมีการเพ่ิมกิจกรรมจัดเรือเท่ียวชมคลอง การนวดฝ�าเท%าและการร%องเพลงคาราโอเกะเข%ามาด%วย
การท�องเท่ียวมีผลกระทบต�อชุมชนท้ังสองแห�งท้ังในด%านบวกและลบ ผลกระทบต�อสิ่งแวดล%อมทาง
กายภาพ ทําให%เกิดปqญหาการแออัดของการคมนาคม ปqญหาน้ําเสีย มลพิษทางเสียงและอากาศ แต�มี
ส�วนทําให%มีการปรับปรุงพ้ืนท่ีและสาธารณูปโภคในชุมชนให%ดีข้ึน ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทําให%เกิด
การจ%างงานในชุมชน ไม�ต%องไปหางานนอกชุมชน มีทางเลือกด%านอาชีพเพ่ิมข้ึน ท่ีตลาดน้ําตลิ่งชันการ
ท�องเท่ียวสร%างรายได%ให%แก�สมาชิกชุมชน  แต�ท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวกรายได%ส�วนใหญ�ตกอยู�กับ
ผู%ประกอบการรายใหญ�จากนอกชุมชน ผลกระทบทางสังคม การท�องเท่ียวก�อให%เกิดท้ังความร�วมมือ
และความขัดแย%งในชุมชน โดยเฉพาะในตลาดน้ําดําเนินสะดวกท่ีมีนักท�องเท่ียวมากและผลประโยชน<
สูง มีความขัดแย%งระหว�างผู%ประกอบการด%วยกันและระหว�างผู%ประกอบการกับคนในชุมชนท่ีถูกกีดกัน
ด%านการค%า มีการเอาเปรียบและหลอกลวงนักท�องเท่ียวในการขายสินค%าและให%บริการ ผลกระทบทาง
วัฒนธรรมเปVนไปในทางบวกเปVนส�วนใหญ� กล�าวคือ กระตุ%นให%เกิดการอนุรักษ<วัฒนธรรมไทยในด%าน
การแต�งตัว กิจกรรมทางวัฒนธรรม ความรู%สึกภูมิใจในท%องถ่ินของตนศักยภาพของการจัดการการ
ท�องเท่ียวแบบตลาดน้ํายังมีอยู�มาก เพราะเปVนกิจกรรมท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว ไม�เหมือนท่ีอ่ืน เปVนท่ีชื่น
ชอบของนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและต�างชาติ คนในชุมชนท้ังสองยังต%องการให%มีการท�องเท่ียวแบบ
ตลาดน้ําต�อไป และเห็นว�าสามารถจะพัฒนาเปVนแหล�งท�องเท่ียวท่ียั่งยืนได% แต�ท้ังนี้ต%องให%ชุมชนเข%าไป
มีส�วนร�วมในการวางแผนและดําเนินการ ให%ข%อมูลท่ีถูกต%องเก่ียวกับตลาดน้ําในอดีตและปqจจุบัน สร%าง
กิจกรรมต�อเนื่องท่ีเก่ียวข%องกับการนําเสนอมิติทางวัฒนธรรมของวิถีชีวิตริมคลองมากกว�าจะเน%นด%าน
การขายของอย�างเดียว  
 สิริกมล  ศรีเดช (2545) ศึกษาเรื่อง ตลาดดอนหวาย: พ้ืนท่ีแห�งการท�องเท่ียวและการ
บริโภค พบว�า  ตลาดดอนหวายเปVนพ้ืนท่ีอีกแห�งหนึ่งท่ีฟ�yนตัวข้ึนมาด%วยอิทธิพลของคําว�า  “การ
ท�องเท่ียว” ซ่ึงได%สร%างภาพผ�านสื่อประชาสัมพันธ<ว�า ตลาดดอนหลายเปVนสถานท่ีท่ีเหมาะแก�การ
ท�องเท่ียวอย�างยิ่ง โดยอาศัยปqจจัย 2 ประการมาสร%าง จุดขาย ได%แก� อดีตอันรุ�งเรือง และบรรยากาศ
อันสุขสงบ อดีตอันรุ�งเรื่องนั้นสะท%อนผ�านอาหาร ท่ีกล�าวอ%างว�าเปVนสูตรโบราณ สูตรต%นตํารับ และวิถี
ชุมชนโบราณอันมีบ%านเมืองเก�าแก� การล�องแพเปVนภาพตัวแทนส�วนบรรยากาศอันสุขสงบ สะท%อน
ผ�านการสร%างภาพว�า ท่ีนี่มีธรรมชาติงดงาม เหมาะแก�การพักผ�อนในวันสุดสัปดาห< แต�ปรากฏการณ<ท่ี
เกิดข้ึนและดํารงอยู�ในพ้ืนท่ีแห�งนี้ ล%วนแต�เปVนการบริโภคท่ีสอดคล%องกับรสนิยมของชนชั้นกลาง 
นับต้ังแต�อาหารท่ีถูกสร%างภาพว�าอร�อยท่ีสุด เพราะเปVนของเจ%าต%นตํารับ มีการจัดวางในลักษณะ
รูปแบบต�างๆ เช�น การจัดแบ�งพ้ืนท่ีให%เปVนโซลสะดวกต�อการจับจ�ายสินค%า การจัดสรรท่ีจอดรถให%เปVน
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ระเบียบ และท่ีสําคัญ ตลาดดอนหวายใช%เวลาเพ่ือหนึ่งวันสําหรับการมาเยือน ดังนั้นตลาดดอนหวาย
ในปqจจุบันจึงเปVนพ้ืนท่ีแห�งการบริโภคของคนชนชั้นกลางในเมืองท่ีไม�ต�างกับตลาดสดติดแอร<ใน
ห%างสรรพสินค%า หรือตลาดสดกลางแจ%งอย�าง จตุจักร เพียงแต�ว�าตลาดดอนหวายได%อาศัยมายาภาพ
ของลมหายใจอดีตมาเพ่ิมคุณค�าแก�พ้ืนท่ี และมีครรลองชีวิตตอบสนองนโยบาย การท�องเท่ียวไทย
อย�างภาคภูมิ 
 ตรัยวิชิต  เขาแก%ว (2546) ศึกษาเรื่อง การจัดการท�องเท่ียวตําบลคลองโคน อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม พบว�า การท�องเท่ียวเชิงนิเวศในตําบลคลองโคน ริเริ่มข้ึนโดย องค<การบริหาร
ส�วนตําบลคลองโคน โดยเน%นการอยู�ร�วมกันและการใช%ประโยชน<ร�วมกันของชุมชนกับป�าชายเลนซ่ึง
เปVนคุณสมบัติชินสุดท%าย ชุมชนท%องถ่ินได%ร�วมกันจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงนิเวศต�างๆ รวมท้ังวิถี
ของชาวบ%านในชุมชนปqญหาท่ีพบ คือ ปqญหางบประมาณ ปqญหาพ้ืนท่ีท่ีมีขีดจํากัดในการรองรับชุมชน
และปqญหาการมีส�วนร�วมของชุมชนรวมท้ังความไม�เข%าใจเรื่องการท�องเท่ียวเชิงนิเวศและได%เสนอแนะ
ว�าต%องมีการจัดการท�องเท่ียวในรูปแบบการท�องเท่ียวทางธรรมชาติก�อนแล%วจึงพัฒนาเปVนการ
ท�องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือให%ชุมชนได%รับผลกระทบจากการท�องเท่ียวน%อยท่ีสุดแต�ได%รับประโยชน<สูงสุด 
โดยท่ีชาวบ%านในชุมชนสามารถรับได%และเหมาะสมกับวิถีชุมชนเพ่ือยืนหยัดได%ด%วยตัวชุมชนเอง 
 มาฆะวรัตน<  บุณยศิโรตม< (2546) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของชาวสมุทรสงครามต�อการ
พัฒนาการท�องเท่ียวในจังหวัดสมุทรสงคราม พบว�า ชาวสมุทรสงครามส�วนใหญ�มีทัศนคติเห็นด%วยกับ
การพัฒนาการท�องเท่ียวในจังหวัดสมุทรสงคราม  
 มธุวรรณ พลวัน (2546)  ศึกษาเรื่อง ปqจจัยท่ีเก่ียวข%องกับความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวต�อ
การจัดการด%านการท�องเท่ียว: กรณีศึกษา ตลาดน้ําท�าคา ตําบลท�าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
พบว�า ในภาพรวมนักท�องเท่ียวมีความพึงพอใจมากต�อการจัดการด%านการท�องเท่ียวในด%านต�างๆ โดย
นักท�องเท่ียวมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในคุณลักษณะทางกายภาพ 2 เรื่อง คือ สภาพแวดล%อม
โดยท่ัวไปของแหล�งท�องเท่ียว และความสวยงามอันเปVนเอกลักษณ<เฉพาะถ่ินของตลาดน้ํา และในด%าน
บริการการท�องเท่ียวเรื่องหนึ่งคือ อัธยาศัยของคนในชุมชนท%องถ่ิน ส�วนการจัดการด%านการท�องเท่ียว
ท่ีนักท�องเท่ียวมีความพึงพอใจน%อยท่ีสุด คือ การจัดการด%านการท�องเท่ียวในด%านการบริการหนึ่งเรื่อง
คือ ความสะดวกในด%านสาธารณูปโภค ได%แก� ถึงขยะ และสุขาสาธารณะ 
 วรัญ�ู เวียงอําพล (2546) ศึกษาเรื่อง การจัดการท�องเท่ียวแบบยั่งยืนในประเทศไทยจาก
การศึกษาทําให%ได%แนวคิดการจัดการท�องเท่ียวแบบยั่งยืนท่ีเหมาะสมและเปVนไปได%สําหรับประเทศไทย 
คือ ต%องมีการพัฒนาองค<ประกอบหลัก 4 ด%าน คือ 1) การจัดการด%านทรัพยากรแหล�งท�องเท่ียวและ
โครงสร%างพ้ืนฐาน 2) การจัดการด%านการตลาด การบริการ การประชาสัมพันธ<และโฆษณา 3) การ
จัดการด%านการให%การศึกษาและพัฒนาบุคลากร 4) การจัดการด%านการมีส�วนร�วมของทุกฝ�ายผู%มีส�วน
ได%ส�วนเสีย ซ่ึงต%องดําเนินงานหรือปฏิบัติองค<ประกอบหลักท้ัง 4 ด%านไปพร%อมๆ กันอย�างเปVนระบบ
และต�อเนื่อง เพราะทุกองค<ประกอบจะมีความสัมพันธ< เชื่อมโยง ส�งผลกระทบซ่ึงกันและกัน          
ผลการศึกษาแนวคิดการจัดการการท�องเท่ียว แบบยั่งยืน ในประเทศไทย ด%วยการใช%เทคนิค           
3 รูปแบบ คือ 1) การวิเคราะห<ความเหมาะสมและความเปVนไปได% 6 ด%าน ได%แก� ด%านเศรษฐศาสตร< 
ด%านสิ่งแวดล%อม ด%านสังคม ด%านองค<การและการบริหาร ด%านกฎหมาย ด%านเทคนิคและกายภาพ      
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2) เทคนิค SWOT Analysis 3) เทคนิค CIPPI-Model ซ่ึงสรุปได%ว�าการจัดการการท�องเท่ียวแบบ
ยั่งยืนในประเทศไทย เปVนแนวทางการจัดการท่ีมีความเหมาะสมและความเปVนไปได% มีความสอดคล%อง 
สนับสนุน และเก้ือกูล ต�อสถานการณ<การท�องเท่ียวในปqจจุบัน หากมีการวางแนวทางเพ่ือนําไปสู�การ
ปฏิบัติได%จริง และให%เปVนรูปธรรม  
 ธีระนุช  มีอยู�เต็ม (2547) ศึกษาเรื่อง การปรับปรุงฟ�yนฟูตลาดริมน้ําเพ่ือการท�องเท่ียว 
กรณีศึกษาตลาดริมน้ําลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พบว�า ในอดีตชุมชนตลาดริมน้ําลํา
พญา เปVนชุมชนท่ีมีความเจริญรุ�งเรืองอย�างมาก เนื่องจากเปVนศูนย<กลางด%านการค%าและการคมนาคม
ขนส�งแต�เม่ือกาลเวลาผ�านไปสภาพแวดล%อมและความต%องการของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปตาม
ความเจริญก%าวหน%าท่ีแพร�ขยายเข%ามา แต�ชุมชนไม�สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามความเจริญต�างๆ 
ได%จึงทําให%บทบาทการเปVนศูนย<กลางลดลงเรื่อยๆ และประสบกับปqญหาความเสื่อมโทรมท้ังทางด%าน
กายภาพ เศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรมดังเช�นปqจจุบัน ดังนั้นในการจะทําให%ชุมชนท่ีมีคุณค�าสามารถ
คงอยู�ต�อไปจึงต%องกําหนดแนวทางนากรปรับปรุงฟ�yนฟูชุมชนโดยใช%การท�องเท่ียวเข%ามาเปVนเครื่องมือ
ในการปรับปรุงฟ�yนฟูและอาศัยความเชื่อมโยงทางการท�องเท่ียวจากแหล�งท�องเท่ียวใกล%เคียงท่ีมี
ชื่อเสียง คือตลาดน้ําลําพญา โดยแนวทางการปรับปรุงฟ�yนฟูชุมชนตลาดน้ําลําพญาเพ่ือการท�องเท่ียว
จะประกอบด%วยแนวทาง 3 ด%าน คือ แนวทางการปรับปรุงฟ�yนฟูด%านกายภาพ แนวทางการปรับปรุง
ฟ�yนฟูด%านเศรษฐกิจ และแนวทางการปรับปรุงฟ�yนฟูด%านสังคมวัฒนธรรม โดยผลท่ีรับจะสามารถทําให%
ชุมชนตลาดริมน้ําลําพญาคงอยู�ต�อไปได%และพัฒนาให%ชุมชมตลาดริมน้ําลําพญาเปVนแหล�งท�องเท่ียวใน
อนาคต 
 สุคนธา สอทิพย< (2547) ศึกษาเรื่อง ชุมชนกับการพัฒนาการท�องเท่ียวตลาดดอนหวาย 
ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว�า กระบวนการท่ีชุมชนได%เข%าไปมีส�วนร�วม
ในการพัฒนาการท�องเท่ียวของชุมชนเองด%วยการจัดรูปแบบการบริหารจัดการการมีส�วนร�วม
ดําเนินการ การมีส�วนร�วมรับผิดชอบถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน การประเมินปqญหา อุปสรรค และแนวทาง
การแก%ไข การวางแผนเตรียมการวิเคราะห<ทิศทางในอนาคตการพัฒนาการท�องเท่ียวเพ่ือเตรียมการ
ปjองกันและรับมือแนวโน%มสถานการณ<ท่ีเกิดข้ึนท้ังระยะสั้นยาวซ่ึงกระบวนการและรูปแบบการมีส�วน
ร�วมของชุมชนในการจัดการท�องเท่ียวดังกล�าว ได%สะท%อนให%เห็นว�าชุมชนมีความสามารถนากรจัดการ
ปqญหาความต%องการของชุมชนเองได% โดยมีปqจจัยหรือองค<ประกอบสําคัญท่ีส�งเสริมและเปVนทุนให%เกิด
ความเข%มแข็ง โดยเสนอให%ชุมชนมีความรู%สึกผูกพันกับท%องถ่ินและอยากจะแก%ปqญหาหรือเห็นสภาพ
ชุมชนดีข้ึน ชุมชนมีกฎเกณฑ< กติกาและบรรทัดฐานความร�วมมือในการจัดการปqญหาต�างๆ ของชุมชน
เอง ชุมชนมีผู%นําท่ีดี ชุมชนมีวัดดอนหวายเปVนศูนย<รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู%ข%อมูลพบปะสังสรรค<กัน และ
ความสัมพันธ<ระหว�างประชาชนกับหน�วยงานองค<กรต�างๆ ของชุมชนเองในท%องถ่ินมีความเข%าใจ
บทบาทซ่ึงกันและกัน มีปqจจัยและด%านท่ีส�งผลต�อการเจริญเติบโตของการท�องเท่ียวในอนาคต ไม�ว�าจะ
เปVนปqจจัยทางสังคม ปqจจัยทางเทคโนโลยี ปqจจัยทางเศรษฐกิจ ปqจจัยทางชีววิทยา หรือปqจจัยทาง
การเมืองโดยเฉพาะความสมบูรณ<ของธรรมชาติจะมีคุณค�าเพ่ิมมากข้ึน นักท�องเท่ียวในอนาคตจะมอง
หาแหล�งท�องเท่ียวท่ียั่งยืน และมีความรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล%อม ย�อมส�งผลให%แหล�งท�องเท่ียวท่ียั่งยืน
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และมีความรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล%อม ส�งผลให%แหล�งท�องเท่ียวท่ีมีธรรมชาติท่ีสมบูรณ<ได%รับความนิยม
เพ่ิมมากข้ึน  
 วิลัยพร ริ้วตระกูลไพบูลย< (2548) กล�าวว�า ควรพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวให%มีความหลากหลาย
เพ่ือดึงดูดนักท�องเท่ียว เช�น แหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม แหล�งท�องเท่ียวทางเกษตร แหล�งท�องเท่ียว
เพ่ือสุขภาพ หรือการรวมกิจกรรมสําหรับนักท�องเท่ียวหลายๆ กลุ�มอยู�ภายในแหล�งท�องเท่ียวเดียว 
(Integrated Resort) เพ่ือประหยัดเวลาในการเดินทาง 
 โสวัตรี ณ ถลาง และคนอ่ืนๆ (2547) ศึกษาเรื่องผลกระทบของการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ<ท่ี
มีต�อระบบนิเวศวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม พบว�าชุมชนแต�ละแห�งของพ้ืนท่ีศึกษามีการปรับตัว
เพ่ือตอบรับกับกระแสการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ< วัฒนธรรมชุมชนและภูมิปqญญาท%องถ่ินท่ีมี
การถ�ายทอดจากอดีตยังคงปรากฏในระดับหนึ่งและถูกนํามาผสานเข%ากับการจัดการการท�องเท่ียวของ
ชุมชน กระแสการอนุรักษ<ธรรมชาติและสิ่งแวดล%อมถูกนํามาเปVนจุดยืนของการสนับสนุนการท�องเท่ียว 
ท้ังนี้แม%ว�าการจัดการการท�องเท่ียวยังคงอาศัยฐานคิดเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืน 
หากแต�ไม�ปรากฏวิธีคิดดังกล�าวท่ีเปVนรูปธรรมมากนัก การศึกษาครั้งนี้ยังพบว�าวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ตลอดจนลักษณะวิธีคิดของชุมชนท%องถ่ินก็มีแนวโน%มเปVนแบบเมืองและตอบสนองต�อรสนิยมและการ
บริโภคของนักท�องเท่ียวมากข้ึน 
 ชลธร ทิพย<สุวรรณ (2548) ศึกษาเรื่อง การศึกษาวิเคราะห<เพ่ือจัดสร%างรูปแบบการ
ท�องเท่ียวแบบยั่งยืน กรณีศึกษาหมู�บ%านม%งผานกกก ตําบลโป�งแยง อําเภอแม�ริม จังหวัดเชียงใหม� 
พบว�า แนวทางการพัฒนาการท�องเท่ียวในหมู�บ%านม%งผานกกก และรูปแบบการท�องเท่ียวสอดคล%อง
กับอัตลักษณ<ชุมชน คือ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปqญญาท%องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติท่ี
อุดมสมบูรณ< ชาวบ%านรักหวงแหนในธรรมชาติ ไม�ทําลายสิ่งแวดล%อม และได%รับผลตอบแทนจากการ
ท�องเท่ียวอย�างยุติธรรม การพัฒนาการท�องเท่ียวในหมู�บ%านประสบความสําเร็จเนื่องจากปqจจัยหลาย
ประการ เช�นการมีส�วนร�วมของชุมชน ความเข%มแข็งภายในชุมชนและความร�วมมือสนับสนุนจาก
หน�วยงานท่ีเก่ียวข%องอย�างจริงจังและต�อเนื่อง  โดยอยู�บนพ้ืนฐานการพัฒนาการท�องเท่ียวท่ียั่งยืน 
 มณีวรรณ ผิวนิ่ม และปรารถนา จันทรพันธ< (2548) ศึกษาการท�องเท่ียวแบบตลาดน้ําต�อ
วิถีชุมชน พบว�า การท�องเท่ียวมีผลกระทบต�อชุมชนท้ังสองแห�งในด%านบวกและลบ ผลกระทบต�อ
สิ่งแวดล%อมทางกายภาพทําให%เกิดปqญหาการแออัดของการคมนาคม ปqจจัยน้ําเสีย มลพิษทางเสียง
และอากาศ แต�มีส�วนทําให%มีการปรับปรุงพ้ืนท่ีและสาธารณูปโภคในชุมชนให%ดีข้ึน ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ ทําให%เกิดการจ%างงานในชุมชน ไม�ต%องไปหางานนอกชุมชน แต�ท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวก
รายได%ส�วนใหญ�ตกอยู�กับผู%ประกอบการรายใหญ�นอกชุมชน ผลกระทบทางสังคม การท�องเท่ียว
ก�อให%เกิดท้ังความร�วมมือและความขัดแย%งในชุมชน โดยเฉพาะเปVนไปในทางบวกเปVนส�วนใหญ� 
กล�าวคือ กระตุ%นให%เกิดการอนุรักษ<วัฒนธรรมไทยในด%านการแต�งกาย กิจกรรมทางวัฒนธรรม 
ความรู%สึกภูมิใจในท%องถ่ินของตน ศักยภาพของการจัดการท�องเท่ียวแบบตลาดน้ํายังมีอยู�มาก เพราะ
เปVนกิจกรรมท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว ไม�เหมือนท่ีอ่ืน เปVนท่ีชื่นชอบของนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ต�างชาติ คนในชุมชนท้ังสองยังต%องการให%มีการท�องเท่ียวแบบตลาดน้ําต�อไป และเห็นว�าสามารถจะ
พัฒนาเปVนแหล�งท�องเท่ียวท่ียั่งยืนได% แต�ท้ังนี้ต%องให%ชุมชนเข%าไปมีส�วนร�วมในการวางแผนและ
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ดําเนินการให%ข%อมูลท่ีถูกต%องเก่ียวกับตลาดน้ําในอดีตและปqจจุบัน สร%างกิจกรรมต�อเนื่องท่ีเก่ียวข%องกับ
การนําเสนอมิติทางวัฒนธรรมของวิถีชีวิตริมคลองมากกว�าจะเน%นด%านการขายของอย�างเดียว 
 ระพีพรรณ  ทองห�อ และคนอ่ืนๆ (2548) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการท�องเท่ียว 
แบบครบวงจร พบว�า การพัฒนาการท�องเท่ียวจําเปVนต%องอาศัยการบูรณาการท้ังองค<ความรู% ภูมิ
ปqญญา ทรัพยากรบุคคล และทุนทางธรรมชาติท่ีมีอยู�ในแต�ละท%องถ่ินมาประสานและเก้ือกูลกัน ท้ังนี้
หน�วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน องค<กรส�วนท%องถ่ิน องค<กรชาวบ%านและชุมชน ควรร�วมมือและ
ประสานงานกันอย�างใกล%ชิด เพ่ือนําไปสู�การพัฒนาศักยภาพการท�องเท่ียวไทยได%อย�างครบวงจรและ
ยั่งยืนตลอดไป 
 วรวุฒิ เพ็งพันธ< กรรณิการ< สัจกุล (2548) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห<คุณค�าและบทบาทของ
ตลาดน้ําในฐานะแหล�งการเรียนรู%ของชุมชน: กรณีศึกษาตลาดน้ํา อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
พบว�า 1. ตลาดน้ําคลองลัดราชบุรีเปVนตลาดน้ําเก�าแก�ท่ีสําคัญท่ีมีการซ้ือขายแลกเปลี่ยนกันมายาวนาน 
แต�ปqจจุบันได%ป�ดตัวลงแล%ว ตลาดน้ําคลองโพหักในอดีตเปVนตลาดน้ําท่ีมีการซ้ือขายแลกเปลี่ยนท่ีสําคัญ
ของของชุมชน แต�ปqจจุบันการซ้ือขายแลกเปลี่ยนท่ีตลาดน้ําแห�งนี้ก็ยังคงดํารงอยู� ตามวิถีชีวิตพ�อค%า
แม�ค%าตลาดน้ําแต�ซบเซาลงไปมากและอาจสูญหายได%ในอนาคต ตลาดน้ําคลองต%นเข็มเปVนตลาดน้ําท่ี
ยังคงมีการซ้ือขายแลกเปลี่ยนกันอยู� และปqจจุบันตลาดน้ําแห�งนี้ได%รับการส�งเสริมให%เปVนแหล�ง
ท�องเท่ียวท่ีสําคัญ ซ่ึงนักท�องเท่ียวรู%จักกันในชื่อ ตลาดน้ําดําเนินสะดวก 2. คุณค�าและบาทบาทของ
ตลาดน้ําในอดีตท้ัง 3 แห�งเหมือนกันคือ มีบทบาทในด%านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการ
ท�องเท่ียว และมีคุณค�าในด%านจิตใจ ร�างกาย เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ท�องเท่ียวและแหล�งการ
เรียนรู%ของชุมชน แต�ในปqจจุบันตลาดน้ําแต�ละแห�งเกิดการเปลี่ยนแปลง คุณค�าและบทบาทของตลาด
น้ําในปqจจุบันจึงเปลี่ยนไปคือ ตลาดน้ําคลองลัดราชบุรี เหลือบทบาททางด%านสังคมและวัฒนธรรม
เพียงอย�างเดียว และเหลือคุณค�าในด%านประวัติศาสตร< สังคมและวัฒนธรรมเท�านั้น ตลาดน้ําคลองโพ
หักสูญเสียบทบาทในด%านการท�องเท่ียว คุณค�าในด%านการท�องเท่ียวจึงหายไปด%วย แต�ตลาดน้ําคลอง
ต%นเข็มยังคงมีคุณค�าและบทบาทอยู�เช�นในอดีต 3. ตลาดน้ํามีคุณค�าและบทบาทในฐานะแหล�งการ
เรียนรู%ของประเภทบุคคล ประเภทสื่อ วัสดุ อุปกรณ< ประเภทกิจกรรม และประเภทสถานท่ีและแหล�ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีจะสามารถนํามาใช%ประโยชน<ในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ให%เข%า
กับสาระการเรียนรู%ท้ัง 8 กลุ�มได% เพ่ือให%ผู%เรียนเกิดความเรียนรู% แบบบูรณาการและปลูกจิตสํานึกให%รัก
ท%องถ่ินมากข้ึน 4. ผู%ขายสินค%าในตลาดน้ําท้ัง 3 แห�งท้ังในอดีตและปqจจุบันส�วนใหญ�เปVนผู%หญิงหรือท่ี
เรียนกว�าแม�ค%าตลาดน้ํา ซ่ึงมีลักษณะนิสัยและการแต�งกายท่ีเปVนเอกลักษณ<เฉพาะตน นอกจากนี้ 
แม�ค%าตลาดน้ํายังมีการเรียนรู%และการถ�ายทอดเพ่ือดํารงรักษาอาชีพแม�ค%าตลาดน้ําไว% แม�ค%าตลาดน้ํา
จึงมีบทบาทใหม�ท่ีไม�ใช�เพียงแค�การค%าเท�านั้น ดังนั้นแม�ค%าตลาดน้ําจึงเปVนแหล�งการเรียนรู%ของชุมชน
ประเภทบุคคลท่ีสําคัญท่ีสุดของตลาดน้ําท่ีจะทําให%ตลาดน้ําดํารงอยู�หรือสูญหายไป  
 พรพรรณ  เปล�งปลั่ง (2549) ศึกษาเรื่อง การท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ< กรณีศึกษาตลาดน้ําตลิ่งชัน    
พบว�า พัฒนาการของการท�องเท่ียวท่ีตลาดน้ําตลิ่งชัน แบ�งออกได%เปVน 3 ช�วงใหญ�ๆ คือ 1) ตลาดน้ํา
ตลิ่งชันในอดีต (ก�อน พ.ศ. 2530) 2) ตลาดน้ําตลิ่งชันยุคตลาดสินค%าเกษตร (พ.ศ. 2530 – 2540) 
และ 3) ตลาดน้ําตลิ่งชันยุคทัวร<คลอง (พ.ศ. 2540 – 2548) พัฒนาการดังกล�าวเปVนการตอบสนองต�อ
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การเปลี่ยนแปลงท้ังท่ีเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล%อมทางกายภาพ และโครงสร%างพ้ืนฐาน 
เช�น การเกิดน้ําท�วมใหญ� การตัดถนน การประกาศใช%พระราชบัญญัติการจราจรทางน้ํา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ นโยบายส�งเสริมการท�องเท่ียวของระดับประเทศและกรุงเทพมหานคร 
รวมไปถึงการผลักดันแนวคิดการมีส�วนร�วม และการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ< รูปแบบการจัดการ
ท�องเท่ียวในช�วงตลาดสินค%าเกษตร (พ.ศ. 2530-2540) เน%นท่ีการขายสินค%าเกษตรซ่ึงเปVนผลผลิตจาก
สวนของชาวบ%านในพ้ืนท่ีเขตตลิ่งชัน การจัดการตลาดน้ําดําเนินการโดยสํานักงานเขตตลิ่งชัน ต�อมา
เม่ือเข%าสู�ช�วงท่ี 3 คือ ยุคทัวร<คลอง (พ.ศ. 2540 – 2548) ได%มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ
ท�องเท่ียวตลาดน้ําโดยมีกิจกรรมเพ่ิมเติมข้ึนมาคือ การจัดแสดงดนตรี และการท�องเท่ียวทัวร<คลอง 
จากเดิมท่ีมีเพียงการขายสินค%าการเกษตร การจัดการท�องเท่ียวตลาดน้ําในช�วงท่ี 3 นี้ เน%นการมีส�วน
ร�วมของประชาชนโดยมีการจัดต้ัง “ประชาคมตลาดน้ําตลิ่งชัน” ข้ึน และขยายขอบเขตการมีส�วนร�วม
โดยมีกลุ�มพันธมิตรท่ีหลากหลายมากข้ึน เช�น กลุ�มโรงเรียน กลุ�มวัด กลุ�มเจ%าของสวน เปVนต%น พัฒนาการท่ี
สําคัญอีกประการหนึ่งของตลาดน้ําตลิ่งชันคือ เม่ือมีกระแสต่ืนตัวเรื่องการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ<ในช�วง
ปz พ.ศ. 2545 ตลาดน้ําตลิ่งชันก็ได%นําเอาแนวคิดเรื่องการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ<มาใช%ในการจัดการ
ท�องเท่ียวทัวร<คลองท่ีตลาดน้ําตลิ่งชันด%วย  
 นรัตน<ชัย  อ่ิมสุทธิ์ (2551) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการท�องเท่ียวท่ีมีต�อการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว�า ชุมชนอัมพวา ในอดีตเปVนศูนย<กลางการค%าขายทาง
เรอ และเปVนจุดพักระหว�างทาง ชุมชนอัมพวามีการต้ังถ่ินฐานตามแนวสองฝq�งคลอง ต�อมาเม่ือมีการ
สร%างถนนในปz พ.ศ. 2516 จึงเกิดรูปแบบการต้ังถ่ินฐานริมถนน โดยภาพรวมชุมชนริมน้ํายังคงรักษา
สภาพแวดล%อมได%เปVนอย�างดี วิถีชีวิตของชาวชุมชนอัมพวามีความเรียบง�าย มีวิถีชีวิตสัมพันธ<กับแม�น้ํา 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจด%านบวก ได%แก� เศรษฐกิจระดับชุมชนดีข้ึน เกิดการขยายตัวของธุรกิจการ
ท�องเท่ียว เกิดการพัฒนาอาชีพ การหมุนเวียนของเศรษฐกิจในชุมชน พืชผลทางการเกษตร สินค%า
ท%องถ่ินมีราคาดี ผลกระทบทางด%านเศรษฐกิจด%านลบ ได%แก� การกระจายรายได%ไม�ท่ัวถึง ราคาสินค%า
แพงข้ึน ค�าครองชีพสูง ผลกระทบทางสังคมด%านบวก ได%แก� การพัฒนาความเจริญต�างๆ สามารถสร%าง
งานสร%างอาชีพ และ ลดอัตราการอพยพประชากรไปหางานทําท่ีอ่ืน การสร%างความสามัคคีแก�ชุมชน 
การให%ความรู%แก�ชุมชน ผลกระทบทางสังคมด%านลบ ได%แก� จากการศึกษาไม�พบปqญหาท่ีเกิดข้ึนกับ
นักท�องเท่ียวในลักษณะท่ีรุนแรงมากนัก แต�งสิ่งท่ีพลคือ การโจรกรรมในชุมชน ความขัดแย%งระหว�าง
คนในชุมชน และความขัดแย%งระหว�างนักท�องเท่ียวกับคนในชุมชน ปqญหาความแออัด กําลังพลในการ
ดูแลการจัดการด%านการจราจรไม�เพียงพอ ผลกระทบด%านความเปVนอยู�ด%านบวก ได%แก� สุขภาพจิตท่ีดี
ข้ึน การท�องเท่ียวทําให%เกิดการเปลี่ยนแปลงวันทํางาน ทํางาน 3 วัน หยุด 4 วัน ทําให%มีวันพักผ�อน
มากข้ึน อีกท้ัง ยังเกิดความพยายามในการอนุรักษ<ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม ผลกระทบด%าน
ความเปVนอยู�ด%านลบ ได%แก� วิถีชีวิตท่ีเรียบง�ายหายไป ความเอ้ืออาทรน%อยลงชาวบ%านไดรับความ
รําคาญจากเสียงต�างๆ การแย�งชิงเพ่ือผลประโยชน< ผลกระทบทางสิ่งแวดล%อมทางบวก ได%แก� การ
ปรับปรุงสิ่งแวดล%อมชุมชน ชาวบ%านมีความกระตือรือร%นในการพัฒนาบ%านเรือนให%มีความสวยงาม 
สร%างความตระหนักถึงคุณค�าของสิ่งแวดล%อม ผลกระทบทางสิ่งแวดล%อมด%านลบ ได%แก� มลพิษจาก
รถยนต<และเรือ ขยะ สิ่งปฏิกูลต�างๆ ก็มากข้ึน สัตว<ต�างๆ ถูกรบกวน จากกิจกรรมการท�องเท่ียว 
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 นักรบ เถียรอํ่า (2552) ศึกษาเรื่อง การสร%างชุมชนเข%มแข็งจากการจัดการท�องเท่ียวตลาดน้ํา: 
กรณีศึกษา ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบว�า ปqจจัยสําคัญท่ีทําให%
การบริหารจัดการตลาดน้ําประสบความสําเร็จ คือ 1) การมีผู%นําท่ีเข%มแข็ง มีวิสัยทัศน<กว%างไกล     
กล%าคิด กล%าทํา กล%าท่ีจะตัดสินใจ ในการเปลี่ยนท%องถ่ินให%เปVนแหล�งท�องเท่ียว 2) บทบาทและหน%าท่ี
ขององค<การบริหารส�วนตําบลบางน้ําผึ้ง สนับสนุนด%านงบประมาณ สถานท่ี และคอยให%คําปรึกษาด%วย
การจัดการท�องเท่ียว รวมท้ังเป�ดพ้ืนท่ีให%ชุมชนมาร�วมกันประชุมประชาคม 3) การสร%างกระบวนการ
การมีส�วนร�วม จะเปVนลักษณะของการทําประชุมประชาคมท้ังท่ีเปVนของตําบลบางน้ําผึ้งและตลาดน้ํา
บางน้ําผึ้ง 4) การสร%างระเบียบและกฎเกณฑ< เปVนข%อตกลงร�วมกันในการใช%ระเบียบว�าด%วยการบริหาร
กิจการตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง พ.ศ. 2550 5) การสร%างเครือข�าย ในระดับชุมชนจะมีลักษณะของการสร%าง
กลุ�มธุรกิจเปVนกลุ�มๆ  นอกจากนี้ยังร�วมมือกับกลุ�มอาชีพอ่ืนเพ่ือประสานกําลังในการบริการ
นักท�องเท่ียว และภายนอกชุมชนนั้นมีท้ังการสร%างพันธมิตรกับแหล�งท�องเท่ียวใกล%เคียงกันเพ่ือเพ่ิม
ความหลากหลายทางการท�องเท่ียว และภาควิชาการเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท�องเท่ียว และ         
6) ความไว%เนื้อเชื่อใจ ตลาดน้ําเปVนตัวเชื่อมระบบความสัมพันธ<ทางสังคมของผู%ประกอบการได%
แลกเปลี่ยน ช�วยเหลือกันท้ังในเรื่องธุรกิจและเรื่องอ่ืน ขณะเดียวกัน การท�องเท่ียวตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง
จะไม�ประสบความสําเร็จเลย ถ%าตลาดน้ําฯ ไม�มีกระบวนการการสร%างภาพลักษณ<ให%กับการท�องเท่ียว 
ซ่ึงตลาดน้ําฯ ได%ประกอบสร%างความหมายให%กับการท�องเท่ียว คือ 1) ความเปVนธรรมชาติ เปVนการ
พยายามดึงเอาความเปVนท่ีสุดด%านธรรมชาติสิ่งแวดล%อม 2) ความเปVนท%องถ่ิน ยังไม�ชัดเจนมากนัก
เพราะตลาดน้ําท่ีอ่ืนก็นําความเปVนท%องถ่ินของตนมาเปVนจุดขาย อย�างไรก็ตามตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง ได%ดึง
เอาความเปVนชาวมอญ และการสร%างวิถีท%องถ่ินใหม� 3) ความเปVนมาตรฐาน เพ่ือแสดงความต�างท่ี   
โดดเด�น แสดงความเปVนมืออาชีพโดยการแต�งกายของผู%ประกอบการท่ีเหมือนกัน และบรรจุภัณฑ<
สินค%า รวมถึงการสร%างความประทับโดยการบริการรับส�งนักท�องเท่ียว 4) ความหลากหลาย เพ่ิม
กิจกรรมการท�องเท่ียวนอกเหนือไปจากการซ้ือของ โดยการนําเทศกาลต�างประเทศมาบรรจุไว%ใน
ตลาดน้ํา กระบวนการสร%างชุมชนเข%มแข็งจากการจัดการท�องเท่ียว จากการศึกษาพบว�า ตลาดน้ําบาง
น้ําผึ้ง ได%สร%างรายได%เสริมให%กับชาวบ%าน การสร%างบรรทัดฐานของการพ่ึงพาอาศัยกัน การรวมกลุ�ม
อาชีพ/ ธุรกิจ และการสะสมทุนและกระจายสวัสดิการ ตลอดจนกระบวนการการมีส�วนร�วมของ
ชาวบ%านบางน้ําผึ้ง เพ่ือเสนอข%อคิดเห็นความต%องการของตน และท่ีสําคัญเพ่ือต�อรองผลประโยชน<จาก
รัฐท%องถ่ิน รวมถึงชุมชนบางน้ําผึ้งได%สนับสนุนให%ประชาชนในชุมชน การฟ�yนฟู การอนุรักษ<
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล%อม 
 ยุพิน พิพัฒน<พวงทอง และคนอ่ืนๆ (2552) ศึกษาเรื่อง การฟ�yนฟูการท�องเท่ียวชุมชนปาก
คลองบางกอกใหญ�ให%ยั่งยืนมี พบว�า การดําเนินธุรกิจการท�องเท่ียวชุมชนประสบความสําเร็จในระดับ
หนึ่ง นักท�องเท่ียวผู%ให%ข%อมูลส�วนใหญ�พึงพอใจต�อสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการต�างๆ ทางการ
ท�องเท่ียว นอกจากนั้นผู%ให%ข%อมูลส�วนใหญ�ระบุว�ามีความพอใจท่ีมีโอกาสได%พบปะผู%คนและได%เพ่ือน
ใหม� และสมาชิกในชุมชนเองมีความสัมพันธ<ร�วมมือร�วมใจกันมากข้ึนท้ังในประเด็นร�วมมือดําเนินการ
จัดงานต�างๆ และการอนุรักษ<ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน สําหรับผลท่ีเกิดข้ึนด%าน
สิ่งแวดล%อม ผลวิจัยพบว�าผู%ให%ข%อมูลส�วนใหญ�ระบุว�าชุมชนมีความสะอาดเรียบร%อยสวยงามข้ึนกว�าเดิม 



132 

แม�น้ําและลําคลองสะอาดข้ึน นักท�องเท่ียวไม�ก�อให%เกิดมลภาวะทางเสียง ชาวบ%านให%ความร�วมมือร�วม
ใจกันอนุรักษ<และดูแลรักษาสิ่งแวดล%อมมากข้ึน  
 พิศูจน< รัตนวงศ< (2552) ศึกษาเรื่อง การบริหารนโยบายการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของ
องค<การบริหาร การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน: กรณีศึกษาเกาะช%างและพ้ืนท่ี
เชื่อมโยงจังหวัดตราด พบว�า แนวทางการบริหารนโยบายการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน นโยบายการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของขององค<การบริหาร การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน: 
กรณีศึกษาเกาะช%างและพ้ืนท่ีเชื่อมโยง จังหวัดตราด ไม�สอดคล%องกับนโยบายของรัฐบาลต�อการ
บริหารท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนขององค<การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนท่ี
ให%เปVนการพัฒนาท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ<  เปVนการพัฒนาเพ่ือสร%างความสมดุลระหว�างเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล%อม เพ่ือให%เกิดความยั่งยืนของพ้ืนท่ีท่ีต%องการพัฒนา บทบาทในการดําเนินงานด%านการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนขององค<การบริหาร การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน: 
กรณีศึกษาเกาะช%างและพ้ืนท่ีเชื่อมโยง จังหวัดตราด สอดคล%องกับภารกิจท่ีกําหนดไว%ในมาตรา 20 
และมาตรา 21 แห�งประราชกฤษฎีกาการจัดต้ังองค<การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน  จะต%องกําหนดแผนปฏิบัติการเพ่ือให%นโยบายและแผนบรรลุผลและการจัดทํา
นโยบายและแผนยุทธศาสตร<การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนได%ต%องคํานึงถึง
หลักการผังเมืองและสิ่งแวดล%อม รูปแบบการบริหารจัดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนขององค<การบริหาร 
การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน: กรณีศึกษาเกาะช%างและพ้ืนท่ีเชื่อมโยง จังหวัด
ตราด ควรมีรูปแบบท่ีเปVนการพัฒนาเพ่ือสร%างความสมดุลระหว�างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล%อม 
และให%ชุมชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาด%วย 
 จริยาวัฒน<  โลหะพูนตระกูล (2553) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาและแก%ไขปqญหาชุมชน ด%วย
การจัดการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวโดยชุมชน กรณีศึกษาตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ พบว�าการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง ดําเนินการโดยองค<การบริหารส�วน
ตําบลบางน้ําผึ้ง  สามารถแก%ไขปqญหาให%แก�ชุมชนเรื่องผลผลิตทางการเกษตรได% เพราะเปVนการสร%าง
อาชีพและรายได%ให%แก�ประชาชนในพ้ืนท่ี ความสําเร็จดังกล�าวเปVนผลสืบเนื่องจากปqจจัยภายนอกซ่ึง
ได%แก� กระแสการส�งเสริมการท�องเท่ียวรูปแบบต�างๆ ของภาครัฐ ท่ีสร%างความต%องการในการท�องเท่ียว
ของภาคประชาชนอย�างต�อเนื่อง ควบคู�กับการส�งเสริมแหล�งท�องเท่ียวระดับท%องถ่ิน โดยมีปqจจัย
ภายในคือ พ้ืนท่ีส�วนใหญ�เปVนสวนเกษตรด้ังเดิมแบบยกท%องร�อง ซ่ึงเปVนพ้ืนท่ีอนุรักษ<ของภาครัฐมา
ต้ังแต�ปz 2520 และต้ังอยู�ใกล%กรุงเทพมหานคร ท้ังนี้ การมีผู%นําอย�างเปVนทางการท่ีดํารงตําแหน�งนายก 
อบต. ทําให%สามารถจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวได%อย�างต�อเนื่อง รวมถึงสามารถ
ขยายผลการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชนในด%านต�างๆ ได%อย�างกว%างขวาง เช�น
การพัฒนา ด%านคมนาคม สาธารณูปโภคต�างๆ การรื้อฟ�yนวัฒนธรรมประเพณี เปVนต%น ในส�วนของ
กระบวนการจัดการเพ่ือบรรลุตามองค<ประกอบ 4 ด%านของการเปVนแหล�งท�องเท่ียวเชิงนิเวศ ได%แก�            
1. องค<ประกอบด%านพ้ืนท่ีท�องเท่ียว 2. องค<ประกอบด%านการจัดการ 3. องค<ประกอบด%านกิจกรรม
กระบวนการ และ 4. องค<ประกอบด%านการมีส�วนร�วมรวมถึงการประชาสัมพันธ<และการสร%างเครือข�ายความ
ร�วมมือในการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวท้ังในและนอกพ้ืนท่ี พบว�าทําได%ดีในองค<ประกอบท่ี 1-3 หากแต�ต%อง
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พัฒนาเพ่ิมเติมในองค<ประกอบท่ี 4 ด%านการมีส�วนร�วม และควรสร%างเครือข�ายความร�วมมือในการพัฒนา
แหล�งท�องเท่ียวกับพ้ืนท่ีตําบลใกล%เคียงให%มากข้ึน 
 รวิวงศ<  ศรีทองรุ�ง (2553) ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร<การสร%างตัวแบบการท�องเท่ียวอย�าง
ยั่งยืน ในกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง พบว�า 1) การกําหนดนโยบายการท�องเท่ียวของประเทศไทย
ไม�สามารถนําไปสู�การปฏิบัติอย�างยั่งยืนอย�างมีประสิทธิภาพเนื่องจากภาครัฐยึดหลัก การรวมศูนย<
อํานาจในการบังคับบัญชา การบริหารจัดการภาครัฐจึงเปVนจุดอ�อนในการพัฒนาการท�องเท่ียว ได%แก� 
ขาดการวางแผน การใช%ทรัพยากรธรรมชาติ ขาดเอกภาพในการบูรณาการ ในการทํางานร�วมกัน 
ชุมชนขาดโอกาสในการมีส�วนร�วมในกระบวนการจัดการการท�องเท่ียว 2) ผลการกําหนดยุทธศาสตร<
และนโยบายการท�องเท่ียวยังไม�ประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติอย�างยั่งยืน เนื่องจากอํานาจการ
ตัดสินใจไม�ได%อยู�ท่ีประชาชนเจ%าของแหล�งท�องเท่ียว ควรปรับแนวทางบริหารจัดการให%ชุมชนมีส�วน
ร�วมทุกข้ันตอน 3) การจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ควรเปVนการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชม โดย
ภาครัฐและภาคเอกชนสนับสนุนอย�างจริงจัง การวิจัยยังพบว�า หากมีการกําหนดเกณฑ<ตัวชี้วัดการ
ท�องเท่ียวชุมชนท่ีชัดเจน นําไปสู�การสร%างตัวแบบการท�องเท่ียวโดยชุมชนท่ีคํานึงถึงความสมดุล
ทางด%านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล%อม และมีการกระจายผลประโยชน<อย�างเปVนธรรม 
 ธัญวรัตน<  นนทอนันต< (2553) ศึกษาเรื่อง ศักยภาพของการพัฒนาการท�องเท่ียวท่ียั่งยืน 
จังหวัดเพชรบูรณ< พบว�า ชุมชนท%องถ่ินมีความคิดเห็นด%วยมากท่ีสุด ในด%านพ้ืนท่ีและแหล�งท�องเท่ียว 
ด%านโครงสร%างพ้ืนฐานทางการท�องเท่ียว ด%านกิจกรรมการเดินทางและการท�องเท่ียว ด%านสิ่งอํานวย
ความสะดวกและบริการทางการท�องเท่ียว รวมถึงด%านทรัพยากรการท�องเท่ียวและการตลาด สรุปได%
ว�า จังหวัดเพชรบูรณ<มีศักยภาพของการท�องเท่ียวยั่งยืน เนื่องจากมีทรัพยากรทางการท�องเท่ียวท่ี
หลากหลาย รวมถึงความปลอดภัย ในส�วนองค<ประกอบด%านสิ่งอํานวยความสะดวกในแหล�งท�องเท่ียว
จะต%องมีการพัฒนาและปรับปรุงต�อไป นอกจากนี้ควรมีการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของชุมชนให%มากข้ึน 
 วิจัยการมีส�วนร�วมของชุมชนในการพัฒนาการท�องเท่ียว 
 สมชาย  สนั่นเมือง (2541 อ%างถึงใน บุณณนิดา โสดา, 2544) กล�าวว�า การมีส�วนร�วมของ
ชุมชนในการจัดการการท�องเท่ียวมีส�วนสําคัญมาก ท้ังนี้ความเก่ียวข%องของชุมชนกับการท�องเท่ียวจะ
สามารถกําหนดได%ใน 2 ลักษณะ 1) ผลประโยชน<ท่ีชุมชนจะได%รับทางเศรษฐกิจ คือ จะเกิดการสร%าง
งาน การพัฒนาอาชีพการท�องเท่ียว เกิดระบบตลาด ระบบผลิตวัตพุดิบ เปVนแหล�งรายได% และ
ครอบครัวชุมชนจะมีรายได%เพ่ิมข้ึนท้ังทางตรงและทางอ%อมและผลประโยชน<ทางสังคม คือการพัฒนา
ทางสร%างสรรค<ในสังคม การติดต�อท่ีมีรูปแบบมากข้ึน มีการสร%างสิทธิหน%าท่ี และความรับผิดชอบแก�
สังคม เช�นความปลอดภัย และการมีระเบียบ อิสระของสังคมจะได%รับการเอาใจใส�มากข้ึน              
2) ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนท้ังทางบวกและลบ คือถ%าบวกจะมีผลทาง เศรษฐกิจ สังคม ส�วนทางลบ 
คือ ความทรุดโทรมของสังคมท่ีเนื่องจากากรจัดการไม�ดี โครงสร%างการบริหารชุมชนอาจเปลี่ยนแปลง
ไปเพราะสาเหตุมาจากการจัดการชุมชนไม�ดีเช�นกัน 
 พจนา สวนศรี (2543) กล�าวว�า การมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาการท�องเท่ียว 
คนในชุมชนต%องเข%ามามีส�วนร�วมในการกําหนดทิศทางการท�องเท่ียวและการจักการการท�องเท่ียวด%วย
ตนเอง บทบาทของโครงการการท�องเท่ียว เพ่ือชีวิต และธรรมชาติ คือการเปVนสะพานเชื่อมความ
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เข%าใจระหว�างนักท�องเท่ียวกับชุมชน บอกกล�าวคนท่ีจะเข%าไปเยี่ยมชุมชนให%เข%าใจในเรื่องราวของ
ชุมชน บางแห�งมองว�า เปVนการเผยแพร� เรื่ องราววิ ถีชีวิตวัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ<
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน บางแห�งอาจมองว�านอกจากเผยแพร�แล%วน�าจะเปVนกิจกรรมท่ีก�อให%เกิด
รายได%แก�ชุมชน เราจึงต%องมองถึงข%อดีและข%อเสียและแนวทางปjองกัน ร�วมกันค%นหาเสน�ห<ของชุมชน
ซ่ึงหมายถึงแหล�ง ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงาม และวิถีชีวิตวัฒนธรรมท่ีน�าสนใจ 
 ประหยัด ตะคอนรัมย< (2544) กล�าวใน แนวทางการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชน: 
กรณีศึกษาตลาดริมน้ําดอนหวาย จังหวัดนครปฐม ว�าปqจจัยสําคัญท่ีดึงดูดนักท�องเท่ียวคือ รสชาติ
อาหารและความเปVนเอกลักษณ<ของตลาดริมน้ํา ในด%านปqญหาท่ีเกิดข้ึนในแหล�งท�องเท่ียว ได%แก� 
ปqญหาด%านการบริการการท�องเท่ียวและเกิดผลกระทบสภาพแวดล%อมทางกายภาพ โดยเฉพาะแหล�ง
น้ําธรรมชาติ ในด%านปqญหาการบริหารและจัดการการท�องเท่ียวขององค<กรชุมชน ได%แก�การขาดการ
บริหารจัดการท่ีดี การแบ�งหน%าท่ีความรับผิดชอบไม�ชัดเจน ปqญหาการจัดเก็บผลประโยชน< ปqญหาด%าน
งบประมาณ การขาดการประสานงานกับองค<กรอ่ืนๆ และปqญหาการมีส�วนร�วมของประชาชนใน
ชุมชน ข%อเสนอแนะในการจัดองค<กรในการแก%ปqญหา ได%เสนอรูปแบบการบริหารและจัดการการ
ท�องเท่ียวชุมชนใหม� โดยเสนอให%องค<การบริหารส�วนตําบลบางกระทึก ร�วมกับคณะกรรมการท่ีได%รับ
การเลือกต้ังตามระบอบประชาธิปไตย เปVนองค<กรดําเนินงาน โดยการออกข%อบังคับและระเบียบท่ี
ชัดเจน ใช%หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังได%เสนอแนะการเชื่อมโยงการท�องเท่ียว
ไปยังแหล�งท�องเท่ียวข%างเคียง รวมท้ังการวางแผนการท�องเท่ียวชุมชนเพ่ือพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว โดย
คํานึงถึงความสมดุลของสภาพแวดล%อมตามหลักการการท�องเท่ียวแบบยั่งยืน วิทยาภรณ< จรัสด%วง 
(2544) กล�าวใน การพัฒนาการมีส�วนร�วมของชุมชนในการจัดการการท�องเท่ียวเชิงนิเวศเขตห%ามล�า
สัตว<ป�าทะเลน%อย อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ว�าระบบนิเวศในเขตห%ามล�าสัตว<ป�าทะเลน%อยมีความ
อุดมสมบูรณ<ในระดับมากเปVนแหล�งท�องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีสําคัญมีเอกลักษณ<ความสวยงามทางธรรมชาติ
ดึงดูดใจ มีสมรรถนะในการรองรับการท�องเท่ียวเชิงนิเวศในด%านของพ้ืนท่ีและสภาพแวดล%อมทาง
กายภาพเปVนหลักใหญ� รวมท้ังมีศักยภาพการพัฒนาเพ่ือการท�องเท่ียวเชิงนิเวศในระดับสูงเพราะมี
ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในพ้ืนท่ี ส�วนกระบวนการวางแผนและส�งเสริมการท�องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีเปVนการจัดทําแผนประจําปz โดยเริ่มจัดทําแผนอย�างจริงจังในปz พ.ศ. 2540 สําหรับการมีส�วน
ร�วมของชุมชนพบว�าประชาชนในชุมชนและผู%นําชุมชนมีความต%องการท่ีจะเข%าร�วมวางแผนในการ
จัดการการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ และเห็นด%วยกับกรอบแนวคิดการจัดการการท�องเท่ียวเชิงนิเวศท้ัง       
6 ด%านในระดับมาก แต�ในทางปฏิบัติยังไม�มีโอกาสได%เข%ามามีส�วนร�วมในการจัดการการท�องเท่ียวเชิง
นิเวศมากนัก แนวทางในการพัฒนาการมีส�วนร�วมของชุมชนในการจัดการท�องเท่ียวเชิงนิเวศสรุปได%ว�า
เกิดข้ึนได%จากปqจจัยท่ีช�วยส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมของชุมชนซ่ึงประกอบด%วย 1) ศักยภาพความ
พร%อมของชุมชน 2) สิ่งจูงใจ 3) ด%านการจัดการ 4) นโยบายของภาครัฐ 5) อุปสรรคต�อการมีส�วนร�วม
และแนวทางการสร%างความร�วมมือ ซ่ึงแนวทางการมีส�วนร�วมอาจใช%รูปไตรภาคี คือการสร%างความ
ร�วมมือระหว�างภาครัฐและองค<กรชุมชน  โดยกลุ�มท่ีเปVนตัวกลางได%แก�องค<กรหรือเอกชนหรือ
นักวิชาการ ซ่ึงในกรณีนี้ควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการระดมความคิดและร�วมกันตัดสินใจ 
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 สิริลักษณ< ปรินรัมย< (2544) กล�าวใน การสื่อสารกับการจัดการการท�องเท่ียวของชุมชน
ตลาดริมน้ําดอนหวาย จังหวัดนครปฐม ว�า (1) สถานการณ<กระตุ%นความร�วมมือผู%ประกอบการภายใน
ชุมชน ประกอบด%วย 3 รูปแบบ คือ 1) การสื่อสารทางเดียวแบบไม�เปVนทางการ คือ การใช%เสียงตาม
สาย 2) การสื่อสารสองทางแบบเปVนทางการ คือ การประชุม 3) การสื่อสารสองทางแบบไม�เปVน
ทางการ คือ การพูดคุยกันโดยตรง (2)  สถานการณ<แก%ปqญหาข%อขัดแย%งท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน 
ประกอบด%วย 2 รูปแบบ คือ 1) การสื่อสารสองทางแบบเปVนทางการ คือ การสั่งการด%วยคําพูด และ
การประชุมเพ่ือตักเตือนสมาชิกชุมชน 2) การสื่อสารสองทางแบบไม�เปVนทางการ คือ การไกล�เกลี่ย
ด%วยการพูดคุยโดยตรง โดยมีประธานคณะกรรมการชุมชนเปVนตัวกลางไกล�เกลี่ย  (3) สถานการณ<การ
จัดการการท�องเท่ียวของชุมชน ประกอบด%วย 2 รูปแบบ คือ 1) การสื่อสารสองทางแบบไม�เปVน
ทางการ คือ การพูดคุยโดยตรงระหว�างคณะกรรมการชุมชนกับสื่อมวลชน 2) การสื่อสารทางเดียว
แบบไม�เปVนทางการ คือ การใช%เสียงตามสายเพ่ือประชาสัมพันธ<ไปสู�นักท�องเท่ียว 2 บทบาททางการ
สื่อสารของผู%นําชุมชน ประกอบด%วย 4 บทบาท คือ 1) บทบาททางการสื่อสารเพ่ือระดมคนเข%ามา
รวมกลุ�มเปVนคณะกรรมการชุมชน 2) บทบาททางการสื่อสารเพ่ือระดมความคิดของสมาชิกภายใน
ชุมชน 3) บทบาททางการสื่อสารในการจัดการกับข%อขัดแย%งในชุมชน คือ การเปVนตัวกลาง ตักเตือน
สั่งให%ทําตาม และสั่งให%ผู%ค%าขายออกไปจากตลาด 4) บทบาททางการสื่อสารในการจัดการการ
ท�องเท่ียวของชุมชน 
 จริน  ศิริ (2549) กล�าวว�า การพัฒนาศักยภาพชุมชนด%านการใช%วัฒนธรรมชุมชมให%เปVนสิ่ง
ดึงดูดใจนักท�องเท่ียวให%มาท�องเท่ียว เปVนเครื่องมือในการดึงดูดนักท�องเท่ียวให%มาเท่ียวอย�างหนึ่ง 
ดังเช�นการพัฒนาการท�องเท่ียวชุมชนเมืองก๊ืด อ.แม�แตง จ.เชียงใหม�ได%นําเอาอาชีพการเกษตรใน
ชุมชนมาเปVนกิจกรรมส�งเสริมนักท�องเท่ียวท่ีมาท�องเท่ียวในชุมชมโดยคัดเลือกอาชีพการเกษตรมาเปVน
สิ่งดึงดูดใจแก�นักท�องเท่ียวอาทิ อาชีพทํานา อาชีพทําไร�กาแฟ และอาชีพทําสวนลิ้นจี่ การนําเอา
ประเพณีในท%องถ่ินมาจัดเปVนกิจกรรมส�งเสริมการท�องเท่ียวอาทิ ประเพณีสงกรานต< ประเพณีลอย
กระทง ประเพณีลอยกระทง และประเพณีตานสลาก นําหมอพ้ืนบ%านการรักษาและยาสมุนไพรมาเปVน
กิจกรรมด%านการบริการนักท�องเท่ียว ด%านนันทนาการและดนตรีพ้ืนเมือง ประกอบด%วย สะล%อ ซอ ซึง 
และการนําเอาอาหารพ้ืนบ%านมาเปVนเครื่องมือดึงดูดนักท�องเท่ียวให%มาเท่ียวในชุมชน  
 สรุปงานวิจัยต�างประเทศด%านการท�องเท่ียว 
 การท�องเท่ียวแต�ละแห�งมีลักษณะเฉพาะและลักษณะเฉพาะตัวของการพัฒนาท่ียั่งยืนต%องมี
การปรับปรุงกระบวนทัศน< การพัฒนาการท�องเท่ียว โดยให%ความสําคัญต�อการวางแผนยุทธศาสตร< 
วัตถุประสงค<ของยุทธศาสตร<ท่ีชัดเจน เน%นการประสานความร�วมมือและการรักษาความสมดุลของ
สิ่งแวดล%อม (Popesku, 2002) ในการพัฒนาการท�องเท่ียวท่ียั่งยืนของคอสตาริก%าชี้ให%เห็นว�าการ
ท�องเท่ียวเชิงนิเวศเปVนมากกว�าสัญญาเพ่ือให%บรรลุเปjาหมายท่ียั่งยืนหากจะต%องมีความฉลาดในการใช%
พ้ืนท่ี (Buchsbaum, 2004) การท�องเท่ียวเชิงนิเวศเปVนการศึกษาการใช%ประโยชน<ในบริบทการ
ท�องเท่ียวของชนบทในฟ�นแลนด< (Tuohino & Hynomen, 2001) โดยมีผู%เสนอให%การพัฒนาการ
ท�องเท่ียวเชิงนิเวศอย�างยั่งยืนต%องมีการปฏิบัติท่ีดี โดยชุมชนต%องมีพ้ืนฐานในการอนุรักษ<และมีส�วน
ร�วมในการพัฒนา การท�องเท่ียว มีการบริหารจัดการทรัพยากรป�าไม% และมีโปรแกรมการท�องเท่ียว
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เพ่ือเผยแพร�วัฒนธรรมประเพณีท%องถ่ิน (Versjon, 2001) สอดคล%องกับงานวิจัยของ วิคอฟฟm (Wikoff, 
1998) เห็นว�าการพัฒนา การท�องเท่ียวเหมาะสมกับท%องถ่ิน  มีการเรียนรู%ร�วมกันท่ีเป�ดกว%างไปสู�ความ
เปVนสากล โดยคํานึงถึงการวางแผนการท�องเท่ียว (Kelly, 1998) โดยพิจารณาประสบการณ<และ
วัฒนธรรมของสังคม และต%องมีกิจกรรมท่ีก�อให%เกิดรายได%จากการท�องเท่ียว (Maron & Farrell, 
1998) การวางแผนและจัดการการท�องเท่ียวหากไม�สนใจต�อผลกระทบของการเจริญเติบโตของพันธ<
พืช ดิน น้ํา สัตว<ป�า ทรัพยากร ประวัติศาสตร< และวัฒนธรรมชุมชมแล%วจะเกิดผลกระทบทางลบต�อ
การท�องเท่ียว สอดคล%องกับงานวิจัยของแม็กคูล (Mc Cool, 1995) เห็นว�าการท�องเท่ียว โดยชุมชน
เปVนส�วนหนึ่งของทางเลือกใหม�ในการพัฒนาชุมชนท%องถ่ินหลากหลายด%าน และปqญหาในการวางแผน
จัดการธรรมชาติในอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว พริสคิน เจ (Priskin J, 2003) เห็นว�าการไม�ประสานงาน
กันระหว�างอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวกับรัฐบาลทําให%ขาดการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน การจัดการ
ทรัพยากรท�องเท่ียวถูกครอบคลุมและจํากัดท%องถ่ินไม�มีอํานาจเพียงพอ มีการเมืองเข%ามาเก่ียวข%อง 
การแก%ไข คือ ให%ชุมชนร�วมมือกันในการวางแผนการท�องเท่ียว 
 การศึกษาความยั่งยืนของการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ<ในพ้ืนท่ีขนาดเล็ก อาร<ส (H.C.de Haas, 
2002) พบว�า อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวของเกาะ Niue ในแปซิฟ�กใต%ยั่งยืนเฉพาะด%านสิ่งแวดล%อม
สังคม และวัฒนธรรม มารอน และแฟร<เรล (Maron & Farrell, 1998) ซันติกา (I.Sindiga, 1999) 
และเฮรน การ<ด และฟ�ลิปส< เดียรเดน (T. Hvenegaard & Phillip Dearden, 1998) ผลการวิจัย
พบว�า การวางแผนและจัดการการท�องเท่ียวต%องสนใจและให%ความสําคัญกับการอนุรักษ<ทรัพยากร 
การอนุรักษ<ความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงชุมชนมีส�วนร�วมในการจัดการ มีส�วนสนับสนุนการ
ท�องเท่ียวให%ยั่งยืน โนเวียโน และซูนิลันโต (B. W. Noviano & J. Subijinto, 2001) รอสและวอล 
(S.Ross & G. Wall, 2001) ลิวินเซนต<และทอมสัน (V. vincent & W. Thompson, 2002) 
ผลการวิจัยสอดคล%องกันในด%านเห็นว�าการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ< เปVนทางเลือกใหม�ให%แก�ชุมชนท%องถ่ิน 
เปVนแหล�งรายได%และเปVนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี การท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ<จะ
เกิดความยั่งยืนได%ด%วยความร�วมมือของชุมชน สอดคล%องกับ กูและเจียงชุนเซียน (L. Gu & Jiang 
ChumQian, 2002) พบว�า ผลกระทบทางบวกท่ีเกิดจากการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ คือจิตสํานึกในการ
อนุรักษ<ทรัพยากรธรรมชาติ ของชุมชนเมืองซีเลีย ประเทศจีนดีข้ึน มีการสร%างงานในชุมชนท%องถ่ิน การ
อนุรักษ<ทรัพยากรธรรมชาติ ทําให%คุณภาพสิ่งแวดล%อมดีข้ึนมาก 
 สเปฟ (Speier, 2005) กล�าวว�า การท�องเท่ียวและการพัฒนาแบบยั่งยืน เพ่ือตรวจสอบ
บทบาทความรับผิดชอบการท�องเท่ียวในมุมมองของการพัฒนาแบบยั่งยืน เปjาหมายและกระบวนการ
ต�างๆ ของการพัฒนาการแบบยั่งยืน รวมถึงศักยภาพของมนุษย< และสถาบันทางประชาธิปไตย เพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการมีส�วนร�วมในการพัฒนาของผู%มีส�วนได%เสีย พบว�า การท�องเท่ียวเปVน
ทางเลือกท่ีสําคัญของการพัฒนาได%รับการส�งเสริมศักยภาพเพ่ือเสนอการผสมผสานท่ีเปVนเอกลักษณ<
ของลักษณะต�างๆ เพ่ือตอบสนองมิติทางการพัฒนาแบบยั่งยืน สําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนต%อง
ประกอบด%วยสังคมมนุษย< ตลอดจนเปjาหมายการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีสัมฤทธิ์ผลท่ีดําเนินการภายใน
บริบทของการปกปjองวัฒนธรรมของมนุษย<และสภาพแวดล%อม อนึ่ง ความเชื่อมโยงระหว�างการ
พัฒนาการท�องเท่ียวกับการพัฒนาแบบยั่งยืนปรากฏว�าไม�มีโอกาสใดเลยท่ีมิติท้ังของการพัฒนาแบบ
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ยั่งยืนได%รับแสดงผล ฉะนั้นการวิจัยในอนาคตควรศึกษาอธิบายการพัฒนาแบบยั่งยืนในปqจจุบันแสดง
แนวโน%มของการปรับปรุงในการมุ�งสู�ความยั่งยืนมากข้ึน 
 
2.8 กรอบแนวคิดทางการวิจัย 
 จากการสํารวจพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียวชุมชนริมน้ําของจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามซ่ึงได%พัฒนา
แหล�งชุมชนให%เปVนสถานท่ีท�องเท่ียวของท้ังสองจังหวัด พบว�า การท�องเท่ียวทางธรรมชาติเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนริมน้ําดังกล�าว มีความสําคัญท้ังด%าน ประวัติศาสตร< วัฒนธรรม วิถีชีวิตท่ีสืบต�อรูปแบบการท�องเท่ียว
จากอดีตและเปVนมรดกตกมาถึงยุคโลกาภิวัตน< รวมท้ังได%ศึกษาทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข%อง 
พบว�าการวิจัยเชิงลึกในประเด็นท่ีผู%วิจัยสนใจยังไม�เปVนท่ีสนใจ ดังนั้นผู%วิจัยจึงกําหนด กรอบความคิดในการ
วิจัย ไว% ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.24 กรอบแนวคิดในการวิจัย การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและ

สมุทรสงคราม 

ปPจจัยด�านความสัมพันธ]กับ 
การท�องเท่ียวอย�างย่ังยืน 

นโยบายการท�องเท่ียว 
การสร%างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 
การสร%างความยั่งยืนทางสังคม 
การสร%างความยั่งยืนทางวัฒนธรรม 
การสร%างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล%อม 
การสร%างความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียว 

 
ปPจจัยด�านการมีส�วนร�วมของชุมชน 

ด%านการบริหารจัดการแหล�งท�องเท่ียว 
ด%านการมีส�วนร�วมในการค%นหาปqญหาและ  
ประเด็นปqญหาร�วมกัน 
ด%านการมีส�วนร�วมในการวางแผน 
ด%านการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานร�วมกัน 
ด%านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ 
ด%านการมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผล
ร�วมกัน 

 

การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างย่ังยืน 
ของจังหวัดราชบุรี และจังหวัด

สมุทรสงคราม  
การพัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐาน  
การพัฒนาคุณภาพสินค%า ศักยภาพบุคลากร 
และการบริการด%านการท�องเท่ียว  
การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ  
การสร%างและเผยแพร�ภาพลักษณ<  
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ตัวบ�งช้ีในการวิจัย 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา ตัวบ�งช้ีตัวแปร มาตรวัด 
1. ปqจจัยด%าน
ความสัมพันธ<กับการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 

1. นโยบายด%านการท�องเท่ียว 
2. การสร%างความยั่งยืนทาง  เศรษฐกิจ 
3. การสร%างความยั่งยืนทางสังคม 
4. การสร%างความยั่งยืนทางวัฒนธรรม 
5. การสร%างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล%อม 
6. การสร%างความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียว 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ< 
การสังเกตแบบมีส�วนร�วม 

2. ปqจจัยด%านการมี
ส�วนร�วมของชุมชน 
 

1. ด%านการบริหารจัดการแหล�งท�องเท่ียว 
2. ด%านการมีส�วนร�วมในการค%นหาปqญหา
และประเด็นปqญหาร�วมกัน 
3. ด%านการมีส�วนร�วมในการวางแผน 
4. ด%านการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงาน
ร�วมกัน 
5. ด%านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ 
6. ด%านการมีส�วนร�วมในการติดตาม
ประเมินผลร�วมกัน 
7. ด%านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน< 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ< 
การสังเกตแบบมีส�วนร�วม 

3. การพัฒนาการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน
ของจังหวัดราชบุรี 
และสมุทรสงคราม 

1. การพัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐาน  
2. การพัฒนาคุณภาพสินค%า ศักยภาพ
บุคลากรและการบริการด%านการท�องเท่ียว  
3. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ  
4. การสร%าง และเผยแพร�ภาพลักษณ<  

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ< 
การสังเกตแบบมีส�วนร�วม 
 

 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัยในรูปแบบผสานวิธีระหว�างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantita -tive 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค; 1. เพ่ือศึกษาการ
พัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม 2. เพ่ือศึกษาปEจจัยท่ีมีผลต�อกับ
การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม 3. เสนอแนวทางการพัฒนา 
การบริหารจัดการ โดยการมีส�วนร�วมของชุมชนต�อการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และ
สมุทรสงคราม 

 
3.1 พ้ืนท่ีแหล�งข�อมูลในการศึกษา  
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีขGอมูลและแหล�งขGอมูลท่ีใชGในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 1. พ้ืนท่ีและชุมชนท่ีทําการศึกษา 
  ชุมชนท่ีใชG ในการศึกษาคือ ชุมชมริมน้ํ า ท่ี เป�นตลาดน้ํ าในจังหวัดราชบุรี  และ
สมุทรสงคราม การเลือกพ้ืนท่ีท่ีใชGในการวิจัยแบ�งเป�นแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยมีเกณฑ;ในการพิจารณาคือ ชุมชนริมน้ําท่ีเป�นตลาดน้ําในจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม      
เป�นชุมชนเก�าแก� มีประวัติความเป�นมาเก่ียวกับการสัญจรทางน้ํา และวิถีชีวิตริมน้ําท่ียาวนานและ
ปEจจุบันก็ยังคงความเป�นเอกลักษณ;อยู� อีกท้ังเป�นพ้ืนท่ีชุมชนท่ีมีการพัฒนาการท�องเท่ียว มีผูGคนมา
ท�องเท่ียวในชุมชนดังกล�าวมากมาย มีการคGาขายเพ่ิมมากข้ึนจากเดิมท้ังทางบกและทางน้ํา มีการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากอาชีพทําสวนเป�นธุรกิจท่ีเก่ียวขGองกับการท�องเท่ียว ซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปอย�าง
เห็นไดGชัด อีกท้ังเป�นชุมชนบGานเกิด และใกลGกับท่ีพักอาศัยของผูGทําวิจัย 

 
3.2 ประชากรท่ีใช�ในการศึกษาวิจัย 
 ประชากร (Population) ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป�นผูGท่ีมีส�วนเก่ียวขGองกับแหล�ง
ท�องเท่ียวชุมชนริมน้ําท่ีอยู�ในจังหวัด ราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ท้ังหน�วยงานภาครัฐ 
หน�วยงานเอกชน และกลุ�มองค;กรต�างๆ ภายในทGองถ่ินท่ีมีส�วนเก่ียวขGองกับการท�องเท่ียวท้ัง 2 จังหวัด 
อันประกอบดGวย ผูGบริหารการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย ผูGบริหารส�วนทGองถ่ินการท�องเท่ียวจังหวัด
ราชบุรี และสมุทรสงคราม เจGาหนGาท่ีองค;การบริหารส�วนทGองถ่ินท่ีกํากับดูแลแหล�งท�องเท่ียวของ
จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงครามเลือกเฉพาะผูGท่ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางบริหาร
จัดการแหล�งท�องเท่ียว ผูGประกอบการ ซ่ึงใหGบริการในแหล�งท�องเท่ียว และแม�คGาพ�อคGาท่ี จําหน�าย
สินคGา รวมถึงนักท�องเท่ียว ท่ีมาท�องเท่ียว ณ แหล�งท�องเท่ียว ท้ัง 2 จังหวัด   
 กลุ�มตัวอย�าง (Sample) กลุ�มตัวอย�างท่ีใชGในการวิจัยครั้งนี้แบ�งออกเป�น 2 กลุ�ม คือ  
 1. กลุ�มตัวอย�างท่ีทําการวิจัยในรูปแบบเชิงคุณภาพ ไดGมาโดยวิธีการสุ�มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ประกอบดGวยผูGบริหารการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย ผูGบริหารส�วนทGองถ่ิน
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การท�องเท่ียวจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม เจGาหนGาท่ีองค;การบริหารส�วนทGองถ่ินท่ีกํากับ
ดูแลแหล�งท�องเท่ียวของจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงครามเลือกเฉพาะผูGท่ีมีบทบาทสําคัญใน
การกําหนดทิศทางบริหารจัดการแหล�งท�องเท่ียว 
 
ตารางท่ี 3.1  กลุ�มตัวอย�างท่ีใชGในการศึกษาวิจัย (รูปแบบเชิงคุณภาพ) 
 

กลุ�มตัวอย�าง เครื่องมือวิจัย จํานวน (คน) 
ผูGบริหารหน�วยงานของรัฐดGานการท�องเท่ียว และผูGบริหาร
ระดับจังหวัด  

แบบสัมภาษณ; 5 

ผูGบริหารการท�องเท่ียวระดับทGองถ่ิน ท่ีกํากับดูแลการ
ท�องเท่ียวของจังหวัด และเจGาหนGาท่ีดูแลรักษาความปลอดภัย 

แบบสัมภาษณ; 
 

9 
 

ผูGประกอบการท่ีใหGบริการในแหล�งท�องเท่ียว แบบสัมภาษณ; 28 
รวม 42 

 
 2. กลุ�มตัวอย�างท่ีทําการวิจัยในรูปแบบเชิงปริมาณ ไดGมาดGวยวิธีการสุ�มแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) ประกอบดGวย ผูGประกอบการท่ีใหGบริการในแหล�งท�องเท่ียว แม�คGา - พ�อคGา 
พนักงานขับเรือจGาง และนักท�องเท่ียวชาวไทย เครื่องมือท่ีใชGในการวิจัยไดGแก�แบบสอบถาม การ
กําหนดขนาดตัวอย�างท่ีใชGในการวิจัยใชGวิธีการกําหนดแบบไม�ทราบขนาดของกลุ�มประชากร ใชGสูตร
ของ W. G. Cochran 
   
   
 

เม่ือ n  คือ  จํานวนกลุ�มตัวอย�างท่ีตGองการ 
  P  คือ  สัดส�วนของประชากรท่ีผูGวิจัยตGองการสุ�ม (ใชGสัดส�วน 30% หรือ 0.30) 
   Z  คือ ระดับความม่ันใจท่ีช�วงความเชื่อม่ัน 95% 
   d   คือ  สัดส�วนความคลาดเคลื่อนท่ียอมใหGเกิดข้ึนไดG 5% 

แทนค�า จะไดG 
 
 
 
 
 
 ดังนั้นขนาดตัวอย�างท่ีใชGในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้จํานวน 324 คน 

2

2

d
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−
=

2d
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=

2(0.05)

20.3)(1.96)0.3(1n −
=

2(0.05)

2.96)0.3(0.7)(1n=
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0.806736n=
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ตารางท่ี 3.2  กลุ�มตัวอย�างท่ีใชGในการวิจัย (รูปแบบเชิงปริมาณ) 
 

กลุ�มตัวอย�าง เครื่องมือวิจัย จํานวน (คน) 
ผูGประกอบการในแหล�ง
ท�องเท่ียว 

แม�คGา - พ�อคGา พนักงานขับเรือจGาง แบบสอบถาม 144 

นักท�องเท่ียว นักท�องเท่ียวชาวไทย แบบสอบถาม 180 
รวมแบบสอบถาม 324 

  
3.3 เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ไดGดําเนินการศึกษาจากขGอมูลทางเอกสาร ตํารา บทความทางวิชาการ 
และศึกษาขGอมูลภาคสนาม โดยศึกษาตามวัตถุประสงค; และกรอบแนวคิดท่ีกําหนดข้ึน ทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวขGอง มีรายละเอียด ดังต�อไปนี้ 
 1. ตัวผูGศึกษาทําหนGาท่ีเป�นผูGสังเกตต้ังคําถาม พูดคุยแลกเปลี่ยนกับกลุ�มประชากรใน
การศึกษา การจดบันทึกและวิเคราะห;ขGอมูล โดยพิจารณาความสัมพันธ;ของขGอมูลต�างๆ 
 2. แบบสอบถามเพ่ือเก็บขGอมูลพ้ืนฐาน  
 3. การสัมภาษณ;แบบไม�เป�นทางการ (Informal Interview) เป�นการสัมภาษณ;เชิงลึกแบบ
มีจุดสนใจเฉพาะ (Focus Interview) ตามกรอบแนวคิดในการวิจัยบางเรื่องท่ีไม�สามารถสังเกตไดG แต�
ทําการสัมภาษณ;ผูGใหGขGอมูลสําคัญ (Key Informant Interview)  
 4. การจดบันทึกขGอมูลท่ีไดGจากการสังเกตการณ;แบบมีส�วนร�วม และสัมภาษณ;  
 5. เทปบันทึกเสียงและกลGองถ�ายรูปเพ่ือบันทึกเสียงการสัมภาษณ; และภาพเหตุการณ;
ต�างๆ ท่ีสําคัญ 
 3.3.1 การสรGางเครื่องมือ ผูGวิจัยไดGดําเนินการสรGางเครื่องมือท่ีใชGในการวิจัยดังนี้ 
   1.1 การสรGางแบบสัมภาษณ; (Interview) ในการวิจัยครั้งนี้ผูGวิจัยสรGางแนวคําถาม 
(Guideline) เพ่ือเป�นแนวทางในการศึกษาพ้ืนก�อนลงพ้ืนท่ี  โดยแนวคําถามท่ีสรGางข้ึนเพ่ือใชGเป�นแบบ
สัมภาษณ;เป�นแบบมีโครงสรGาง (Structured Interview) ซ่ึงเป�นการสัมภาษณ;ท่ีมีการกําหนดขGอ
คําถามไวGล�วงหนGา และในการสัมภาษณ;ผูGตอบแต�ละคนจะตGองไดGรับการถามเดียวดGวยคําถามเดียวกัน  
เพ่ือช�วยใหGผูGถาม ถามในประเด็นท่ีตGองการไม�ออกนอกเรื่อง ไม�เกินขอบเขตท่ีกําหนดไวG และขGอมูลท่ี
ไดGรับสามารถนํามาเปรียบเทียบกันไดGโดยจําแนกตามจํานวนผูGใหGสัมภาษณ;ในเวลาเดียวกันเป�นเกณฑ;  
และเป�นคําถามปลายเปmดท่ีสรGางข้ึน โดยยึดกรอบแนวความคิดในการวิจัย เป�นแนวทางในการกําหนด
ประเด็นคําถาม เพ่ือใหGไดGประเด็นคําถามในแนวทางครอบคลุมโดยท้ังนี้จะต้ังอยู�บนความยืดหยุ�น และ
เหมาะสมกับสถานการณ; เ พ่ือศึกษาวิ ถีชีวิตชุมชนริมน้ํ าจังหวัดราชบุรี  และสมุทรสงคราม  
กระบวนการจัดการแหล�งท�องเท่ียวริมน้ํา ผลกระทบจากการท�องเท่ียวยุคใหม� และรูปแบบ การ
พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ชุมชมริมน้ําจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม รวมถึงการปรับตัว
ของประชาชนในพ้ืนท่ีของแหล�งท�องเท่ียว 
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   1.2 การสรGางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขGอมูล พรGอมท้ังตรวจสอบความแม�นตรง 
(Validity) ตามเนื้อหา และตรงตามโครงสรGาง โดยนําเสนออาจารย;ผูGควบคุมดุษฎีนิพนธ;เพ่ือตรวจสอบ 
ความตรงของเครื่องมือ และทําการปรับปรุงแกGไขก�อนนํามาไปใชGจริง 
 3.3.2 แนวคิดในการสรGางเครื่องมือ 
   เนื่องจากการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน จังหวัดราชบุรี และ
สมุทรสงคราม เป�นการวิจัยในรูปแบบผสมผสานระหว�างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การสรGางเครื่องมือผูGวิจัยคํานึงถึงตัวแปร
ท่ีตGองการวัด เพ่ือสามารถตรวจคุณภาพของเครื่องมือไดG ท้ังความแม�นตรง (Validity) และความ
เท่ียงตรง (Reliability) โดยยึดหลักการสรGางเครื่องมือเบื้องตGนดังต�อไปนี้ 
   1. ความคิดเก่ียวกับความแม�นตรง (Validity) ของมาตรวัด หมายถึง การวัดสิ่งท่ี
ตGองการวัดไดGอย�างถูกตGองแม�นยํา การประเมินความแม�นตรงของมาตรวัดหนึ่งๆ กระทําไดGหลายวิธี
แลGวแต�ชนิดของความแม�นตรง (Kerlingers, F. N., 1993) ไดGอธิบายชนิดความแม�นตรงไดGดังนี้  
    1.1 ความคิดเก่ียวกับความแม�นตรง (Validity) ของมาตรวัด หมายถึง การวัดสิ่ง
ท่ีตGองการวัดไดGอย�างถูกตGองแม�นยําการประเมินความแม�นตรงของมาตรวัดหนึ่งๆ กระทําไดGหลายวิธี
แลGวแต�ชนิดของความแม�นตรง 
    1.2 ความแม�นตรงความสัมพันธ;กับเกณฑ; (Criterion-elated Validity) หมายถึง การมี
มาตรวัดหนึ่ง  ๆท่ีสรGางข้ึนมาใหม�สอดคลGอง หรือสัมพันธ;กับเกณฑ;อ่ืนท่ีมีอยู�แต�เดิมและถือว�าถูกตGองแลGว 
    1.3 ความแม�นตรงตามมโนทัศน; (Construct Validity) เป�นการสรGางมาตรวัด
ปรากฏการณ;ท่ีเป�นมโนทัศน; มีลักษณะเป�นนามธรรม นักวิชาการท่ีบุกเบิกเสนอเรื่องความแม�นตรง 
มโนทัศน;นี้ ไดGแก� ครอนบัค และมิลล; (Cronbach & Meehl, 1995) โดยควรตรวจสอบหลักฐาน
พิจารณาความสัมพันธ;ระหว�างมาตรวัดตามมโนทัศน;หนึ่งๆ กับตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขGองว�ามีความ
สอดคลGองตGองกันเพียงใด ความแม�นตรงในการจําแนกมโนทัศน;ตGองแน�ใจใหGไดGว�า มาตรวัดหนึ่งๆ 
สามารถวัดมโนทัศน;ท่ีตGองการวัดแต�เพียงมโนทัศน;นั้นๆ เท�านั้น มิใช�วัดครอบคลุมถึงสิ่งอ่ืนดGวย 
   2. หลักแนวคิดเก่ียวกับความเชื่อถือไดGของมาตรวัด (Reliability) การประเมินความ
เชื่อถือไดGของมาตรวัดหนึ่งๆ ก็คือ การประเมินว�าปEจจัยท่ีเขGามาเก่ียวขGองโดยบังเอิญ (Random) นั้นมี
อิทธิพลมากนGอยเพียงใด การทดสอบความเชื่อถือไดGเป�นการวัดระดับของความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึน
โดยบังเอิญ หากความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนโดยบังเอิญมีนGอย ก็ยิ่งมีความเชื่อถือไดGมาก แต�ถGายิ่งความ
คลาดเคลื่อนมีมากก็เชื่อถือไดGนGอย ความเชื่อถือไดGนั้น ไม�ว�าจะพิจารณาในแง�มุมใดก็ตาม สิ่งท่ี
เหมือนกันในส�วนรวม ก็คือ การประเมินความคงเสGนคงวา หรือความสอดคลGองของคําตอบท่ีไดGรับ  
   3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
    ผูGวิจัยสรGางเครื่องมือนําเสนออาจารย;ท่ีปรึกษางานวิจัย เพ่ือตรวจสอบแกGไข และ
ปรับปรุง โดยนําเครื่องมือไปใหGผูGเชี่ยวชาญ ตรวจสอบ ความตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมดGานภาษา 
   4. การตรวจสอบขGอมูล 
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    เพ่ือใหGไดGความเชื่อถือ ความครบถGวน และประเมินคุณภาพของขGอมูลว�า อยู�ใน
ระดับท่ีจะนํามาวิเคราะห; และตอบปEญหาการวิจัยไดG จึงจําเป�นตGองมีการตรวจสอบขGอมูล การวิจัยเชิง
คุณภาพโดยจะแยกการตรวจสอบในแต�ละแง�มุม ดังนี้ 

4.1 การตรวจสอบเพ่ือความน�าเชื่อถือของขGอมูล 
      ในการวิจัยเชิงคุณภาพไม�มีเครื่องมือหรือการทดสอบทางสถิติ เพ่ือหาความ
น�าเชื่อถือของขGอมูล ไดGผูGวิจัยจึงใชGวิธีการตรวจสอบขGอมูล แบบสามเสGา (Triangulation) หมายถึง 
การไม�ปEกใจว�าแหล�งขGอมูล แหล�งใดแหล�งหนึ่งท่ีไดGมาต้ังแต�แรกเป�นแหล�งขGอมูลท่ีเชื่อถือไดG ตGอง
แสวงหาความเป�นไปไดGว�ายังมีแหล�งขGอมูลอ่ืนใดอีกบGาง ในแหล�งขGอมูลอ่ืนๆ มีขGอมูลไดGอีกมากมาย แต�
เม่ือประมวลเขGาดGวยกันแลGวก็รวมไดGเป�นขGอมูลเพียงสองแบบ คือ ขGอมูลท่ีเหมือนกับแหล�งแรก กับ
ขGอมูลท่ีตรงกันขGามกับแหล�งแรก ซ่ึงเรียกไดGว�า แบบท่ีสองเม่ือขGอมูลมีความตรงขGามกับแหล�งแรก 
จะตGองแสวงหาขGอมูลต�อไปจนครบขGอมูลแหล�งท่ีสาม ซ่ึงต�าง ไปจากขGอมูลท้ังสองแบบขGางตGน ขGอมูล
ใดท่ีต�างไปจากแหล�งท่ีหนึ่งและสอง ก็ลGวนเป�นขGอมูลแบบท่ีสามท้ังนั้น โดยท่ีไม�จําเป�นตGองเหมือน
กันเอง (สุภางค;  จันทวานิช, 2545) 
    4.2 การตรวจสอบเพ่ือดูความครบถGวน และคุณภาพของขGอมูล 
      ในการตรวจสอบ จะตรวจสอบหลังจากการเก็บขGอมูลมาแลGวประเมินว�า
ขGอมูลท่ีไดGมาครบถGวนเพียงพอท่ีจะตอบปEญหาการวิจัยโดยแบ�งเป�นขGอมูลท่ีเป�นความคิดเห็นหรือ
ทัศนะของผูGถูกสัมภาษณ; เป�นขGอมูลท่ีผูGใหGขGอมูลไดGทํา การประเมินแลGวรูGสึกอย�างไร ซ่ึงจะแสดง
ลักษณะต�อไปนี้ สถานะทางอารมณ;ของผูGใหGสัมภาษณ; ค�านิยม ทัศนคติต�อหัวขGอท่ีกําลังพูดถึง        
(เชิงอารมณ;) ความคิดเห็นต�อหัวขGอท่ีกําลังพูดถึง (ทางปEญญา) ขGอมูลท่ีเป�นการใหGรายละเอียดหรือ
เหตุการณ; โดยสังเกตว�าขGอมูลท่ีไดGจากผูGใหGสัมภาษณ;มีความสอดคลGองหรือแตกต�างจากสถานการณ;
หรือไม�อย�างไร  โดยท่ัวไปการเล�าเหตุการณ;จะคลาดเคลื่อนไปจากความจริงไดG 
 
3.4 การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ใชGวิธีการเก็บขGอมูลหลายวิธีประกอบกัน ไดGแก� การเก็บรวบรวมขGอมูลทุติยภูมิ  
การเก็บขGอมูลภาคสนามซ่ึงเป�นการพูดคุยโดยมีแนวคําถามท่ีต้ังไวGล�วงหนGาเป�นแนวทางสําคัญ มีการ
บันทึกขGอมูลลงสมุดบันทึก การใชGเครื่องบันทึกเทป เพ่ือช�วยบันทึกขGอมูลและการใชGกลGองถ�ายรูปช�วย
ในการบันทึกภาพ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมขGอมูลประกอบดGวย 
  ก. การศึกษาจากเอกสาร 
   ไดGแก� การศึกษาวิจัยดGานต�างๆ ท่ีเก่ียวขGองกับการพัฒนาการท�องเท่ียวนโยบายการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน และเก่ียวขGองกับพ้ืนท่ีศึกษาวิจัย การศึกษาจากสมุดรายงานสถิติต�างๆ ของ
จังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม หนังสือรวบรวมขGอมูลและรายงานการศึกษาวิจัยเก่ียวกับแผนพัฒนา
ดGานการท�องเท่ียว ของจังหวัดราชบุรี สมุทรสงครามท้ังในระดับ ตําบล อําเภอ และจังหวัด และ
เอกสารหนังสือท่ีรวบรวมขGอมูลทางดGานวัฒนธรรมทGองถ่ิน เช�น ประวัติความเป�นมาของวิถีชีวิตชุมชน
ริมน้ํา ประวัติความเป�นมาของตลาดน้ํา 
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  ข. การสังเกต (Observation) 
   ผูGวิจัยเป�นผูGสังเกตสิ่ ง ท่ี เกิดข้ึนในชุมชนเพ่ือศึกษาปรากฏการณ; ท่ี เ กิดข้ึนใน
สภาพการณ;ท่ีกําลังเกิดข้ึนจริง โดยผูGวิจัยใชGการสังเกตเป�น 2 แบบ คือ การสังเกตแบบมีส�วนร�วม และ
ไม�มีส�วนร�วม มีรายละเอียดดังนี้ คือ 
   การสังเกตแบบไม�มีส�วนร�วมในท่ีนี้ หมายถึง การท่ีผูGวิจัยเฝxาสังเกตโดยไม�เขGาไปมี
ส�วนร�วมในกิจกรรมของชุมชน ไดGแก� การเก็บรวบรวมขGอมูลทางกายภาพของชุมชน เช�น ลักษณะการ
ต้ังบGานเรือน ลักษณะการทํามาหากิน รวมถึงการเก็บขGอมูลในกรณีท่ีไม�ตGองการใหGผูGถูกสังเกตถูก
รบกวนหรือรูGสึกตัว เช�น การมีปฏิสัมพันธ;ของผูGประกอบธุรกิจ ชาวบGาน เป�นตGน 
   การสังเกตแบบมีส�วนร�วมในท่ีนี้ หมายถึง การเขGาไปใชGชีวิตร�วมกับชาวบGานในชุมชน 
เพ่ือเก็บขGอมูลเก่ียวกับแบบแผนพฤติกรรม ประเพณี สถานการณ;ต�างๆ ในชุมชน เช�นการเขGาไปมีส�วน
ร�วมในธุรกิจการท�องเท่ียว การร�วมพูดคุยหรือการประชุมเครือข�ายของชุมชน เป�นตGน 
  ค. การสัมภาษณ;ระดับลึก (In-Depth Interview) 
   เป�นการพูดคุยระหว�างผูGวิจัย กับผูGใหGขGอมูลเป�นหลักโดยเป�นการสัมภาษณ;ระดับลึก
(In-Depth Interview) ท่ีมีแนวคําถามช�วยกํากับทิศทางการสนทนา รวมไปถึงการสนทนาอย�างไม�
เป�นทางการ ซ่ึงจะใชGควบคู�กับการสังเกต และเพ่ือใหGไดGขGอมูล และมุมมองท่ีกวGางข้ึนการเก็บขGอมูล
โดยการสัมภาษณ;อาจจะตGองเก็บขGอมูลจากบุคคลในพ้ืนท่ีใกลGเคียง และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขGองกับ
พ้ืนท่ีในการศึกษาดGวย 
  ง. การออกแบบสอบถาม (Questionnaire) 
   เป�นการเก็บขGอมูลพ้ืนฐานนักท�องเท่ียว ผูGวิจัยแบ�งออกเป�น 5 ส�วน คือ  
   ส�วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขGอมูลส�วนตัว เป�นคําถามแบบเลือกตอบ (Check List)   
   ส�วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปEจจัยท่ีสัมพันธ;กับการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�าง
ยั่งยืน เป�นคําถามแบบมาตรส�วน (Rating Scale) ซ่ึงประกอบดGวย 6 ดGาน ไดGแก� ดGานนโยบายดGาน
การท�องเท่ียว ดGานการสรGางความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ดGานการสรGางความยั่งยืนทางสังคม ดGานการ
สรGางความยั่งยืนทางวัฒนธรรม ดGานการสรGางความยั่งยืนทางสิ่งแวดลGอม และดGานความผูกพันต�อ
แหล�งท�องเท่ียวใหGผูGตอบแบบสอบถามเลือกตอบ 5 ระดับ คือ 
   ระดับ  5  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู�ในระดับ มากท่ีสุด 
   ระดับ  4  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู�ในระดับ มาก 
   ระดับ  3 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู�ในระดับ ปานกลาง 
   ระดับ  2 หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู�ในระดับ นGอย 
   ระดับ  1 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู�ในระดับ นGอยท่ีสุด 
   ส�วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปEจจัยการสรGางการมีส�วนร�วมในการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม เป�นคําถามแบบมาตรส�วน (Rating 
Scale) ซ่ึงประกอบดGวย 6 ดGาน ไดGแก� ดGานการมีส�วนร�วมในการคGนหาปEญหาและประเด็นปEญหา
ร�วมกัน ดGานการมีส�วนร�วมในการวางแผน ดGานการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานร�วมกัน ดGานการมีส�วน
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ร�วมในการตัดสินใจดGานการมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผลร�วมกัน และดGานการมีส�วนร�วมรับ
ผลประโยชน; ใหGผูGตอบแบบสอบถามเลือกตอบ 5 ระดับ คือ 
   ระดับ  5  หมายถึง  มีส�วนร�วมอยู�ในระดับ มากท่ีสุด 
   ระดับ  4  หมายถึง  มีส�วนร�วมอยู�ในระดับ มาก 
   ระดับ  3 หมายถึง  มีส�วนร�วมอยู�ในระดับ ปานกลาง 
   ระดับ  2 หมายถึง   มีส�วนร�วมอยู�ในระดับ นGอย 
   ระดับ  1 หมายถึง  มีส�วนร�วมอยู�ในระดับ นGอยท่ีสุด 
   ส�วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัด
ราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม เป�นคําถามแบบมาตรส�วน (Rating Scale) ซ่ึงประกอบดGวยรูปแบบ
การพัฒนาการท�องเท่ียว 4 ดGาน ไดGแก� ดGานการพัฒนาโครงสรGางพ้ืนฐาน ดGานการพัฒนาคุณภาพ
สินคGา ศักยภาพบุคลากร และการบริการดGานการท�องเท่ียว ดGานการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ 
ดGานการสรGาง และเผยแพร�ภาพลักษณ; ใหGผูGตอบแบบสอบถามเลือกตอบ 5 ระดับ คือ 
   ระดับ  5  หมายถึง  ผลบรรลุเปxาหมายอยู�ในระดับ มากท่ีสุด 
   ระดับ  4  หมายถึง  ผลบรรลุเปxาหมายอยู�ในระดับ มาก 
   ระดับ  3 หมายถึง  ผลบรรลุเปxาหมายอยู�ในระดับ ปานกลาง 
   ระดับ  2 หมายถึง   ผลบรรลุเปxาหมายอยู�ในระดับ นGอย 
   ระดับ  1 หมายถึง  ผลบรรลุเปxาหมายอยู�ในระดับ นGอยท่ีสุด 
   ส�วนท่ี 5 เป�นแบบสอบถามปลายเปmดใหGผูGตอบแบบสอบถามเขียนตอบเพ่ือแสดง
ความคิดเห็นเกณฑ;ในการอธิบายระดับปEจจัยท่ีสัมพันธ;กับการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ปEจจัย
การสรGางการมีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และจังหวัด
สมุทรสงครามโดยการแบ�งช�วงการแปลผลตามหลักของการแบ�งอันตรภาคชั้น (Class Interval) โดย
ใชGหลักว�า เอาค�าสูงสุดลบดGวยค�าตํ่าสุด แลGวหารดGวยจํานวนช�วงหรือระดับท่ีตGองการแปลผล ถGาเป�น
กรณี 5 ระดับ จะเป�นดังนี้ 
 

  

 

                       
   =    

5

1  -  5

   
 

     =   0.8  
  เกณฑ;สําหรับการวัดระดับปEจจัยท้ัง 3 ตัวแปร แบ�งออกเป�น 5 ระดับ ดังนี้  
   4.21-5.00  ระดับปEจจัยอยู�ในระดับ มากท่ีสุด 
   3.41-4.20  ระดับปEจจัยอยู�ในระดับ มาก 
   1.00-1.80  ระดับปEจจัยอยู�ในระดับ นGอยท่ีสุด 
   

คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
 

            ระดับการวัด 
 

ช�วงชั้นคะแนน        =   
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   การตรวจคุณภาพของเครื่องมือ 
   ผูGวิจัยไดGดําเนินการสรGางเครื่องมือซ่ึงเป�นแบบสอบถามสําหรับใชGในการเก็บรวบรวม
ขGอมูล เพ่ือใชGในการวิจัยแลGวนําแบบสอบถามท่ีสรGางข้ึนใหGผูGเชี่ยวชาญตรวจสอบ เพ่ือหาค�าความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผูGทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท�าน ตรวจสอบเพ่ือ ใหGครอบคลุม
เนื้อหา การสื่อความหมายและใหGขGอเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุง แกGไขแบบสัมภาษณ; และแบบสํารวจ
ขGอมูลพ้ืนฐานแหล�งท�องเท่ียวใหGเหมาะสมยิ่งข้ึน เหตุผลของการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) เพ่ือพิจารณาความสอดคลGองระหว�างขGอคําถาม กับนิยามปฏิบัติการ (Item 
Objective Congruence: IOC) ตลอดจนความครอบคลุมของขGอคําถามและความชัดเจนของภาษา
ว�าเหมาะสม (1) หรือไม�เหมาะสม (-1) ต�อจากนั้นผูGวิจัยไดGนําแบบสอบถามท่ีผ�านการประเมินจาก
ผูGเชี่ยวชาญไปทดลอง (Try out) กับประชาชนท่ีอาศัยในหมู�บGานท่ีไม�ใช�กลุ�มตัวอย�าง จํานวน 30 คน 
เพ่ือวิเคราะห;หาค�าดัชนีความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยการคํานวณหาค�าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ    
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) และผลจากการวิเคราะห;ขGอมูลจากการนํา
แบบสอบถามท่ีนําไปทดลองใชGไดGค�าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามแสดงดังตาราง 
 
ตารางท่ี 3.3 ค�าความเชื่อม่ันของเครื่องมือท่ีใชGในการวิจัย 
 

ป4จจัยท่ีสัมพันธ5กับการท�องเท่ียวอย�างย่ังยืน ค�าความเช่ือม่ัน 
ดGานนโยบายดGานการท�องเท่ียว 0.8120 
ดGานการสรGางความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 0.7084 
ดGานการสรGางความยั่งยืนทางสังคม 0.7960 
ดGานการสรGางความยั่งยืนทางวัฒนธรรม 0.7386 
ดGานการสรGางความยั่งยืนทางสิ่งแวดลGอม 0.8196 
ดGานความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียว 0.8324 

การสร�างการมีส�วนร�วมของชุมชน ค�าความเช่ือม่ัน 
ดGานการมีส�วนร�วมในการคGนหาปEญหาและประเด็นปEญหาร�วมกัน 0.8565 
ดGานการมีส�วนร�วมในการวางแผน 0.8692 
ดGานการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานร�วมกัน 0.8363 
ดGานการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ 0.8373 
ดGานการมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผลร�วมกัน 0.8377 
ดGานการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน; 0.8058 
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ตารางท่ี 3.3 (ต�อ) 
 

การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างย่ังยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัด
สมุทรสงคราม 

ค�าความเช่ือม่ัน 

ดGานการพัฒนาโครงสรGางพ้ืนฐาน  0.8838 
ดGานการพัฒนาคุณภาพสินคGา ศักยภาพบุคลากรและการบริการดGานการ
ท�องเท่ียว 

0.9020 

ดGานการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ 0.8877 
ดGานการสรGางและเผยแพร�ภาพลักษณ; 0.9055 

ภาพรวมท้ังแบบสอบถาม 0.9796 
 

3.5 สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห5ข�อมูล  
 ผูGวิจัยไดGทําการวิเคราะห;ขGอมูล ดังนี้ 
 1. ขGอมูลเชิงคุณภาพ ไดGแก� ขGอมูลส�วนบุคคลของผูGตอบแบบสอบถาม เพ่ืออธิบายลักษณะ
กระจาย ของกลุ�มตัวอย�าง และตรวจสอบความถูกตGองของขGอมูลท่ีจะนําไปใชGในการวิเคราะห; โดย
คํานวณค�าสถิติพ้ืนฐาน ไดGแก� การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค�ารGอยละ (Percentage)  
 2. การวิเคราะห;ระดับปEจจัยท่ีสัมพันธ;กับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ไดGแก� นโยบายดGานการ
ท�องเท่ียวการสรGางความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ การสรGางความยั่งยืนทางสังคม การสรGางความยั่งยืนทาง
วัฒนธรรม การสรGางความยั่งยืนทางสิ่งแวดลGอม ความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียว และการบริหาร
จัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ไดGแก� ดGานการมีส�วนร�วมในการคGนหาปEญหาและประเด็นปEญหา
ร�วมกัน ดGานการมีส�วนร�วมในการวางแผน ดGานการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานร�วมกัน ดGานการมีส�วน
ร�วมในการตัดสินใจ ดGานการมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผลร�วมกัน ดGานการมีส�วนร�วมรับ
ผลประโยชน; ใชGค�าเฉลี่ย (Mean) ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 3. การวิเคราะห;ระดับตัวแบบ การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัด
สมุทรสงคราม ไดGแก� 1. ดGานการพัฒนาโครงสรGางพ้ืนฐาน ดGานการพัฒนาคุณภาพสินคGา ศักยภาพบุคลากร
และการบริการดGานการท�องเท่ียว ดGานการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ และดGานการสรGางและเผยแพร�
ภาพลักษณ; ใชGค�าเฉลี่ย (Mean) ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 4. การวิเคราะห;ความสัมพันธ;เบื้องตGนก�อนวิเคราะห;การถดถอย โดยการวิเคราะห;       
ค�าสัมประสิทธ;สหสัมพันธ;ของตัวแปรอิสระ ซ่ึงไดGแก� ปEจจัยท่ีสัมพันธ;กับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน การ
บริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน และตัวแปรตามตัวแบบ การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน
จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม โดยการคํานวณค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ;แบบเพียร;สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) การแปลความระดับความสัมพันธ; ซ่ึง
พิจารณาว�าตัวแปรมีความสัมพันธ;กันหรือไม�และมีความสัมพันธ;กันในระดับใด จะพิจารณาจากค�า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ; (r) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2549) ค�า r มีค�ามากว�าหรือเท�ากับ 0.70 แสดงว�า มี
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ความสัมพันธ;กันสูงท่ีจะก�อใหGเกิดการละเมิดขGอสมมุติฐานท่ีกํากับเทคนิคการวิเคราะห;ถดถอยพหุ 
ดังนั้น เพ่ือไม�ใหGละเมิดสมมุติฐานท่ีกํากับเทคนิคการวิเคราะห;ถดถอยพหุ จึงตัดตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ;
กันสูงออกก�อนแลGวจึงคัดเลือกตัวแปรเขGาสมการถดถอย ต�อไปโดยผูGวิจัยไดGกําหนดค�า r ดังนี้ 

 ค�า r   ระดับของความสัมพันธ; 
       0.90 - 1.00  มีความสัมพันธ;กันสูงมาก 
       0.70 - 0.90  มีความสัมพันธ;กันสูง 
       0.50 - 0.70  มีความสัมพันธ;กันสูงปานกลาง 
       0.30 - 0.50  มีความสัมพันธ;กันตํ่า 
       0.00 - 0.30  มีความสัมพันธ;กันตํ่ามาก 

 5. การตรวจสอบเงือนไขขGอตกลงเบื้องตGนก�อนทําการวิเคราะห;การถดถอย เพ่ือพิจารณา
ค�าความคลาดเคลื่อนเป�นอิสระต�อกันภายใตGระดับนัยสําคัญ 0.05 ว�า ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมี
การแจกแจงแบบปกติ มีความแปรปรวนคงท่ี และความคลาดเคลื่อนเป�นอิสระต�อกันหรือไม�โดยใชG
การตรวจสอบดGวยค�าสถิติ Durbin-Watson  
 6. การวิเคราะห;การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือศึกษาหา
รูปแบบของความสัมพันธ;เชิงเหตุและผลเพ่ือยืนยันว�าปEจจัยท่ีสัมพันธ;กับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน และ
การสรGางการมีส�วนร�วมของชุมชน (Independent Variable) ปEจจัยใดเป�นปEจจัยท่ีส�งผลต�อการ
พัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม (Dependent Variable)    
 7. การทดสอบสัมประสิทธิ์การถดถอย (การทดสอบค�าเบตGา) ใชGวิธีการทดสอบโดย ค�าสถิติ 
t-test) เพ่ือหาวิมีสัมประสิทธิ์การถดถอยตัวแปรใดมีความสัมพันธ;กับรูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียว
อย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม 
 8. การพยากรณ;การพัฒนาการท�องเ ท่ียวอย�างยั่ งยืนจังหวัดราชบุรี  และจังหวัด
สมุทรสงคราม เป�นผลสืบเนื่องมาจากปEจจัยท่ีสัมพันธ;กับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน และการสรGางการมี
ส�วนร�วมของชุมชนมากนGอยเท�าใดนั้น จะใชGสัมประสิทธิ์การตัดสินใจท่ีปรับแลGวเป�นค�าท่ีอธิบาย
ความหมาย คือ Adjust R2 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม 
เป!นการวิจัยในรูปแบบผสานวิธีระหว�างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ การวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือการค8นหาความจริงเชิงประจักษ:จากวัตถุประสงค:การวิจัย
ได8แก� 1. เพ่ือศึกษาการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม 2. เพ่ือศึกษา
ปDจจัยท่ีมีผลต�อกับการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ของจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม 3. เสนอ
แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการ โดยการมีส�วนร�วมของชุมชนต�อการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของ
จังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู8วิจัยได8นําเสนอผลการวิเคราะห:ออกเป!น 4 ส�วน ได8แก� 
 ส�วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห:ปDจจัยส�วนบุคคลของผู8ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห:โดยใช8สถิติ
พรรณนา ได8แก� ค�าความถ่ี และร8อยละ แสดงในรูปแบบตารางแจกแจงความถ่ี 
 ส�วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห:วัตถุประสงค:การวิจัยข8อท่ี 1 
  ส�วนท่ี 2.1 ผลการวิเคราะห:ระดับปDจจัยด8านความสัมพันธ:กับการท�องเท่ียวอย�าง
ยั่งยืน ประกอบด8วย ปDจจัย ด8านนโยบายการท�องเท่ียว ด8านการสร8างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ด8าน
การสร8างความยั่งยืนทางสังคม ด8านการสร8างความยั่งยืนทางวัฒนธรรม ด8านการสร8างความยั่งยืนทาง
สิ่งแวดล8อม ด8านความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียวโดยใช8สถิติพรรณนา ได8แก� การหาค�าเฉลี่ย การหาค�า
ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ส�วนท่ี  2.2 ผลการวิเคราะห:ระดับปDจจัยการสร8างการมีส�วนร�วมของชุมชน 
ประกอบด8วย ปDจจัยด8านการมีส�วนร�วมในการค8นหาปDญหาและประเด็นปDญหาร�วมกัน ด8านการมีส�วน
ร�วมในการวางแผน ด8านการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานร�วมกัน ด8านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ 
ด8านการมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผลร�วมกัน และด8านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน:โดยใช8สถิติ
พรรณนา ได8แก� การหาค�าเฉลี่ย การหาค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ส�วนท่ี 2.3 ผลการวิเคราะห:ระดับการบรรลุเปOาหมายตามการพัฒนาการท�องเท่ียว
อย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงประกอบด8วย ด8านการพัฒนาโครงสร8าง
พ้ืนฐาน ด8านการพัฒนาคุณภาพสินค8า ศักยภาพบุคลากรและการบริการด8านการท�องเท่ียว ด8านการ
พัฒนากลไกการบริหารจัดการ และด8านการสร8างและเผยแพร�ภาพลักษณ: วิเคราะห:โดยใช8สถิติ
พรรณนา ได8แก� การหาค�าเฉลี่ย การหาค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ส�วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห:วัตถุประสงค:การวิจัยข8อท่ี 2 
  ส�วนท่ี 3.1 ผลการวิเคราะห:ปDจจัยท่ีท่ีมีผลต�อกับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ของ
จังหวัดราชบุรี และสมุทรสงครามวิเคราะห:โดยใช8สถิติเชิงอนุมาน ได8แก� การตรวจข8อมูลความสัมพันธ:
เบื้องต8นก�อนการวิเคราะห:การถดถอยโดยการวิเคราะห:การหาค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ:แบบเพียร:สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือเป!นการตรวจสอบความสัมพันธ:ของข8อมูล
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เบื้องต8น แล8วทําการวิเคราะห:การถดถอยโดยการใช8เทคนิค Stepwise Multiple Regression เพ่ือหา
ปDจจัยท่ีส�งผลต�อการบรรลุเปOาหมายตามการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และ
จังหวัดสมุทรสงครามเพ่ือสร8างองค:ความรู�ใหม�จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
  ส�วนท่ี 3.2 การวิเคราะห:บทความ บทสนทนากลุ�ม และบทสัมภาษณ:เพ่ือการ
พัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม 
 ส�วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห:วัตถุประสงค:การวิจัยข8อท่ี 3 
   ส�วนท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห:ผลสรุป เพ่ือนเสนอแนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการ 
โดยการมีส�วนร�วมของชุมชนต�อการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม 
 สัญลักษณ:ท่ีใช8ในการวิเคราะห:ข8อมูล  
 เพ่ือความเข8าใจท่ีตรงกันในการแปลความหมายข8อมูล จึงกําหนดสัญลักษณ:ท่ีใช8ในการ
เสนอผลการวิเคราะห:ข8อมูลดังนี้ 

 X   แทน ค�าเฉลี่ย     
 S.D. แทน ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 n  แทน จํานวนกลุ�มตัวอย�าง 
 t  แทน ค�าสถิติท่ีใช8พิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ t (t- Distribution) 
 F  แทน ค�าสถิติท่ีใช8พิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ F (F-Distribution) 
 df  แทน ชั้นแห�งความเป!นอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS  แทน ผลโดยรวมกําลังสอง (Sum of Square) 
 MS แทน ค�าเฉลี่ยผลรวมกําลังสอง (Mean Square) 
 Sig แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significances)  
 *   แทน นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 **  แทน นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 βi  แทน สัมประสิทธิ์การถดถอย (i = 1,2,3,4,…,12)  
 R   แทน สหสัมพันธ:ระหว�างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ 
 Adj. 2

R แทน สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 
 X11 แทน  ด8านนโยบายการท�องเท่ียว   
 X12 แทน  ด8านการสร8างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 
 X13 แทน  ด8านการสร8างความยั่งยืนทางสังคม 
 X14 แทน  ด8านการสร8างความยั่งยืนทางวัฒนธรรม 
 X15 แทน  ด8านการสร8างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล8อม 
 X16 แทน  ด8านความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียว 
 X21 แทน  ด8านการมีส�วนร�วมในการค8นหาปDญหาและประเด็นปDญหาร�วมกัน 
 X22 แทน  ด8านการมีส�วนร�วมในการวางแผน   
 X23 แทน  ด8านการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานร�วมกัน 
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 X24 แทน  ด8านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ 
 X25 แทน  ด8านการมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผลร�วมกัน 
 X26 แทน  ด8านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน: 
 Y1 แทน  ด8านการพัฒนาโครงสร8างพ้ืนฐาน  
 Y2 แทน ด8านการพัฒนาคุณภาพสินค8า ศักยภาพบุคลากรและการบริการ 
 Y3 แทน ด8านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ 
 Y4 แทน ด8านการสร8างและเผยแพร�ภาพลักษณ:  
 Y total แทน  รูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัด
สมุทรสงคราม 

 
4.1 ผลการวิเคราะห�ป�จจัยส วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม  
 
ตารางท่ี 4.1 จํานวนและร8อยละของปDจจัยส�วนบุคคลของกลุ�มตัวอย�าง  
 

ป�จจัยส วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร�อยละ 
เพศ   

1. ชาย 164 50.62 
2. หญิง 160 49.38 

รวม 324 100 
อายุ   

1. ตํ่ากว�า 25 ปp 75 23.15 
2. 25 – 30 ปp 30 9.26 
3. 31 – 35 ปp 16 4.94 
4. 36 – 40 ปp 55 16.98 
5. 41 – 45 ปp 51 15.74 
6. มากกว�า 45 ปp 97 29.94 

รวม 324 100 
สถานภาพสมรส   
 1. โสด 137 42.28 
 2. สมรสแล8ว 178 54.94 
 3. หย�าร8าง/หม8าย 9 2.78 

รวม 324 100 
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ตารางท่ี 4.1 (ต อ) 
 

ป�จจัยส วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร�อยละ 
ระดับการศึกษา   

 1. ตํ่ากว�าปริญญาตรี 112 34.57 
 2. ปริญญาตรี  209 64.51 
 3. ปริญญาโท 3 0.62 
 4. สูงกว�าปริญญาโท 1 0.31 

รวม 324 100 
รายได8เฉลี่ยต�อเดือน   
          1. ตํ่ากว�า 10,000  บาท 108 33.33 
          2. 10,001-20,000 บาท 173 53.40 
          3. 20,001-30,000 บาท 43 13.27 
          4. 30,001- 40,000 บาท - - 
          5. 40,001-50,000 บาท - - 
          6. ต้ังแต� 50,001 บาทข้ึนไป - - 

รวม 324 100 
  
 ตารางท่ี 4.1 พบว�ากลุ�มตัวอย�างท่ีทําการศึกษาส�วนใหญ�เป!นเพศชาย จํานวน 164 คน คิดเป!น
ร8อยละ 50.62 รองลงมา เป!นเพศหญิง จํานวน 160 คน คิดเป!นร8อยละ 49.38 ส�วนใหญ�มีอายุมากกว�า    
45 ปp จํานวน 97 คน คิดเป!นร8อยละ 29.94 รองลงมามีอายุตํ่ากว�า 25 ปp จํานวน 75 คน คิดเป!นร8อยละ 23.15 
ส�วนใหญ�มีสถานภาพการสมรสคือสมรสแล8วจํานวน 178 คน คิดเป!นร8อยละ 54.94 ส�วนใหญ�มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จํานวน 209 คน คิดเป!นร8อยละ 64.51 ส�วนใหญ�มีรายได8เฉลี่ยต�อเดือนอยู�ระหว�าง  
10,001-20,000 บาท จํานวน 173 คน คิดเป!นร8อยละ 53.40 

 
4.2 ผลการวิเคราะห�วัตถุประสงค�การวิจัยข�อท่ี 1 
 ส�วนท่ี 2.1 ผลการวิเคราะห:ระดับปDจจัยด8านความสัมพันธ:กับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 
ประกอบด8วย ปDจจัย ด8านนโยบายการท�องเท่ียว ด8านการสร8างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ด8านการสร8าง
ความยั่งยืนทางสังคม  ด8านการสร8างความยั่งยืนทางวัฒนธรรม  ด8านการสร8างความยั่งยืนทาง
สิ่งแวดล8อม ด8านความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียวโดยใช8สถิติพรรณนา ได8แก� การหาค�าเฉลี่ย การหาค�า
ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ตารางท่ี 4.2 ระดับปDจจัยด8านความสัมพันธ:กับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 

 
ป�จจัยการท องเท่ียวอย างย่ังยืนโดยรวม X  S.D. แปลผล 

1. นโยบายการท�องเท่ียว 3.73 0.58 มาก 

2. การสร8างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 3.53 0.64 มาก 

3. การสร8างความยั่งยืนทางสังคม 3.66 0.60 มาก 

4. การสร8างความยั่งยืนทางวัฒนธรรม 3.75 0.59 มาก 

5. การสร8างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล8อม 3.46 0.65 มาก 

6. ความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียว 3.68 0.60 มาก 

รวม 3.62 0.62 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห:พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีทําการศึกษาส�วนใหญ�มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับปDจจัยด8านความสัมพันธ:กับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนโดยรวม อยู�ในระดับมาก ( X = 
3.62, S.D. = 0.62) เม่ือพิจารณาเป!นรายด8านพบว�า มีความคิดเห็นเก่ียวกับการสร8างความยั่งยืนทาง
วัฒนธรรม อยู�ในระดับมาก ( X = 3.75, S.D. = 0.59) รองลงมา มีความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายด8าน
การท�องเท่ียวอยู�ในระดับมาก ( X = 3.73, S.D. = 0.56) มีความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันต�อแหล�ง
ท�องเท่ียวอยู�ในระดับมาก ( X = 3.68, S.D. = 0.60) มีความคิดเห็นเก่ียวกับการสร8างความยั่งยืนทาง
สังคมอยู�ในระดับมาก ( X = 3.66, S.D. = 0.60) มีความคิดเห็นเก่ียวกับการสร8างความยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจอยู�ในระดับมาก ( X = 3.53, S.D. = 0.64) และมีความคิดเห็นเก่ียวกับการสร8างความยั่งยืน
ทางสิ่งแวดล8อมอยู�ในระดับมาก ( X = 3.46, S.D. = 0.65) ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.3 ระดับปDจจัยด8านความสัมพันธ:กับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนด8านนโยบายการท�องเท่ียว 

 
ป�จจัยด�านนโยบายการท องเท่ียว X  S.D. แปลผล 

1. มีการเชื่อมโยงบทบาทและภารกิจของหน8าท่ีในการดูแลการ
ท�องเท่ียว ของหน�วยงานหลักด8านการท�องเท่ียวให8มีความ
สอดคล8องกัน เช�น ตํารวจท�องเท่ียว กับองค:การบริหารการ
พัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 

3.73 0.69 มาก 

2. มีการสร8างพันธมิตรหุ8นส�วน หรือเครือข�ายระหว�างภาครัฐและ
เอกชนให8มีความเป!นรูปธรรมเช�น การจัดสรรงบประมาณ เพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมการส�งเสริมการขายการท�องเท่ียว 

3.67 0.78 มาก 

3. มีการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข8องกับการท�องเท่ียวให8
สอดคล8อง และอํานวยประสิทธิผลต�อการบริหารจัดการ
ท�องเท่ียว 

3.67 0.78 มาก 
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ตารางท่ี 4.3 (ต อ) 
 

ป�จจัยด�านนโยบายการท องเท่ียว X  S.D. แปลผล 
4. มีการบูรณาการงานด8านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย:สินของนักท�องเท่ียว เพ่ือทําหน8าท่ีในการประสานงาน รักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย:สินของนักท�องเท่ียว ท้ังในกรณี
ก�อน-หลังเกิดเหตุฉุกเฉิน เพ่ือสร8างความม่ันใจให8แก�นักท�องเท่ียว 

3.83 0.82 มาก 

รวม 3.73 0.77 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห:พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีทําการศึกษาส�วนใหญ�มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับปDจจัยด8านความสัมพันธ:กับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนด8านนโยบายการท�องเท่ียว โดยรวม     
อยู�ในระดับมาก (X = 3.73, S.D. = 0.77) เม่ือพิจารณาเป!นรายข8อคําถาม พบว�า มีการบูรณาการงานด8าน
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย:สินของนักท�องเท่ียว เพ่ือทําหน8าท่ีในการประสานงาน 
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย:สินของนักท�องเท่ียว ท้ังในกรณีก�อน-หลังเกิดเหตุฉุกเฉิน เพ่ือ
สร8างความม่ันใจให8แก�นักท�องเท่ียว อยู�ในระดับมาก ( X = 3.83, S.D. = 0.82) รองลงมา มีการ
เชื่อมโยงบทบาทและภารกิจของหน8าท่ีในการดูแลการท�องเท่ียว ของหน�วยงานหลักด8านการท�องเท่ียว
ให8มีความสอดคล8องกัน เช�น ตํารวจท�องเท่ียว กับองค:การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือการท�องเท่ียว
อย�างยั่งยืน อยู�ในระดับมาก ( X = 3.73, S.D. = 0.69) มีการสร8างพันธมิตรหุ8นส�วน หรือเครือข�าย
ระหว�างภาครัฐและเอกชนให8มีความเป!นรูปธรรมเช�น การจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
การส�งเสริมการขายการท�องเท่ียว อยู�ในระดับมาก ( X = 3.67, S.D. = 0.78) และมีการปรับปรุง
กฎหมายท่ีเก่ียวข8องกับการท�องเท่ียวให8สอดคล8อง และอํานวยประสิทธิผลต�อการบริหารจัดการ
ท�องเท่ียว อยู�ในระดับมาก ( X = 3.67, S.D. = 0.78) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.4 ระดับปDจจัยด8านความสัมพันธ:กับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนด8านการสร8างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 

 
ป�จจัยด�านการสร�างความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ X  S.D. แปลผล 

1. ได8รับค�าตอบแทนจากการท�องเท่ียวในรูปแบบตัวเงิน 3.29 1.04 ปานกลาง 

2. ประชาชนมีรายได8ท่ีสูงข้ึนกว�าเดิมท่ีเคยเป!นอยู� 3.31 0.97 ปานกลาง 

3. ตลาดน้ําได8รับความสนใจจากนักลงทุนเพ่ือเข8ามาทําการ
ประกอบอาชีพมากข้ึน 

3.59 0.84 มาก 

4. เศรษฐกิจของชุมชนได8รับการพัฒนาในทิศทางท่ีดีมากยิ่งข้ึน 3.63 0.82 มาก 

5. การดํารงชีวิตของคนในสถานท่ีท�องเท่ียวเป!นไปในทิศทางท่ีดี 3.82 0.75 มาก 

รวม 3.53 0.88 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห:พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีทําการศึกษาส�วนใหญ�มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับปDจจัยด8านความสัมพันธ:กับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนด8านการสร8างความยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจ โดยรวม อยู�ในระดับมาก ( X = 3.53, S.D. = 0.88) เม่ือพิจารณาเป!นรายข8อคําถาม พบว�า 
การดํารงชีวิตของคนในสถานท่ีท�องเท่ียวเป!นไปในทิศทางท่ีดี อยู�ในระดับมาก ( X = 3.82, S.D. = 
0.75) รองลงมา เศรษฐกิจของชุมชนได8รับการพัฒนาในทิศทางท่ีดีมากยิ่งข้ึน อยู�ในระดับมาก ( X = 
3.63, S.D. = 0.82) ตลาดน้ําได8รับความสนใจจากนักลงทุนเพ่ือเข8ามาทําการประกอบอาชีพมากข้ึน 
อยู�ในระดับมาก ( X = 3.59, S.D. = 0.84) ประชาชนมีรายได8ท่ีสูงข้ึนกว�าเดิมท่ีเคยเป!นอยู� อยู�ในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.31, S.D. = 0.97) และได8รับค�าตอบแทนจากการท�องเท่ียวในรูปแบบตัวเงิน อยู�ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.29, S.D. = 1.04) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.5 ระดับปDจจัยด8านความสัมพันธ:กับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนด8านการสร8างความยั่งยืนทางสังคม 

 

ป�จจัยด�านการสร�างความย่ังยืนทางสังคม X  S.D. แปลผล 
1. มีการประสานงานเพ่ือขอความร�วมมือจัดการการท�องเท่ียว
ระหว�างสมาชิกในแหล�งชุมชน 

3.71 0.78 มาก 

2. ประชาชนในชุมชนได8รับความรู8และวิทยาการใหม�ๆ จากการ
ท�องเท่ียว 

3.61 0.75 มาก 

3. พ้ืนท่ีของชุมชนเป!นท่ีรู8จักของนักท�องเท่ียวมากข้ึน 3.73 0.83 มาก 
4. สภาพแวดล8อมของชุมชนแหล�งท�องเท่ียวได8รับการพัฒนา 3.65 0.87 มาก 
5. มีการร�วมมือกันเพ่ือแก8ไขปDญหาชุมชนแหล�งท�องเท่ียว 3.61 0.87 มาก 

รวม 3.66 0.82 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห:พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีทําการศึกษาส�วนใหญ�มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับปDจจัยด8านความสัมพันธ:กับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนด8านการสร8างความยั่งยืนทาง
สังคมโดยรวม อยู�ในระดับมาก ( X = 3.66, S.D. = 0.82) เม่ือพิจารณาเป!นรายข8อคําถาม พบว�า พ้ืนท่ี
ของชุมชนเป!นท่ีรู8จักของนักท�องเท่ียวมากข้ึน อยู�ในระดับมาก ( X = 3.73, S.D. = 0.83) รองลงมา มี
การประสานงานเพ่ือขอความร�วมมือจัดการการท�องเท่ียวระหว�างสมาชิกในแหล�งชุมชน อยู�ในระดับ
มาก ( X = 3.71, S.D. = 0.78) สภาพแวดล8อมของชุมชนแหล�งท�องเท่ียวได8รับการพัฒนา อยู�ในระดับ
มาก ( X = 3.65, S.D. = 0.87) ประชาชนในชุมชนได8รับความรู8และวิทยาการใหม�ๆ จากการท�องเท่ียว 
อยู�ในระดับมาก ( X = 3.61, S.D. = 0.75) และมีการร�วมมือกันเพ่ือแก8ไขปDญหาชุมชนแหล�งท�องเท่ียว 
อยู�ในระดับมาก ( X = 3.61, S.D. = 0.87) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.6 ระดับปDจจัยด8านความสัมพันธ:กับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนด8านการสร8างความยั่งยืนทาง
วัฒนธรรม 

 

ป�จจัยด�านการสร�างความย่ังยืนทางวัฒนธรรม X  S.D. แปลผล 

1. มีการรณรงค:ให8มีการอนุรักษ:พ้ืนท่ีท�องเท่ียว 3.86 0.84 มาก 

2. มีการร�วมมือพัฒนาพ้ืนท่ีให8เป!นการท�องเท่ียวแบบยั่งยืน 3.74 0.81 มาก 

3. ท�านคิดว�าวิถีและวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลงไป 3.71 0.77 มาก 

4. คิดว�ากิจกรรมการท�องเท่ียวมีความเหมาะสมกับสภาพ
วัฒนธรรมของพ้ืนท่ี 

3.70 0.77 มาก 

รวม 3.75 0.80 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห:พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีทําการศึกษาส�วนใหญ�มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับปDจจัยด8านความสัมพันธ:กับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนด8านการสร8างความยั่งยืนทาง
วัฒนธรรมอยู�ในระดับมาก ( X = 3.75, S.D. = 0.80) เม่ือพิจารณาเป!นรายข8อคําถาม พบว�า มีการ
รณรงค:ให8มีการอนุรักษ:พ้ืนท่ีท�องเท่ียว อยู�ในระดับมาก ( X = 3.86, S.D. = 0.84) รองลงมา การ
ร�วมมือพัฒนาพ้ืนท่ีให8เป!นการท�องเท่ียวแบบยั่งยืน อยู�ในระดับมาก ( X = 3.74, S.D. = 0.81) ท�านคิด
ว�าวิถีและวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลงไป อยู�ในระดับมาก ( X = 3.71, S.D. = 0.78) และคิดว�า
กิจกรรมการท�องเท่ียวมีความเหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรมของพ้ืนท่ี อยู�ในระดับมาก ( X = 3.70, 
S.D. = 0.77) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.7 ระดับปDจจัยด8านความสัมพันธ:กับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนด8านการสร8างความยั่งยืนทาง
สิ่งแวดล8อม 

 

ป�จจัยด�านการสร�างความย่ังยืนทางส่ิงแวดล�อม X  S.D. แปลผล 

1. ไม�เกิดปDญหาสิ่งแวดล8อมและสภาพภูมิทัศน:ในพ้ืนท่ีถูกทําลาย
โดยนักท�องเท่ียว 

3.33 0.85 ปานกลาง 

2. ไม�เกิดปDญหาความเสื่อมโทรมของแหล�งท�องเท่ียว 3.30 0.88 ปานกลาง 
3. มีการบริหารจัดการเก่ียวกับการอนุรักษ:สิ่งแวดล8อม 3.63 0.86 มาก 
4. มีการปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีให8เหมาะสมกับการท�องเท่ียว เช�น 
สภาพถนน ทางเท8า 

3.59 0.88 มาก 

5. มีการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแหล�งท�องเท่ียว 3.45 0.88 มาก 
รวม 3.46 0.87 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห:พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีทําการศึกษาส�วนใหญ�มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับปDจจัยด8านความสัมพันธ:กับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนด8านการสร8างความยั่งยืนทาง
สิ่งแวดล8อมอยู�ในระดับมาก ( X = 3.46, S.D. = 0.87) เม่ือพิจารณาเป!นรายข8อคําถาม พบว�า มีการ
บริหารจัดการเก่ียวกับการอนุรักษ:สิ่งแวดล8อม อยู�ในระดับมาก ( X = 3.63, S.D. = 0.86) รองลงมา   
มีการปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีให8เหมาะสมกับการท�องเท่ียว เช�น สภาพถนน ทางเท8า อยู�ในระดับมาก 
( X = 3.59, S.D. = 0.88) มีการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแหล�งท�องเท่ียว อยู�ในระดับมาก ( X = 
3.45, S.D. = 0.88) ไม�เกิดปDญหาสิ่งแวดล8อมและสภาพภูมิทัศน:ในพ้ืนท่ีถูกทําลายโดยนักท�องเท่ียว 
อยู�ในระดับปานกลาง (X = 3.33, S.D. = 0.85) และไม�เกิดปDญหาความเสื่อมโทรมของแหล�งท�องเท่ียว อยู�ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.30, S.D. = 0.88) ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.8 ระดับปDจจัยด8านความสัมพันธ:กับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนด8านความผูกพันต�อแหล�ง
 ท�องเท่ียว 
 

ป�จจัยด�านความผูกพันต อแหล งท องเท่ียว X  S.D. แปลผล 

1. ท�านภูมิใจและยินดีท่ีจะบอกกับผู8อ่ืนว�าเป!นผู8อาศัยในแหล�ง
ท�องเท่ียวตลาดน้ําแห�งนี้ 

3.81 0.84 มาก 

2. ท�านเข8าร�วมกิจกรรมต�างๆ ท่ีแหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ําจัดข้ึน
ด8วยความเต็มใจ 

3.67 0.88 มาก 

3. ท�านรู8สึกม่ันคงเม่ือได8เป!นสมาชิกของผู8อาศัยในแหล�งท�องเท่ียว
ตลาดน้ําแห�งนี้ 

3.68 0.87 มาก 

4. ท�านเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานให8บรรลุเปOาหมายสูงสุดของแหล�ง
ท�องเท่ียวตลาดน้ําแห�งนี้ 

3.76 0.82 มาก 

5. หน8าท่ีท่ีปฏิบัติอยู�นั้นมีผลต�อความสําเร็จของแหล�งท�องเท่ียว
ตลาดน้ําแห�งนี้ 

3.70 0.77 มาก 

6. ท�านทุ�มเทและเสียสละในการทํางานให8กับแหล�งท�องเท่ียว
ตลาดน้ําแห�งนี้อย�างเต็มความสามารถ 

3.56 0.75 มาก 

7. ท�านจะอาศัยอยู�ในชุมชนของแหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ําแห�งนี้
ตราบเท�าท่ีชุมชนยังดํารงอยู� 

3.70 0.81 มาก 

8. ท�านไม�ต8องการท่ีจะย8ายออกไปทํางานท่ีได8ค�าตอบแทนหรือ
รายได8อ่ืนท่ีดีกว�า 

3.59 0.84 มาก 

รวม 3.68 0.82 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห:พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีทําการศึกษาส�วนใหญ�มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับปDจจัยด8านความสัมพันธ:กับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนด8านความผูกพันต�อแหล�ง
ท�องเท่ียวอยู�ในระดับมาก ( X = 3.68, S.D. = 0.82) เม่ือพิจารณาเป!นรายข8อคําถาม พบว�า ท�านภูมิใจ
และยินดีท่ีจะบอกกับผู8อ่ืนว�าเป!นผู8อาศัยในแหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ําแห�งนี้ อยู�ในระดับมาก ( X = 3.81, 
S.D. = 0.84) รองลงมา ท�านเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานให8บรรลุเปOาหมายสูงสุดของแหล�งท�องเท่ียวตลาด
น้ําแห�งนี้ อยู�ในระดับมาก ( X = 3.76, S.D. = 0.82) หน8าท่ีท่ีปฏิบัติอยู�นั้นมีผลต�อความสําเร็จของ
แหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ําแห�งนี้ อยู�ในระดับมาก ( X = 3.70, S.D. = 0.77) ท�านจะอาศัยอยู�ในชุมชน
ของแหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ําแห�งนี้ตราบเท�าท่ีชุมชนยังดํารงอยู� อยู�ในระดับมาก ( X = 3.70, S.D. = 
0.81) ท�านรู8สึกม่ันคงเม่ือได8เป!นสมาชิกของผู8อาศัยในแหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ําแห�งนี้ อยู�ในระดับมาก 
( X = 3.68, S.D. = 0.87) ท�านเข8าร�วมกิจกรรมต�างๆ ท่ีแหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ําจัดข้ึนด8วยความเต็มใจ
อยู�ในระดับมาก ( X = 3.67, S.D. = 0.88) ท�านไม�ต8องการท่ีจะย8ายออกไปทํางานท่ีได8ค�าตอบแทน
หรือรายได8อ่ืนท่ีดีกว�า อยู�ในระดับมาก ( X = 3.59, S.D. = 0.84) และท�านทุ�มเทและเสียสละในการ
ทํางานให8กับแหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ําแห�งนี้อย�างเต็มความสามารถ อยู�ในระดับมาก ( X = 3.56, S.D. 
= 0.75) ตามลําดับ 
 ส�วนท่ี 2.2 ผลการวิเคราะห:ระดับปDจจัยด8านการมีส�วนร�วมของชุมชน ประกอบด8วย ปDจจัย
ด8านการมีส�วนร�วมในการค8นหาปDญหาและประเด็นปDญหาร�วมกัน ด8านการมีส�วนร�วมในการวางแผน 
ด8านการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานร�วมกัน ด8านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ ด8านการมีส�วนร�วมใน
การติดตามประเมินผลร�วมกัน และด8านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน:โดยใช8สถิติพรรณนา ได8แก� การ
หาค�าเฉลี่ย การหาค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ตารางท่ี 4.9 ระดับปDจจัยการสร8างการมีส�วนร�วมของชุมชนโดยรวม 

 
ป�จจัยด�านการมีส วนร วมของชุมชนโดยรวม X  S.D. แปลผล 

1. ด8านการมีส�วนร�วมในการค8นหาปDญหาและประเด็นปDญหา   
ร�วมกัน 

3.53 0.63 มาก 

2. ด8านการมีส�วนร�วมในการวางแผน 3.50 0.63 มาก 
3. ด8านการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานร�วมกัน 3.56 0.67 มาก 
4. ด8านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ 3.54 0.66 มาก 
5. ด8านการมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผลร�วมกัน 3.56 0.73 มาก 
6. ด8านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน: 3.60 0.66 มาก 

รวม 3.55 0.66 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห:พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีทําการศึกษาส�วนใหญ�มีการสร8างการ
มีส�วนร�วมของชุมชนกับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนโดยรวมอยู�ในระดับมาก ( X = 3.55, S.D. = 0.66) 
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เม่ือพิจารณาเป!นรายด8าน พบว�า ด8านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน: อยู�ในระดับมาก ( X = 3.60, S.D. 
= 0.66) รองลงมา ด8านการมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผลร�วมกัน อยู�ในระดับมาก ( X = 3.56, 
S.D. = 0.73) ด8านการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานร�วมกัน อยู�ในระดับมาก ( X = 3.56, S.D. =0.67) 
ด8านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ อยู�ในระดับมาก ( X = 3.54, S.D. = 0.66) ด8านการมีส�วนร�วมใน
การค8นหาปDญหาและประเด็นปDญหาร�วมกันอยู�ในระดับมาก ( X = 3.53, S.D. = 0.63) และด8านการมี
ส�วนร�วมในการวางแผน อยู�ในระดับมาก ( X = 3.50, S.D. = 0.63) ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.10 ระดับปDจจัยการสร8างการมีส�วนร�วมของชุมชนด8านการมีส�วนร�วมในการค8นหาปDญหา
 และประเด็นปDญหาร�วมกัน 

 
ป�จจัยการสร�างการมีส วนร วมของชุมชนด�านการมีส วนร วมใน

การค�นหาป�ญหาและประเด็นป�ญหาร วมกัน X  S.D. แปลผล 

1. มีส�วนร�วมในการสํารวจเก็บข8อมูล 3.57 0.78 มาก 
2. มีส�วนร�วมในการศึกษาสาเหตุของปDญหาชุมชน 3.48 0.81 มาก 
3. วิเคราะห:ปDญหาและกําหนดประเด็นปDญหาท่ีเกิดข้ึน 3.48 0.77 มาก 
4. มีส�วนร�วมในการประสานงานในการดําเนินการค8นหาปDญหา
ของชุมชน 

3.57 0.82 มาก 

5. ร�วมประเมินความเป!นไปได8ในการดําเนินการต�างๆ ของชุมชน 3.52 0.77 มาก 
รวม 3.53 0.79 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห:พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีทําการศึกษาส�วนใหญ�มีการสร8าง

การมีส�วนร�วมของชุมชนกับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนด8านการมีส�วนร�วมในการค8นหาปDญหาและ
ประเด็นปDญหาร�วมกัน อยู�ในระดับมาก ( X = 3.53, S.D. = 0.79) เม่ือพิจารณาเป!นรายข8อคําถาม 
พบว�า มีส�วนร�วมในการสํารวจเก็บข8อมูล อยู�ในระดับมาก ( X = 3.57, S.D. = 0.78) รองลงมา มีส�วน
ร�วมในการประสานงานในการดําเนินการค8นหาปDญหาของชุมชน อยู�ในระดับมาก ( X = 3.57, S.D. = 
0.82) ร�วมประเมินความเป!นไปได8ในการดําเนินการต�างๆของชุมชน อยู�ในระดับมาก ( X = 3.52, S.D. 
= 0.77) วิเคราะห:ปDญหาและกําหนดประเด็นปDญหาท่ีเกิดข้ึน อยู�ในระดับมาก ( X = 3.48, S.D. = 
0.77) และมีส�วนร�วมในการศึกษาสาเหตุของปDญหาชุมชน อยู�ในระดับมาก ( X = 3.48, S.D. = 0.81) 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.11 ระดับปDจจัยการสร8างการมีส�วนร�วมของชุมชนด8านการมีส�วนร�วมในการวางแผน 

 
ป�จจัยการสร�างการมีส วนร วมของชุมชนด�านการมีส วนร วมใน

การวางแผน X  S.D. แปลผล 

1. มีส�วนร�วมในการวางกฎระเบียบของแต�ละกิจกรรมในชุมชน 3.52 0.86 มาก 
2. มีส�วนร�วมในการช�วยอํานวยความสะดวกในการวางแผน
กิจกรรมต�างๆ 

3.52 0.81 มาก 

3. มีส�วนร�วมในการช�วยสนับสนุนด8านอุปกรณ:ต�างๆ ในการ
วางแผนของชุมชน 

3.43 0.79 มาก 

4. มีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผน 3.58 0.73 มาก 
5. มีส�วนร�วมในการช�วยประสานงานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข8องใน
การดําเนินการวางแผน 

3.46 0.81 มาก 

6. มีส�วนร�วมในการเขียนและจัดทําแผนกิจกรรมต�างๆ 3.50 0.80 มาก 
รวม 3.52 0.86 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห:พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีทําการศึกษาส�วนใหญ�มีการสร8าง

การมีส�วนร�วมของชุมชนกับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนด8านการมีส�วนร�วมในการวางแผน อยู�ในระดับ
มาก ( X = 3.52, S.D. = 0.86) เม่ือพิจารณาเป!นรายข8อคําถาม พบว�า มีส�วนร�วมในการแสดงความ
คิดเห็นในการวางแผน อยู�ในระดับมาก ( X = 3.58, S.D. = 0.73) รองลงมา มีส�วนร�วมในการช�วย
อํานวยความสะดวกในการวางแผนกิจกรรมต�างๆ อยู�ในระดับมาก ( X = 3.52, S.D. = 0.81) มีส�วน
ร�วมในการวางกฎระเบียบของแต�ละกิจกรรมในชุมชน อยู�ในระดับมาก ( X = 3.52, S.D. = 0.86) มี
ส�วนร�วมในการเขียนและจัดทําแผนกิจกรรมต�างๆ อยู�ในระดับมาก ( X = 3.50, S.D. = 0.80) มีส�วน
ร�วมในการช�วยประสานงานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข8องในการดําเนินการวางแผน อยู�ในระดับมาก ( X = 
3.46, S.D. = 0.81) และมีส�วนร�วมในการช�วยสนับสนุนด8านอุปกรณ:ต�างๆ ในการวางแผนของชุมชน 
อยู�ในระดับมาก ( X = 3.43, S.D. = 0.79) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.12 ระดับปDจจัยการสร8างการมีส�วนร�วมของชุมชนด8านการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานร�วมกัน 

 
ป�จจัยการสร�างการมีส วนร วมของชุมชนด�านการมีส วนร วมใน

การปฏิบัติงานร วมกัน X  S.D. แปลผล 

1. มีส�วนร�วมในการปฏิบัติตามแผนหรือกิจกรรมของชุมชน 3.56 0.84 มาก 
2. มีส�วนร�วมในการช�วยชักชวนผู8อ่ืนให8เข8าร�วมกิจกรรมของชุมชน 3.64 0.83 มาก 
3. มีส�วนร�วมในการช�วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรม 3.62 0.86 มาก 
4. มีส�วนร�วมในการช�วยสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ:ต�างๆ
กับชุมชน 

3.53 0.88 มาก 

5. มีส�วนร�วมในการช�วยจัดหางบประมาณในการปฏิบัติงานชุมชน 3.45 0.84 มาก 
รวม 3.56 0.85 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห:พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีทําการศึกษาส�วนใหญ�มีการสร8างการมี
ส�วนร�วมของชุมชนกับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนด8านการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานร�วมกัน อยู�ในระดับมาก 
(X = 3.56, S.D. = 0.85) เม่ือพิจารณาเป!นรายข8อคําถาม พบว�า มีส�วนร�วมในการช�วยชักชวนผู8อ่ืนให8เข8า
ร�วมกิจกรรมของชุมชน อยู�ในระดับมาก (X = 3.64, S.D. = 0.83) รองลงมา มีส�วนร�วมในการช�วยอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรม อยู�ในระดับมาก (X = 3.62, S.D. = 0.86) มีส�วนร�วมในการปฏิบัติตาม
แผนหรือกิจกรรมของชุมชน อยู�ในระดับมาก (X = 3.56, S.D. = 0.84)  มีส�วนร�วมในการช�วยสนับสนุน
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ:ต�างๆ กับชุมชน อยู�ในระดับมาก (X = 3.53, S.D. = 0.88) และมีส�วนร�วมในการ
ช�วยจัดหางบประมาณในการปฏิบัติงานชุมชน อยู�ในระดับมาก (X = 3.45, S.D. = 0.84) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.13 ระดับปDจจัยการสร8างการมีส�วนร�วมของชุมชนด8านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ 
 

ป�จจัยการสร�างการมีส วนร วมของชุมชนด�านการมีส วนร วมในการ
ตัดสินใจ X  S.D. แปลผล 

1. มีส�วนร�วมในการตัดสินใจในการแก8ไขปDญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 3.54 0.86 มาก 
2. มีส�วนร�วมในการร�วมกันกําหนดแผนงาน หรือ โครงการส�งเสริม
การท�องเท่ียวของชุมชน 

3.55 0.82 มาก 

3. มีส�วนร�วมในการร�วมเลือกกิจกรรมในการส�งเสริมการท�องเท่ียว 3.58 0.85 มาก 

4. มีส�วนร�วมในการร�วมกําหนด คัดเลือก บุคลากรในการปฏิบัติ
กิจกรรมของชุมชน 

3.53 0.89 มาก 

5. มีส�วนร�วมในการร�วมตัดสินใจวางกฎระเบียบของกิจกรรมต�างๆ 3.48 0.85 มาก 
6. มีส�วนร�วมในการตัดสินใจในการสรุปผลการดําเนินงานของชุมชน 3.56 0.86 มาก 

รวม 3.54 0.86 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห:พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีทําการศึกษาส�วนใหญ�มีการสร8าง
การมีส�วนร�วมของชุมชนกับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนด8านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ อยู�ในระดับ
มาก ( X = 3.54, S.D. = 0.86) เม่ือพิจารณาเป!นรายข8อคําถาม พบว�า มีส�วนร�วมในการร�วมเลือก
กิจกรรมในการส�งเสริมการท�องเท่ียว อยู�ในระดับมาก ( X = 3.56, S.D. = 0.85) รองลงมา มีส�วนร�วม
ในการตัดสินใจในการสรุปผลการดําเนินงานของชุมชน อยู�ในระดับมาก ( X = 3.56, S.D. = 0.86) มี
ส�วนร�วมในการร�วมกันกําหนดแผนงาน หรือ โครงการส�งเสริมการท�องเท่ียวของชุมชน อยู�ในระดับ
มาก ( X = 3.55, S.D. = 0.82) มีส�วนร�วมในการตัดสินใจในการแก8ไขปDญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน อยู�ใน
ระดับมาก ( X = 3.54, S.D. = 0.86) มีส�วนร�วมในการร�วมกําหนด คัดเลือก บุคลากรในการปฏิบัติ
กิจกรรมของชุมชน อยู�ในระดับมาก ( X = 3.53, S.D. = 0.89) และมีส�วนร�วมในการร�วมตัดสินใจวาง
กฎระเบียบของกิจกรรมต�างๆ อยู�ในระดับมาก ( X = 3.48, S.D. = 0.85) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.14 ระดับปDจจัยการสร8างการมีส�วนร�วมของชุมชนด8านการมีส�วนร�วมในการติดตาม
 ประเมินผลร�วมกัน 
 

ป�จจัยการสร�างการมีส วนร วมของชุมชนด�านการมีส วนร วมใน
การติดตามประเมินผลร วมกัน X  S.D. แปลผล 

1. มีส�วนร�วมในการประเมินผลกิจกรรมของชุมชน 3.63 0.86 มาก 
2. มีส�วนร�วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนในรอบปpท่ี
ผ�านมา 

3.52 0.88 มาก 

3. มีส�วนร�วมในการอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนการ
ประเมินผล 

3.58 0.86 มาก 

4. มีส�วนร�วมในการวิเคราะห:ปDญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ของชุมชน 

3.53 0.87 มาก 

5. มีส�วนร�วมในการควบคุมกฎเกณฑ:และมาตรการด8านการ
ท�องเท่ียว 

3.58 0.85 มาก 

รวม 3.57 0.86 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห:พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีทําการศึกษาส�วนใหญ�มีการสร8าง
การมีส�วนร�วมของชุมชนกับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนด8านการมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผล
ร�วมกันอยู�ในระดับมาก ( X = 3.57, S.D. = 0.86) เม่ือพิจารณาเป!นรายข8อคําถาม พบว�า มีส�วนร�วม
ในการประเมินผลกิจกรรมของชุมชนอยู�ในระดับมาก ( X = 3.63, S.D. = 0.86) รองลงมา มีส�วนร�วม
ในการอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนการประเมินผล อยู�ในระดับมาก ( X = 3.58, S.D. = 
0.86) มีส�วนร�วมในการควบคุมกฎเกณฑ:และมาตรการด8านการท�องเท่ียว อยู�ในระดับมาก ( X = 3.58, 
S.D. = 0.85) มีส�วนร�วมในการวิเคราะห:ปDญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของชุมชน อยู�ในระดับมาก 
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( X = 3.53, S.D. = 0.87) และมีส�วนร�วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนในรอบปpท่ีผ�านมา 
อยู�ในระดับมาก ( X = 3.52, S.D. = 0.88) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.15 ระดับปDจจัยการสร8างการมีส�วนร�วมของชุมชนด8านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน: 
 

ป�จจัยการสร�างการมีส วนร วมของชุมชนด�านการมีส วนร วมรับ
ผลประโยชน� X  S.D. แปลผล 

1. มีส�วนร�วมในการได8รับผลประโยชน:จากการพัฒนาบริการและสิ่ง
อํานวยความสะดวก 

3.57 0.88 มาก 

2. มีส�วนร�วมในการได8รับประโยชน:จากการยกระดับโครงสร8างพ้ืนฐาน 3.54 0.84 มาก 

3. มีส�วนร�วมในการได8เรียนรู8คุณค�าของแหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ําทาง
วัฒนธรรมและธรรมชาติ 

3.63 0.83 มาก 

4. มีส�วนร�วมในการกระตุ8นให8เกิดความภาคภูมิใจในมรดกของท8องถ่ิน
และของชาติ 

3.68 0.80 มาก 

5. มีส�วนร�วมในการได8รับผลประโยชน:ระยะยาวทางเศรษฐกิจ 3.59 0.86 มาก 
รวม 3.60 0.84 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห:พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีทําการศึกษาส�วนใหญ�มีการสร8าง
การมีส�วนร�วมของชุมชนกับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนด8านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน:อยู�ในระดับ
มาก ( X = 3.60, S.D. = 0.84) เม่ือพิจารณาเป!นรายข8อคําถาม พบว�า มีส�วนร�วมในการกระตุ8นให8เกิด
ความภาคภูมิใจในมรดกของท8องถ่ินและของชาติ อยู�ในระดับมาก (X = 3.68, S.D. = 0.80) รองลงมา มีส�วน
ร�วมในการได8เรียนรู8คุณค�าของแหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ําทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ อยู�ในระดับมาก 
( X = 3.63, S.D. = 0.83) มีส�วนร�วมในการได8รับผลประโยชน:ระยะยาวทางเศรษฐกิจ อยู�ในระดับมาก 
( X = 3.59, S.D. = 0.86) มีส�วนร�วมในการได8รับผลประโยชน:จากการพัฒนาบริการและสิ่งอํานวย
ความสะดวก อยู�ในระดับมาก ( X = 3.57, S.D. = 0.88) และมีส�วนร�วมในการได8รับประโยชน:จากการ
ยกระดับโครงสร8างพ้ืนฐาน อยู�ในระดับมาก ( X = 3.54, S.D. = 0.84) ตามลําดับ 

ส�วนท่ี 2.3 ผลการวิเคราะห:ระดับการบรรลุเปOาหมายตามการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน
ของจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงประกอบด8วย ด8านการพัฒนาโครงสร8างพ้ืนฐาน ด8าน
การพัฒนาคุณภาพสินค8า ศักยภาพบุคลากรและการบริการด8านการท�องเท่ียว ด8านการพัฒนากลไก
การบริหารจัดการ และด8านการสร8างและเผยแพร�ภาพลักษณ: วิเคราะห:โดยใช8สถิติพรรณนา ได8แก� 
การหาค�าเฉลี่ย การหาค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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ตารางท่ี 4.16 ระดับการบรรลุเปOาหมายตามรูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนโดยรวม 

 

การบรรลุเปCาหมายตามรูปแบบการพัฒนาการท องเท่ียว 
อย างย่ังยืน โดยรวม X  S.D. แปลผล 

1. ด8านการพัฒนาโครงสร8างพ้ืนฐาน  3.61 0.63 มาก 
2. ด8านการพัฒนาคุณภาพสินค8า ศักยภาพบุคลากรและการ
บริการด8านการท�องเท่ียว 

3.59 0.64 มาก 

3. ด8านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ 3.67 0.62 มาก 
4. ด8านการสร8าง และเผยแพร�ภาพลักษณ:  3.72 0.64 มาก 

รวม 3.65 0.63 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห:พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีทําการศึกษาส�วนใหญ�มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการบรรลุเปOาหมายตามรูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนโดยรวม อยู�ในระดับมาก 
( X = 3.65, S.D. = 0.63) เม่ือพิจารณาเป!นรายด8าน พบว�า ด8านการสร8างและเผยแพร�ภาพลักษณ: อยู�
ในระดับมาก ( X = 3.72, S.D. = 0.64) รองลงมา ด8านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ อยู�ในระดับ
มาก ( X = 3.67, S.D. = 0.62) ด8านการพัฒนาโครงสร8างพ้ืนฐาน อยู�ในระดับมาก ( X = 3.61, S.D. = 
0.63) และด8านการพัฒนาคุณภาพสินค8า ศักยภาพบุคลากรและการบริการด8านการท�องเท่ียว อยู�ใน
ระดับมาก ( X = 3.59, S.D. = 0.64) ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.17 ระดับการบรรลุเปOาหมายตามรูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนด8านการ
 พัฒนาโครงสร8างพ้ืนฐาน  

 
การบรรลุเปCาหมายตามรูปแบบการพัฒนาการท องเท่ียว 

อย างย่ังยืน ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน X  S.D. แปลผล 

1. แหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ําของชุมชนได8รับความสนใจจาก
นักท�องเท่ียว และนักลงทุนเข8ามาประกอบธุรกิจมากข้ึน 

3.88 0.86 มาก 

2. มีศักยภาพในการเข8าถึงแหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ําได8อย�าง
ปลอดภัย 

3.69 0.78 มาก 

3. มีความสะดวกและเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ 3.54 0.87 มาก 

4. ไม�มีปDญหาเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยในแหล�งท�องเท่ียว
ตลาดน้ํา 

3.49 0.93 มาก 

5. มีการปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีให8เหมาะสมแก�การท�องเท่ียว เช�น 
สภาพถนน ทางเดิน การเข8าถึงเป!นไปอย�างสะดวก 

3.53 0.82 มาก 

 



165 

ตารางท่ี 4.17 (ต อ)  
 

การบรรลุเปCาหมายตามรูปแบบการพัฒนาการท องเท่ียว 
อย างย่ังยืน ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน X  S.D. แปลผล 

6. สภาพทัศนียภาพ และความสวยงามของแหล�งท�องเท่ียวตลาด
น้ําเป!นท่ีต8องตาต8องใจ 

3.63 0.85 มาก 

7. ไม�เกิดปDญหาความเสื่อมโทรมของแหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ํา 3.44 0.91 มาก 

8. มีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมและเป!นเอกลักษณ:เฉพาะของ
แหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ํา 

3.59 0.88 มาก 

9. มีการบริหารจัดการเก่ียวกับการอนุรักษ:สิ่งแวดล8อมในพ้ืนท่ีเป!น
อย�างดี 

3.53 0.82 มาก 

10. เปxดโอกาสให8นักท�องเท่ียวได8สัมผัสกับสถานท่ีท�องเท่ียวเพ่ือให8
ได8รับความรู8ถึงวัฒนธรรมและความเพลิดเพลินตลอดการท�องเท่ียว 

3.74 0.84 มาก 

รวม 3.61 0.86 มาก 
 
 

 จากตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห:พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีทําการศึกษาส�วนใหญ�มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการบรรลุเปOาหมายตามรูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนด8านการพัฒนา
โครงสร8างพ้ืนฐาน อยู�ในระดับมาก ( X = 3.61, S.D. = 0.86) เม่ือพิจารณาเป!นรายข8อคําถาม พบว�า 
แหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ําของชุมชนได8รับความสนใจจากนักท�องเท่ียว และนักลงทุนเข8ามาประกอบ
ธุรกิจมากข้ึน อยู�ในระดับมาก ( X = 3.88, S.D. = 0.86) รองลงมา เปxดโอกาสให8นักท�องเท่ียวได8
สัมผัสกับสถานท่ีท�องเท่ียวเพ่ือให8ได8รับความรู8ถึงวัฒนธรรมและความเพลิดเพลินตลอดการท�องเท่ียว 
อยู�ในระดับมาก ( X = 3.74, S.D. = 0.84) มีศักยภาพในการเข8าถึงแหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ําได8อย�าง
ปลอดภัย อยู�ในระดับมาก ( X = 3.69, S.D. = 0.67) สภาพทัศนียภาพ และความสวยงามของแหล�ง
ท�องเท่ียวตลาดน้ําเป!นท่ีต8องตาต8องใจ อยู�ในระดับมาก ( X = 3.63, S.D. = 0.85) มีสภาพภูมิอากาศท่ี
เหมาะสมและเป!นเอกลักษณ:เฉพาะของแหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ํา อยู�ในระดับมาก ( X = 3.59, S.D. = 
0.88) มีความสะดวกและเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ อยู�ในระดับมาก ( X =  3.54, S.D. = 0.87)      
มีการปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีให8เหมาะสมแก�การท�องเท่ียว เช�น สภาพถนน ทางเดิน การเข8าถึงเป!นไป
อย�างสะดวก อยู�ในระดับมาก ( X = 3.53, S.D. = 0.82) มีการบริหารจัดการเก่ียวกับการอนุรักษ:
สิ่งแวดล8อมในพ้ืนท่ีเป!นอย�างดี อยู�ในระดับมาก ( X = 3.53, S.D. = 0.82) ไม�มีปDญหาเก่ียวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยในแหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ํา อยู�ในระดับมาก ( X = 3.49, S.D. = 0.93) และไม�เกิด
ปDญหาความเสื่อมโทรมของแหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ําอยู�ในระดับมาก ( X = 3.44, S.D. = 0.91) 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.18 ระดับการบรรลุเปOาหมายตามรูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนด8านการ
 พัฒนาคุณภาพสินค8า ศักยภาพบุคลากรและการบริการด8านการท�องเท่ียว  

 
การบรรลุเปCาหมายตามรูปแบบการพัฒนาการท องเท่ียว 

อย างย่ังยืน ด�านการพัฒนาคุณภาพสินค�า ศักยภาพบุคลากรและ
การบริการด�านการท องเท่ียว 

X  S.D. แปลผล 

1. มีเจ8าหน8าท่ีท่ีสามารถให8ข8อมูลด8านการท�องเท่ียวในแหล�ง
ท�องเท่ียวตลาดน้ํา โดยการจัดศูนย:บริการนักท�องเท่ียว 

3.65 0.84 มาก 

2. มีการจัดทําข8อมูล สื่อแผ�นพับและรวบรวมข�าวสารด8านการ
ท�องเท่ียวเพ่ือประชาสัมพันธ:แก�นักท�องเท่ียว 

3.61 0.83 มาก 

3. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศต�างๆ เพ่ือรองรับนักท�องเท่ียวท่ี
เข8ามาสืบค8นข8อมูลด8านการท�องเท่ียวผ�านทางเว็บไซต:กลางและ
สามารถเข8าถึงได8ง�าย 

3.66 0.87 มาก 

4. มีรายละเอียดด8านการท�องเท่ียวท่ีหลากหลายในข8อมูลท่ีได8
รวบรวมไว8เป!นข�าวสารสําหรับนักท�องเท่ียว 

3.65 0.86 มาก 

5. มีการประสานความร�วมมือระหว�างสมาชิกภายในแหล�ง
ท�องเท่ียวของตลาดน้ํา 

3.59 0.89 มาก 

6. มีการจัดสรรและความเหมาะสมของค�าธรรมเนียมการต้ังร8านค8า 3.49 0.91 มาก 

7. มีความเหมาะสมของการบังคับใช8กฎระเบียบในการต้ังราคา
สินค8า 

3.59 0.83 มาก 

8. ระบบการตลาดมีความเท�าเทียมของโอกาสในการค8าขาย 3.53 0.82 มาก 

9. สินค8าและผลิตภัณฑ:ในแหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ําเป!นท่ีน�าสนใจ
ควรค�าแก�การซ้ือขาย 

3.54 0.84 มาก 

รวม 3.59 0.85 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห:พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีทําการศึกษาส�วนใหญ�มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการบรรลุเปOาหมายตามรูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนด8านการพัฒนาคุณภาพ
สินค8า ศักยภาพบุคลากรและการบริการด8านการท�องเท่ียว อยู�ในระดับมาก ( X = 3.59, S.D. = 0.85) 
เม่ือพิจารณาเป!นรายข8อคําถาม พบว�า มีการพัฒนาระบบสารสนเทศต�างๆ เพ่ือรองรับนักท�องเท่ียวท่ี
เข8ามาสืบค8นข8อมูลด8านการท�องเท่ียวผ�านทางเว็บไซต:กลางและสามารถเข8าถึงได8ง�าย อยู�ในระดับมาก 
( X = 3.66, S.D. = 0.87) รองลงมา มีเจ8าหน8าท่ีท่ีสามารถให8ข8อมูลด8านการท�องเท่ียวในแหล�ง
ท�องเท่ียวตลาดน้ํา โดยการจัดศูนย:บริการนักท�องเท่ียว อยู�ในระดับมาก ( X = 3.65, S.D. = 0.84) มี
รายละเอียดด8านการท�องเท่ียวท่ีหลากหลายในข8อมูลท่ีได8รวบรวมไว8เป!นข�าวสารสําหรับนักท�องเท่ียว 



167 

อยู�ในระดับมาก ( X = 3.65, S.D. = 0.86) มีการจัดทําข8อมูล สื่อแผ�นพับและรวบรวมข�าวสารด8าน
การท�องเท่ียวเพ่ือประชาสัมพันธ:แก�นักท�องเท่ียว อยู�ในระดับมาก ( X = 3.61, S.D. = 0.83) มีการ
ประสานความร�วมมือระหว�างสมาชิกภายในแหล�งท�องเท่ียวของตลาดน้ํา อยู�ในระดับมาก ( X = 3.59, 
S.D. = 0.89) มีความเหมาะสมของการบังคับใช8กฎระเบียบในการต้ังราคาสินค8า อยู�ในระดับมาก 
( X = 3.59, S.D. = 0.83) สินค8าและผลิตภัณฑ:ในแหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ําเป!นท่ีน�าสนใจควรค�าแก�การ
ซ้ือขาย อยู�ในระดับมาก ( X = 3.54, S.D. = 0.84) ระบบการตลาดมีความเท�าเทียมของโอกาสในการ
ค8าขาย อยู�ในระดับมาก ( X = 3.53, S.D. = 0.82) และมีการจัดสรรและความเหมาะสมของ
ค�าธรรมเนียมการต้ังร8านค8า อยู�ในระดับมาก ( X = 3.49, S.D. = 0.91) ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.19 ระดับการบรรลุเปOาหมายตามรูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนด8านการ
 พัฒนากลไกการบริหารจัดการ 

 

การบรรลุเปCาหมายตามรูปแบบการพัฒนาการท องเท่ียวอย างย่ังยืน 
ด�านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ X  S.D. แปลผล 

1. กิจกรรมการท�องเท่ียวมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมของพ้ืนท่ี 3.61 0.80 มาก 
2. มีการอนุรักษ:วัฒนธรรมและชีวิตความเป!นอยู�ของชุมชนแหล�ง
ท�องเท่ียวตลาดน้ํา 

3.67 0.83 มาก 

3. มีการร�วมมือพัฒนาพ้ืนท่ีตลาดน้ําให8เป!นการท�องเท่ียวแบบยั่งยืน 3.68 0.85 มาก 

4. มีการร�วมมือสร8างโครงการการรณรงค:ให8มีการอนุรักษ:ตลาดน้ํา
เป!นแหล�งท�องเท่ียวท่ียั่งยืน 

3.67 0.86 มาก 

5. มีการเปxดโอกาสให8คนในท8องถ่ินอ่ืนได8เรียนรู8วิถีชีวิต วัฒนธรรม 3.71 0.80 มาก 

6. ทุกภาคส�วนของจังหวัดให8การสนับสนุนพัฒนาตลาดน้ําของชุมชน
ให8เป!นแหล�งท�องเท่ียวท่ียั่งยืน 

3.67 0.89 มาก 

7. ทุกภาคส�วนของจังหวัดมีการร�วมมือกันเพ่ือแก8ไขปDญหาเม่ือเกิด
ปDญหาข้ึนในแหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ํา 

3.62 0.84 มาก 

8. แหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ําสามารถเสริมสร8างการมีความผูกพันต�อ
ท8องถ่ินท่ีอยู�อาศัย 

3.71 0.81 มาก 

9. มีการเสริมสร8างความเข8มแข็งในการดํารงรักษาความเป!น
เอกลักษณ: 

3.67 0.86 มาก 

10. ชุมชนได8รับความรู8และวิทยาการใหม�ๆ จากการท�องเท่ียว 3.63 0.88 มาก 
รวม 3.67 0.84 มาก 
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จากตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะห:พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีทําการศึกษาส�วนใหญ�มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การบรรลุเปOาหมายตามรูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนด8านการพัฒนากลไกการบริหาร
จัดการ อยู�ในระดับมาก ( X = 3.67, S.D. = 0.84) เม่ือพิจารณาเป!นรายข8อคําถาม พบว�า มีการเปxด
โอกาสให8คนในท8องถ่ินอ่ืนได8เรียนรู8วิถีชีวิต วัฒนธรรม อยู�ในระดับมาก ( X = 3.71, S.D. = 0.80) 
รองลงมา แหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ําสามารถเสริมสร8างการมีความผูกพันต�อท8องถ่ินท่ีอยู�อาศัย อยู�ใน
ระดับมาก ( X = 3.71, S.D. = 0.81) มีการร�วมมือพัฒนาพ้ืนท่ีตลาดน้ําให8เป!นการท�องเท่ียวแบบยั่งยืน 
อยู�ในระดับมาก ( X = 3.68, S.D. = 0.85) มีการร�วมมือสร8างโครงการการรณรงค:ให8มีการอนุรักษ:
ตลาดน้ําเป!นแหล�งท�องเท่ียวท่ียั่งยืน อยู�ในระดับมาก ( X = 3.67, S.D. = 0.68) มีการเสริมสร8างความ
เข8มแข็งในการดํารงรักษาความเป!นเอกลักษณ: อยู�ในระดับมาก ( X = 3.67, S.D. = 0.86) มีการ
อนุรักษ:วัฒนธรรมและชีวิตความเป!นอยู�ของชุมชนแหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ํา อยู�ในระดับมาก ( X = 
3.67, S.D. = 0.83) ทุกภาคส�วนของจังหวัดให8การสนับสนุนพัฒนาตลาดน้ําของชุมชนให8เป!นแหล�ง
ท�องเท่ียวท่ียั่งยืนอยู�ในระดับมาก ( X = 3.67, S.D. = 0.89) ชุมชนได8รับความรู8และวิทยาการใหม�ๆ
จากการท�องเท่ียว อยู�ในระดับมาก ( X = 3.63, S.D. = 0.88) ทุกภาคส�วนของจังหวัดมีการร�วมมือกัน
เพ่ือแก8ไขปDญหาเม่ือเกิดปDญหาข้ึนในแหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ํา อยู�ในระดับมาก ( X = 3.62, S.D. = 
0.84) และกิจกรรมการท�องเท่ียวมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมของพ้ืนท่ี อยู�ในระดับมาก ( X = 
3.61, S.D. = 0.80) ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.20 ระดับการบรรลุเปOาหมายตามรูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนด8านการ
 สร8างและเผยแพร�ภาพลักษณ:  

 

การบรรลุเปCาหมายตามรูปแบบการพัฒนาการท องเท่ียวอย าง
ย่ังยืน ด�านการสร�างและเผยแพร ภาพลักษณ� X  S.D. แปลผล 

1. ถ8ากล�าวถึงตลาดน้ําแห�งนี้แล8ว จะมีคนท่ีรู8เป!นจํานวนมาก 3.83 0.75 มาก 

2. ตลาดน้ํามีความชัดเจนในเอกลักษณ:แหล�งท�องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมและเป!นท่ีรู8จักกันอย�างแพร�หลาย 

3.75 0.86 มาก 

3. ตลาดน้ํามีความสวยงามตามแบบวัฒนธรรมเหมาะแก�การเป!น
สถานท่ีท�องเท่ียวและควรอนุรักษ:ไว8ตลอดไป 

3.82 0.84 มาก 

4. ตลาดน้ํามีความสะอาดปราศจากขยะและสิ่งปฏิกูลต�างๆท่ีสร8าง
มลภาวะของสิ่งแวดล8อม 

3.65 0.88 มาก 

5. ตลาดน้ํามีสิ่งอํานวยความสะดวกในทุกด8านๆ 3.57 0.92 มาก 

6. ประชาชน เจ8าหน8าท่ี รวมถึงพ�อค8า แม�ค8าท่ีอยู�ในตลาดน้ํา 
มีมนุษยสัมพันธ: หรืออัธยาศัยท่ีดีและเป!นเจ8าบ8านท่ีดีให8กับนักท�องเท่ียว 

3.72 0.80 มาก 
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ตารางท่ี 4.20 (ต อ) 
 

การบรรลุเปCาหมายตามรูปแบบการพัฒนาการท องเท่ียวอย าง
ย่ังยืน ด�านการสร�างและเผยแพร ภาพลักษณ� X  S.D. แปลผล 

7. เม่ือต8องการทราบข8อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท�องเท่ียวตลาดน้ําท�าน
จะแนะนําสถานท่ีแห�งนี้เป!นอันดับต8นๆ 

3.69 0.82 มาก 

8. เม่ือต8องการทราบข8อมูลการท�องเท่ียวตลาดน้ําสามารถสืบค8น
ข8อมูลได8ง�ายและสะดวก รวดเร็ว 

3.66 0.84 มาก 

9. สิ้นค8าและผลิตภัณฑ:ท่ีขายในตลาดน้ํามีเอกลักษณ:เฉพาะ และ
เป!นท่ีรู8จักเป!นอย�างดี 

3.79 0.86 มาก 

10. ในมุมมองของท�าน ตลาดน้ําจัดเป!นสถานท่ีท�องเท่ียวท่ีดีท่ีสุด
แห�งหนึ่งในประเทศไทย 

3.72 0.92 มาก 

รวม 3.72 0.85 มาก 
 

 
 จากตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะห:พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีทําการศึกษาส�วนใหญ�มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการบรรลุเปOาหมายตามรูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนด8านการสร8างและ
เผยแพร�ภาพลักษณ: อยู�ในระดับมาก ( X = 3.72, S.D. = 0.85) เม่ือพิจารณาเป!นรายข8อคําถาม พบว�า 
ถ8ากล�าวถึงตลาดน้ําแห�งนี้แล8ว จะมีคนท่ีรู8เป!นจํานวนมาก อยู�ในระดับมาก ( X = 3.83, S.D. = 0.75)  
รองลงมา ตลาดน้ํามีความสวยงามตามแบบวัฒนธรรมเหมาะแก�การเป!นสถานท่ีท�องเท่ียวและควร
อนุรักษ:ไว8ตลอดไป อยู�ในระดับมาก ( X = 3.82, S.D. = 0.84) สิ้นค8าและผลิตภัณฑ:ท่ีขายในตลาดน้ํา
มีเอกลักษณ:เฉพาะ และเป!นท่ีรู8จักเป!นอย�างดี อยู�ในระดับมาก ( X = 3.79, S.D. = 0.86) ตลาดน้ํามี
ความชัดเจนในเอกลักษณ:แหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมและเป!นท่ีรู8จักกันอย�างแพร�หลาย อยู�ในระดับมาก 
( X = 3.75, S.D. = 0.86) ประชาชน เจ8าหน8าท่ี รวมถึงพ�อค8า แม�ค8าท่ีอยู�ในตลาดน้ํามีมนุษยสัมพันธ:
หรืออัธยาศัยท่ีดีและเป!นเจ8าบ8านท่ีดีให8กับนักท�องเท่ียว อยู�ในระดับมาก ( X = 3.72, S.D. = 0.80) ใน
มุมมองของท�าน ตลาดน้ําจัดเป!นสถานท่ีท�องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดแห�งหนึ่งในประเทศไทย อยู�ในระดับมาก 
( X = 3.72, S.D. = 0.92) เม่ือต8องการทราบข8อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท�องเท่ียวตลาดน้ําท�านจะแนะนํา
สถานท่ีแห�งนี้เป!นอันดับต8นๆ อยู�ในระดับมาก ( X = 3.69, S.D. = 0.82) เม่ือต8องการทราบข8อมูลการ
ท�องเท่ียวตลาดน้ําสามารถสืบค8นข8อมูลได8ง�ายและสะดวก รวดเร็ว อยู�ในระดับมาก ( X = 3.66, S.D. 
= 0.84) ตลาดน้ํามีความสะอาดปราศจากขยะและสิ่งปฏิกูลต�างๆ ท่ีสร8างมลภาวะของสิ่งแวดล8อม อยู�
ในระดับมาก ( X = 3.65, S.D. = 0.88) และตลาดน้ํามีสิ่งอํานวยความสะดวกในทุกด8านๆ อยู�ในระดับ
มาก ( X = 3.57, S.D. = 0.92) ตามลําดับ 
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4.3 ผลการวิเคราะห�วัตถุประสงค�การวิจัยข�อท่ี 2  
 ส�วนท่ี 4.3.1 การวิเคราะห:ปDจจัยท่ีมีผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ของจังหวัด
ราชบุรีและสมุทรสงคราม วิเคราะห:โดยใช8สถิติเชิงอนุมาน ได8แก� การตรวจข8อมูลความสัมพันธ:
เบื้องต8นก�อนการวิเคราะห:การถดถอยโดยการวิเคราะห:การหาค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ:แบบเพียร:สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือเป!นการตรวจสอบความสัมพันธ:ของข8อมูล
เบื้องต8น แล8วทําการวิเคราะห:การถดถอยโดยการใช8เทคนิค Stepwise Multiple Regression เพ่ือหา
ปDจจัยท่ีมีผลต�อการบรรลุเปOาหมายตามการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และ
จังหวัดสมุทรสงครามเพ่ือสร8างองค:ความรู�ใหม�จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
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ตารางท่ี 4.21 สหสัมพันธ:ระหว�างตัวแปร ปDจจัยท่ีมีความสัมพันธ:กับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ตัวแปร
 การสร8างการมีส�วนร�วมของชุมชน และรูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน
 ของจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม 

 
Corre. X11 X12 X13 X14 X15 X16 X21 X22 X23 X24 X25 X26 Y_TOTAL 
X11 1.00 0.58 0.55 0.51 0.48 0.52 0.52 0.53 0.55 0.49 0.53 0.53 0.58 
sig  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
X12  1.00 0.65 0.52 0.51 0.54 0.54 0.57 0.58 0.48 0.54 0.51 0.65 
sig   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
X13   1.00 0.64 0.62 0.53 0.46 0.50 0.55 0.44 0.48 0.55 0.61 
sig    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
X14    1.00 0.53 0.53 0.44 0.44 0.47 0.44 0.45 0.52 0.60 
sig     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
X15     1.00 0.53 0.57 0.55 0.58 0.51 0.51 0.52 0.58 
sig      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
X16      1.00 0.65 0.61 0.62 0.52 0.56 0.61 0.71 
sig       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
X21       1.00 0.78 0.70 0.65 0.69 0.67 0.67 
sig        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
X22        1.00 0.74 0.69 0.72 0.67 0.66 
sig         0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
X23         1.00 0.74 0.70 0.70 0.67 
sig          0.00 0.00 0.00 0.00 
X24          1.00 0.76 0.70 0.63 
sig           0.00 0.00 0.00 
X25           1.00 0.75 0.70 
sig            0.00 0.00 
X26            1.00 0.74 
sig             0.00 
Y_TOTAL             1.00 

 
 จากตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะห:พบว�าค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ:แบบเพียร:สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) ของตัวแปรทุกคู�มีความสัมพันธ:กันเบื้องต8นท่ีเป!นไปตามเง่ือนไข
ก�อนทําการวิเคราะห:ความแปรปรวนคือ อยู�ระหว�าง 0.3 – 0.8 ซ่ึงถือว�าไม�ละเมิดเง่ือนไขก�อนทําการวิเคราะห:
การถดถอยแบบข้ันตอน 
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ตารางท่ี 4.22 การทดสอบสัมประสิทธิ์การถดถอย (เบต8า) ท่ีส�งผลต�อรูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียว
อย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงครามโดยรวม 

 

Model 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Durbin-
Watson 

5 Regression 79.73 5 15.95 153.17 .00(e)**  
  Residual 33.11 318 0.10    2.20 
  Total 112.84 323        

 
**มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.22 ผลการวิเคราะห:พบว�า ค�าสถิติทดสอบ F = 153.17 ทําให8ค�า Sig.= 
0.00 ซ่ึงน8อยกว�า Alpha = 0.05 แสดงว�า จะต8องมีตัวแปรสาเหตุอย�างน8อย 1 ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต�อ
รูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม และจากค�าสถิติ 
Dubin – Watson มีค�าเท�ากับ 2.20 แสดงว�าค�าความคลาดเคลื่อนเป!นอิสระต�อกัน ภายใต8ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น จากการตรวจสอบข8อสมมติของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ε  สรุปได8ว�า  
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีการแจกแจงแบบปกติ มีความแปรปรวนคงท่ี และความคลาดเคลื่อน
เป!นอิสระต�อกันซ่ึงเป!นไปตามเง่ือนไขการวิเคราะห:การถดถอยแบบข้ันตอน 

 
ตารางท่ี 4.23 การวิเคราะห:การถดถอยแบบข้ันตอน ของปDจจัยท่ีมีผลต�อการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน กับ
 ตัวแปรการสร8างการมีส�วนร�วมของชุมชนท่ีใช8ในการพยากรณ: รูปแบบการพัฒนาการ
 ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวม 
 

ตัวพยากรณ� 
R  2

R  Adj. 2
R  

สัมประสิทธิ์การ
ถดถอย t Sig. 

B β (เบต�า) 
(Constant) 

 
0.84 

 
 

 

0.71 
 
 

 

0.70 
 
 

 

0.15 - 1.09 0.28 
X26 0.24 0.27 5.49 0.00** 
X16 0.29 0.30 7.19 0.00** 
X25 0.17 0.21 4.33 0.00** 
X14 0.16 0.16 4.11 0.00** 
X11 0.09 0.09 2.23 0.03** 

 
**มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 
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 จากตารางท่ี 4.23 ผลการวิเคราะห:พบว�า ตัวแปรท่ีส�งผลต�อรูปแบบการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม คือ ปDจจัยด8านการมีส�วนร�วมรับ
ผลประโยชน: (X26) ความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียว (X16) ด8านการมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผล
ร�วมกัน (X25) การสร8างความยั่งยืนทางวัฒนธรรม (X14) และนโยบายการท�องเท่ียว (X11) ซ่ึง
สามารถเขียนเป!นสมการตัวแบบได8ดังนี้ 
 สมการคะแนนดิบ คือ  
 Y = 0.15 + 0.24 * x 26 + 0.29 * x 16 + 0.17 * x 25 + 0.16 * x 14 + 0.09 * x 11 
 สมการมาตรฐาน คือ  
 Y = 0.27 * x 26 + 0.30 * x 16 + 0.21 * x 25 + 0.16 * x 14 + 0.09 * x 11  
 ซ่ึงตัวแปรท้ังหมดท่ีในสมการตัวแบบ คือ ปDจจัยด8านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน: (X26) 
ความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียว (X16) ด8านการมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผลร�วมกัน (X25) การ
สร8างความยั่งยืนทางวัฒนธรรม (X14) และนโยบายการท�องเท่ียว (X11) ส�งผลต�อต�อรูปแบบการ
พัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ในทิศทางบวก กล�าวคือ ถ8า
ปDจจัยดังกล�าวเพ่ิมข้ึนก็จะส�งผลให8รูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และ
จังหวัดสมุทรสงครามสูงข้ึนตามไปด8วย นอกจากนี้ ปDจจัยดังกล�าวยังส�งผลต�อรูปแบบการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม (Y) ได8ถึงร8อยละ 70.20 (Adjusted R 
Square = 0.70) 
 
ตารางท่ี 4.24 การทดสอบสัมประสิทธิ์การถดถอย (เบต8า) ท่ีส�งผลต�อรูปแบบการพัฒนาการ
 ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ด8านการพัฒนา
 โครงสร8างพ้ืนฐาน  
 

Model 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Durbin-
Watson 

5 Regression 87.65 5 17.53 137.59 0.00(e)** 2.08 
  Residual 40.52 318 0.13      
  Total 128.17 323        

 
**มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.24 ผลการวิเคราะห:พบว�า ค�าสถิติทดสอบ F = 137.59 ทําให8ค�า Sig.= 
0.00 ซ่ึงน8อยกว�า Alpha = 0.05 แสดงว�า จะต8องมีตัวแปรสาเหตุอย�างน8อย 1 ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต�อ
รูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงครามด8านการ
พัฒนาโครงสร8างพ้ืนฐาน และจากค�าสถิติ Dubin – Watson มีค�าเท�ากับ 2.08 แสดงว�าค�าความ
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คลาดเคลื่อนเป!นอิสระต�อกัน ภายใต8ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น จากการตรวจสอบข8อสมมติของ
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ε  สรุปได8ว�า ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีการแจกแจงแบบปกติ มีความ
แปรปรวนคงท่ี และความคลาดเคลื่อนเป!นอิสระต�อกันซ่ึงเป!นไปตามเง่ือนไขการวิเคราะห:การถดถอย 
 
ตารางท่ี 4.25 การวิเคราะห:การถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise ของปDจจัยด8านความสัมพันธ:กับการ
 ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน กับตัวแปรการสร8างการมีส�วนร�วมของชุมชนท่ีใช8ในการพยากรณ: 
 รูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงครามด8าน
 การพัฒนาโครงสร8างพ้ืนฐาน  
 

ตัวพยากรณ� 
R  2

R  Adj. 2
R  

สัมประสิทธิ์การ
ถดถอย t Sig. 

B β (เบต�า) 
(Constant) 

0.83(e) 0.68 0.68 

0.15 - 1.09 0.28 
X26 0.25 0.26 5.07 0.00** 
X16 0.33 0.32 7.33 0.00** 
X25 0.17 0.19 3.65 0.00** 
X15 0.11 0.11 2.74 0.06** 
X22 0.10 0.10 2.03 0.04* 

 
**มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.25 ผลการวิเคราะห:พบว�า ตัวแปรท่ีส�งผลต�อรูปแบบการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม คือ ปDจจัยด8านการมีส�วนร�วมรับ
ผลประโยชน: (X26) ความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียว (X16) ด8านการมีส�วนร�วมในการติดตาม
ประเมินผลร�วมกัน (X25) การสร8างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล8อม (X15) และด8านการมีส�วนร�วมในการ
วางแผน (X22) ซ่ึงสามารถเขียนเป!นสมการตัวแบบได8ดังนี้ 
 สมการคะแนนดิบ คือ  
 Y = 0.15 + 0.25 * x 26 + 0.33 * x 16 + 0.17 * x 25 + 0.11 * x 15 + 0.10 * x 22 
 สมการมาตรฐาน คือ  
 Y = 0.26 * x 26 + 0.32 * x 16 + 0.19 * x 25 + 0.11 * x 15 + 0.10 * x 22  
 ซ่ึงตัวแปรท้ังหมดท่ีในสมการตัวแบบ คือ ปDจจัยด8านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน: (X26) 
ความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียว (X16) ด8านการมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผลร�วมกัน (X25) การ
สร8างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล8อม (X15) และด8านการมีส�วนร�วมในการวางแผน (X22) ส�งผลต�อต�อ
รูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงครามด8านการพัฒนา
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โครงสร8างพ้ืนฐาน ในทิศทางบวก กล�าวคือ ถ8าปDจจัยดังกล�าวเพ่ิมข้ึนก็จะส�งผลให8รูปแบบการ
พัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงครามสูงข้ึนตามไปด8วย นอกจากนี้ 
ปDจจัยดังกล�าวยังส�งผลต�อรูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัด
สมุทรสงคราม (Y) ได8ถึงร8อยละ 67.09 (Adjusted R Square = 0.68) 
 

ตารางท่ี 4.26 การทดสอบสัมประสิทธิ์การถดถอย (เบต8า) ท่ีส�งผลต�อรูปแบบการพัฒนาการ
 ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ด8านการพัฒนาคุณภาพ
 สินค8า ศักยภาพบุคลากรและการบริการด8านการท�องเท่ียว 
 

Model 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Durbin-
Watson 

5 Regression 85.02 5 17.00 109.87 0.00(e)** 2.14 
  Residual 49.22 318 0.15      
  Total 134.23 323        

 
**มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.26 ผลการวิเคราะห:พบว�า ค�าสถิติทดสอบ F = 109.87 ทําให8ค�า Sig.= 
0.00 ซ่ึงน8อยกว�า Alpha = 0.05 แสดงว�า จะต8องมีตัวแปรสาเหตุอย�างน8อย 1 ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต�อ
รูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงครามด8านการพัฒนา
คุณภาพสินค8า ศักยภาพบุคลากรและการบริการด8านการท�องเท่ียว และจากค�าสถิติ Dubin – 
Watson มีค�าเท�ากับ 2.14 แสดงว�าค�าความคลาดเคลื่อนเป!นอิสระต�อกัน ภายใต8ระดับนัยสําคัญ 0.05  
ดังนั้น จากการตรวจสอบข8อสมมติของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ε  สรุปได8ว�า ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานมีการแจกแจงแบบปกติ มีความแปรปรวนคงท่ี และความคลาดเคลื่อนเป!นอิสระต�อกันซ่ึง
เป!นไปตามเง่ือนไขการวิเคราะห:การถดถอย 
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ตารางท่ี 4.27 การวิเคราะห:การถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise ของปDจจัยด8านความสัมพันธ:กับการ
 ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน กับตัวแปรการสร8างการมีส�วนร�วมของชุมชนท่ีใช8ในการพยากรณ: 
 รูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม
 ด8านการพัฒนาคุณภาพสินค8า ศักยภาพบุคลากรและการบริการด8านการท�องเท่ียว 
 

ตัวพยากรณ� 
R  2

R  Adj. 2
R  

สัมประสิทธิ์การ
ถดถอย t Sig. 

B β (เบต�า) 
(Constant) 

0.80(e) 0.63 0.63 

0.11 - 0.69 0.49 
X25 0.27 0.30 5.71 0.00** 
X16 0.19 0.18 3.87 0.00** 
X14 0.16 0.15 3.41 0.01** 
X26 0.20 0.21 3.72 0.00** 
X15 0.14 0.14 3.12 0.02** 

 
**มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.27 ผลการวิเคราะห:พบว�า ตัวแปรท่ีส�งผลต�อรูปแบบการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม คือ ด8านการมีส�วนร�วมในการติดตาม
ประเมินผลร�วมกัน (X25) ความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียว (X16) การสร8างความยั่งยืนทางวัฒนธรรม 
(X14) ปDจจัยด8านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน: (X26) และการสร8างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล8อม 
(X15) ซ่ึงสามารถเขียนเป!นสมการตัวแบบได8ดังนี้ 
 สมการคะแนนดิบ คือ  
 Y = 0.11 + 0.27 * x 25 + 0.19 * x 16 + 0.16 * x 14 + 0.20 * x 26 + 0.14 * x 15 
 สมการมาตรฐาน คือ  
 Y = 0.30 * x 25 + 0.18 * x 16 + 0.15 * x 14 + 0.21 * x 26 + 0.14 * x 15  
 ซ่ึงตัวแปรท้ังหมดท่ีในสมการตัวแบบ คือ ด8านการมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผลร�วมกัน 
(X25) ความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียว (X16) การสร8างความยั่งยืนทางวัฒนธรรม (X14) ปDจจัยด8านการมีส�วน
ร�วมรับผลประโยชน: (X26) และการสร8างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล8อม (X15) ส�งผลต�อต�อรูปแบบการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงครามด8านการพัฒนาคุณภาพสินค8า ศักยภาพบุคลากร
และการบริการด8านการท�องเท่ียว ในทิศทางบวก กล�าวคือ ถ8าปDจจัยดังกล�าวเพ่ิมข้ึนก็จะส�งผลให8รูปแบบการ
พัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงครามสูงข้ึนตามไปด8วย นอกจากนี้ ปDจจัย
ดังกล�าวยังส�งผลต�อรูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม (Y) ได8
ถึงร8อยละ 62.80 (Adjusted R Square = 0.63) 
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ตารางท่ี 4.28 การทดสอบสัมประสิทธิ์การถดถอย (เบต8า) ท่ีส�งผลต�อรูปแบบการพัฒนาการ
 ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ด8านการพัฒนากลไก
 การบริหารจัดการ 
 

Model 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Durbin-
Watson 

5 Regression 69.32 5 13.86 79.26 0.00(e)** 2.04 
  Residual 55.63 318 0.17    
  Total 124.95 323     

 
**มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.28 ผลการวิเคราะห:พบว�า ค�าสถิติทดสอบ F = 79.26 ทําให8ค�า Sig.= 0.00 
ซ่ึงน8อยกว�า Alpha = 0.05 แสดงว�า จะต8องมีตัวแปรสาเหตุอย�างน8อย 1 ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต�อ
รูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงครามด8านการพัฒนา
กลไกการบริหารจัดการ และจากค�าสถิติ Dubin – Watson มีค�าเท�ากับ 2.04 แสดงว�าค�าความ
คลาดเคลื่อนเป!นอิสระต�อกัน ภายใต8ระดับนัยสําคัญ 0.05  ดังนั้น จากการตรวจสอบข8อสมมติของ
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ε  สรุปได8ว�า ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีการแจกแจงแบบปกติ มีความ
แปรปรวนคงท่ี และความคลาดเคลื่อนเป!นอิสระต�อกันซ่ึงเป!นไปตามเง่ือนไขการวิเคราะห:การถดถอย 
 

ตารางท่ี 4.29 การวิเคราะห:การถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise ของปDจจัยด8านความสัมพันธ:กับการ
 ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน กับตัวแปรการสร8างการมีส�วนร�วมของชุมชนท่ีใช8ในการพยากรณ: 
 รูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม
 ด8านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ 
 

ตัวพยากรณ� 
R  2

R  Adj. 2
R  

สัมประสิทธิ์การ
ถดถอย t Sig. 

B β (เบต�า) 
(Constant) 

0.74(e) 0.55 0.55 

0.33 - 1.81 0.07 
X26 0.26 0.28 4.86 0.00** 
X16 0.21 0.21 3.94 0.00** 
X14 0.18 0.17 3.56 0.00** 
X23 0.14 0.16 2.72 0.07** 
X11 0.11 0.11 2.17 0.03* 

 

**มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 
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 จากตารางท่ี 4.29 ผลการวิเคราะห:พบว�า ตัวแปรท่ีส�งผลต�อรูปแบบการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม คือ ปDจจัยด8านการมีส�วนร�วมรับ
ผลประโยชน: (X26) ความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียว (X16) การสร8างความยั่งยืนทางวัฒนธรรม (X14) 
การสร8างความยั่งยืนทางสังคม (23) และนโยบายการท�องเท่ียว (X11) ซ่ึงสามารถเขียนเป!นสมการตัว
แบบได8ดังนี้ 
 สมการคะแนนดิบ คือ  
 Y = 0.33 + 0.26 * x 26 + 0.21 * x 16 + 0.18 * x 14 + 0.14 * x 23 + 0.11 * x 11 
 สมการมาตรฐาน คือ  
 Y = 0.28 * x 26 + 0.21 * x 16 + 0.17 * x 14 + 0.16 * x 23 + 0.11 * x 11  
 ซ่ึงตัวแปรท้ังหมดท่ีในสมการตัวแบบ คือ ปDจจัยด8านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน: (X26) 
ความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียว (X16) การสร8างความยั่งยืนทางวัฒนธรรม (X14) การสร8างความยั่งยืน
ทางสังคม (23) และนโยบายการท�องเท่ียว (X11) ส�งผลต�อต�อรูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�าง
ยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงครามด8านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ ในทิศทางบวก 
กล�าวคือ ถ8าปDจจัยดังกล�าวเพ่ิมข้ึนก็จะส�งผลให8รูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัด
ราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงครามสูงข้ึนตามไปด8วย นอกจากนี้ ปDจจัยดังกล�าวยังส�งผลต�อรูปแบบการ
พัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม (Y) ได8ถึงร8อยละ 54.80 
(Adjusted R Square = 0.55) 
 

ตารางท่ี 4.30 การทดสอบสัมประสิทธิ์การถดถอย (เบต8า) ท่ีส�งผลต�อรูปแบบการพัฒนาการ
 ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ด8านการสร8างและ
 เผยแพร�ภาพลักษณ: 
 

Model 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Durbin-
Watson 

4 Regression 82.81 4 20.70 133.22 0.00(d)** 2.10 
  Residual 49.58 319 0.15    
  Total 132.39 323     

 
**มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.30 ผลการวิเคราะห:พบว�า ค�าสถิติทดสอบ F= 133.22 ทําให8ค�า Sig.= 
0.00 ซ่ึงน8อยกว�า Alpha = 0.05 แสดงว�า จะต8องมีตัวแปรสาเหตุอย�างน8อย 1 ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต�อ
รูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงครามด8านการสร8าง
และเผยแพร�ภาพลักษณ: และจากค�าสถิติ Dubin – Watson มีค�าเท�ากับ 2.10 แสดงว�าค�าความ
คลาดเคลื่อนเป!นอิสระต�อกัน ภายใต8ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น จากการตรวจสอบข8อสมมติของ
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ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ε  สรุปได8ว�า ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีการแจกแจงแบบปกติ        
มีความแปรปรวนคงท่ี และความคลาดเคลื่อนเป!นอิสระต�อกันซ่ึงเป!นไปตามเง่ือนไขการวิเคราะห:การ
ถดถอย 
 

ตารางท่ี 4.31 การวิเคราะห:การถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise ของปDจจัยด8านความสัมพันธ:กับการ
 ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน กับตัวแปรการสร8างการมีส�วนร�วมของชุมชนท่ีใช8ในการพยากรณ: 
 รูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม
 ด8านการสร8างและเผยแพร�ภาพลักษณ: 
 

ตัวพยากรณ� 
R  2

R  Adj. 2
R  

สัมประสิทธิ์การ
ถดถอย t Sig. 

B β (เบต�า) 
(Constant) 

0.79(d) 0.63 0.62 

0.08 - .47 0.64 
X16 0.38 0.08 7.73 0.00** 
X26 0.31 0.38 7.00 0.00** 
X14 0.18 0.31 3.80 0.00** 
X11 0.11 0.18 2.32 0.02** 

 
**มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.31 ผลการวิเคราะห:พบว�า ตัวแปรท่ีส�งผลต�อรูปแบบการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม คือ ความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียว 
(X16) ปDจจัยด8านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน: (X26) การสร8างความยั่งยืนทางวัฒนธรรม (X14) 
และนโยบายการท�องเท่ียว (X11) ซ่ึงสามารถเขียนเป!นสมการตัวแบบได8ดังนี้ 
 สมการคะแนนดิบ คือ  
 Y = 0.08 + 0.38 * x 16 + 0.31 * x 26 + 0.18 * x 14 + 0.11 * x 11 
 สมการมาตรฐาน คือ  
 Y = 0.08 * x 16 + 0.38 * x 26 + 0.31 * x 14 + 0.18 * x 11  
 ซ่ึงตัวแปรท้ังหมดท่ีในสมการตัวแบบ คือ ความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียว (X16) ปDจจัยด8าน
การมีส�วนร�วมรับผลประโยชน: (X26) การสร8างความยั่งยืนทางวัฒนธรรม (X14) และนโยบายการ
ท�องเท่ียว (X11) ส�งผลต�อต�อรูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัด
สมุทรสงครามด8านการสร8างและเผยแพร�ภาพลักษณ:ในทิศทางบวก กล�าวคือ ถ8าปDจจัยดังกล�าวเพ่ิมข้ึน
ก็จะส�งผลให8รูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม
สูงข้ึนตามไปด8วย นอกจากนี้ ปDจจัยดังกล�าวยังส�งผลต�อรูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน
จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม (Y) ได8ถึงร8อยละ 62.10 (Adjusted R Square = 0.62) 
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 จากผลการวิเคราะห:ข8อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามจากกลุ�มตัวอย�างทําให8ได8ตัวแบบท่ี
ใช8ในการพยากรณ: รูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม 
 จากโมเดลสมการท่ีได8 เม่ือทําการทดสอบความเหมาะสมกับข8อมูล (Lack of Fit) เพ่ือ
ยืนยันความเหมาะสมของตัวแบบ พบว�า  
 Ho: โมเดลมีความเหมาะสมกับข8อมูล 
 H1: โมเดลไม�มีความเหมาะสมกับข8อมูล 
 
ตารางท่ี 4.32 ผลการวิเคราะห:ความเหมาะสมของตัวแบบ 
 

The Regression Equation is  
Y = 0.27 * x 26 + 0.30 * x 16 + 0.21 * x 25 + 0.16 * x 14 + 0.09 * x 11 

Lack of Fit Test P-Value 
Possible Interaction in Variable x11 0.06 
Possible Interaction in Variable x12 0.02** 
Possible Interaction in Variable x13 0.01* 
Possible Interaction in Variable x14 0.08 
Possible Interaction in Variable x15 0.03* 
Possible Interaction in Variable x16 0.08 
Possible Interaction in Variable x21 0.01** 
Possible Interaction in Variable x22 0.03** 
Possible Interaction in Variable x23 0.04* 
Possible Interaction in Variable x24 0.03* 
Possible Interaction in Variable x25 0.06 
Possible Interaction in Variable x26 0.08 
Overall Lack of Fit Test is Significant 0.06 

 
 จากตารางท่ี 4.32 ผลการทดสอบสมมติฐานความเหมาะสมของตัวแบบ พบว�า ค�า         
P-Value = 0.06 ซ่ึงจะต8องยอมรับสมมติฐาน Ho นั่นคือ ตัวแบบท่ีได8จากการวิเคราะห:มีความ
เหมาะสมกับข8อมูล นั่นคือ ตัวแบบสมการการถอยมีความเหมาะสมกับข8อมูลท่ีทําการวิเคราะห:ซ่ึง
สมการการถดถอยท่ีเป!นตัวแบบท่ีดีเพ่ือการวิเคราะห:พยากรณ:   
 ส�วนท่ี 3.2 การวิเคราะห:บทความ บทสนทนากลุ�ม และบทสัมภาษณ:เพ่ือการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม 
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ตารางท่ี 4.33 ผลการวิเคราะห:บทความ 
 

บทความท่ี 1 ช่ือบทความ “ฟ�งเสียงจากแม กลอง ในวันท่ีตลาดน้ําอัมพวาติดลมบน” 
 นักท�องเท่ียวส�วนใหญ�ท่ีมาท�องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม ส�วนใหญ�

จะมาท�องเ ท่ียวในลักษณะการพักผ�อนหาพ้ืนท่ีสี เ ขียว เรียนรู8 วิ ถีชีวิต 
บรรยากาศเก�าๆ ในอดีต  
 จากการเจริญเติบโตของการท�องเท่ียวในตลาดน้ําเดิมเป!นไปใน
ลักษณะท่ีเจริญเติบโตอย�างช8าๆ นักท�องเท่ียวมีปริมาณไม�มาก คนในท8องถ่ิน
สามารถให8การต8อนรับได8อย�างท่ัวถึง จนกระท่ังกลับจํานวนนักท�องเท่ียวได8
เพ่ิมข้ึนอย�างมากและมหาศาลอย�างรวดเร็ว ทําให8การต8อนรับนั้นเป!นไปด8วย
ความไม�สะดวก โดยท่ัวไปแล8ววิถีชีวิตชาวสวนเป!นส�วนสําคัญท่ีนําพาให8
นักท�องเท่ียวท่ีแสวงหารูปแบบการท�องเท่ียงแบบดังกล�าวเพ่ือลําลึกถึงอดีต 
โดยท่ัวไปแล8วนักท�องเท่ียวท่ีมาเท่ียวจังหวัดราชบุรีจะท�องเท่ียวในรูปแบบการ
ท�องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม เรียนรู8ภูมิปDญญาท8องถ่ินท่ีถูกซ�อนไว8กับการ
ท�องเท่ียวทางน้ํา บางครั้งก็ส�งผลกระทบต�อชาวสวนอัมพวาท่ีเคยมีวิถีชีวิตท่ี
สงบสุขตามวิถีของชาวสวนและชาวประมง ถูกเทศบาลอัมพวาและหน�วยงานท่ี
เก่ียวข8องของรัฐเข8ามาพัฒนาถนน สร8างสะพาน เพ่ือเป!นการเพ่ิมความ
สะดวกสบายต�อการท�องเท่ียว แต�อย�างไรสิ่งท่ีแลกมากับผลท่ีมีนักท�องเท่ียวมา
เท่ียวอย�างมากมายนั้นส�งผลให8ชาวบ8านท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีแหลมลมทวน ซ่ึงมี
ชาวบ8านกว�า 40 หลังคาเรือนต8องอพยพย8ายไปหาท่ีอยู�ใหม� เนื่องจากทนเสียง
รบกวนจากเรือยนต:กว�า 200 ลําท่ีพานักท�องเท่ียวมาชมหิ่งห8อย อีกท้ังยังส�งผล
ให8ตลิ่งพังเนื่องคลื่นน้ําท่ีเกิดจากการขับเรือติดเครื่องยนต:ด8วยความเร็วส�งผลให8
ต8นไม8โคล�นล8มจํานวนมาก ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล8อมท่ีเกิดจาก
ผู8ประกอบการธุรกิจท�องเท่ียวจากคนต�างถ่ิน ก�อให8เกิดปDญหาในชุมชน 
เช�นเดียวกับวิถีวัฒนธรรมของชาวบ8านท่ีถูกคุกคามจากภายนอก หน�วยงานใน
ระดับท8องถ่ิน ยังไม�มีนโยบายในการแก8ปDญหานี้ ชาวบ8านซ่ึงเป!นคนในท8องถ่ิน
จึงรวมตัวกันเพ่ือขอทวงสิทธิ์ความเป!นเจ8าของพ้ืนท่ี 

สรุปบทความท่ี 
1 

          จากผลการวิเคราะห:บทความเรื่อง “ฟDงเสียงจากแม�กลอง ในวันท่ี
ตลาดน้ําอัมพวาติดลมบน” ทําให8ผู8วิจัยเล็งเห็นว�า ปDจจัยท่ีมีส�วนสําคัญท่ีทําให8
การท�องเท่ียวของจังหวัดราชบุรีมีความยั่งยืนและเป!นได8แบบทุกวันนี้นั้น เป!น
ผลสืบเนื่องมาจากปDจจัยความยั่งยืนทางสิ่งแวดล8อม ซ่ึงปDจจัยดังกล�าวนั้นเป!น
ปDจจัยท่ีทําให8รูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวด8านโครงสร8างพ้ืนฐานมีความ
ยั่งยืนเพราะประชาชนท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีจะให8ความสําคัญในเรื่องสิ่งแวดล8อมเป!น
หลัก ดังเช�นชาวบ8านไม�อยากให8ใช8เรือยนต:ในการพานักท�องเท่ียวมาชมหิ่งห8อย  
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ตารางท่ี 4.33 (ต อ) 
 

สรุปบทความท่ี 
1 

ซ่ึงสิ่งเหล�านี้จะส�งผลให8ตลิ่งพังเนื่องจากคลื่นน้ําท่ีเกิดจากการขับเรือติดเครื่องยนต:
ด8วยความเร็ว นอกเหนือจากนี้ยังพบว�า ปDจจัยหนึ่งท่ีส�งผลต�อความยั่งยืนต�อการ
ท�องเท่ียวคือ ปDจจัยการสร8างความยั่งยืนทางวัฒนธรรม เพราะการถูกคุกความของ
ปDจจัยดังกล�าวจะทําให8ระบบการท�องเท่ียวของจังหวัดเสื่อมลงอย�างเห็นได8ชัด เพราะ
ขาดความตระหนักถึงความสําคัญในวัฒนธรรมท่ีเป!นมาอย�างช8านาน 

บทความท่ี 2 บทความเรื่อง “อัมพวา คือรูปแบบของการท องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม
จริงหรือไม ” 

 ปDจจุบันจุดขายของการท�องเท่ียวอัมพวา คือ ตลาดน้ํายามเย็น โฮมสเตย:  
กิจกรรมสปา และนั่งเรือชมหิ่งห8อย แต�วิถีชีวิตของชาวอัมพวาจริงๆ นั้น 
อาจจะสามารถทําการท�องเท่ียวในเชิงวัฒนธรรมท่ีมีอะไรดีๆ ให8นักท�องเท่ียว 
ได8มากกว�าท่ีกล�าวมา เพียงแต�ยังไม�มีการเผยแพร� หรือประชาสัมพันธ:ให8
นักท�องเท่ียว เข8าใจความเป!นเมืองแม�กลองและชีวิตชาวอัมพวา ได8อย�างเข8าถึง
อย�างแท8จริง ท่ีผ�านมามีการพยายามของคนท8องถ่ินในการฟ��นแนวทางการ
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให8กลับมาสู�อัมพวาอีกครั้งหนึ่ง เช�น ศูนย:การท�องเท่ียว
เชิงอนุรักษ:บ8านลมทวน ได8ร�วมกันสร8างกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยใช8เรือพาย
แทนเรือยนต: สร8างกฎกติกาการชมหิ่งห8อยให8หิ่งห8อยได8พักฟ��นบ8างปOองกันการ
สูญพันธ:และปริมาณน8อยลง การปรับปรุงพันธ:พืชส�วนโดยเฉพาะมะพร8าวดู
เหมือนจะเป!นแนวทางท่ีคนในชุมชนหลายแห�ง เห็นพ8องกันว�า น�าจะเป!น
ทางเลือกในการสร8างความยั่งยืนให8กับชีวิตชาวสวนท่ีเหลือ ซ่ึงไม�มีกิจกรรม 
การท�องเท่ียวรองรับ และเป!นการส�งเสริมรูปแบบการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ
วัฒนธรรมอย�างยั่งยืนให8ชาวอัมพวา 

สรุปบทความท่ี 
2 

จากผลการวิเคราะห:บทความเรื่อง “อัมพวา คือรูปแบบของการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ
วัฒนธรรมจริงหรือไม�” ทําให8พบว�าการท่ีจะทําให8การท�องเท่ียวของจังหวัดนั้นเกิด
ความยั่งยืนต8องมีการวางรูปแบบการพัฒนาด8านการประชาสัมพันธ:เป!นอย�างดี ซ่ึง
จากคํากล�าวดังกล�าวทําให8ผู8วิจัยเล็งเห็นว�าสอดคล8องกับปDจจัยรูปแบบการพัฒนา
ด8านการสร8างและเผยแพร�ภาพลักษณ:การท�องเท่ียวของจังหวัด เม่ือภาพลักษณ:
การท�องเท่ียวดีข้ึนสิ่งเหล�านี้จะทําให8ระบบเศรษฐกิจดีข้ึนตามไปด8วย ดังนั้นปDจจัย
หนึ่งท่ีผู8วิจัยเล็งเห็นจากการวิจัยคือปDจจัยด8านความยั่งยืนทางเศรษฐกิจจะเป!น
ปDจจัยหนึ่งท่ีส�งผลให8ระบบการท�องเท่ียวของจังหวัดเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนต�อไปใน
อนาคต ซ่ึงสามารถนํามาพัฒนาการท�องเท่ียวท่ียั่งยืนของจังหวัด 
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ตารางท่ี 4.33 (ต อ) 
 

บทความท่ี 3 บทความเรื่อง “เสียงสะท�อนจากคนแม กลอง” 
 การเปลี่ยนแปลงด8านการท�องเท่ียวส�งผลกระทบท้ังด8านบวกและด8านลบ 

โดยเฉพาะด8านการใช8ท่ีดินและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมท้ังด8าน
สิ่งแวดล8อมอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได8 คนแม�กลองเป!นห�วงเรื่องลําคลองมากท่ีสุด 
ครัวเรือนทุกบ8านหาเลี้ยงตัวเองจากส�วนมะพร8าวเพราะคิดว�าจะปรับให8เป!น
เกษตรออแกนิค การสื่อสารโดยการประชาสัมพันธ:เผยแพร�งานประเพณี
วัฒนธรรมตามวาระของท8องถ่ิน การพัฒนาการท�องเท่ียวให8มีตลาดในวัน
อังคาร-พฤหัส และยังพูดถึงภาวะของผู8ถูกท�องเท่ียว และทางออกของปDญหา
ความแออัดของนักท�องเท่ียวในปDจจุบัน โดยมองไปท่ีการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ
วัฒนธรรมอย�างยั่งยืนเพ่ือชุมชนและลูกหลานในอนาคต 
 ทุกวันนี้ตลาดน้ําอัมพวา กลายเป!นพ้ืนท่ียอดนิยม คนจึงล8นตลาด 
แออัดยัดเยียด เม่ือพิจารณาแล8วเกิดเป!นการสร8างความเดือดร8อนให8ชาวบ8านท่ี
เคยอยู�อาศัยกันเงียบๆ ทุกวันนี้คนภายนอกเข8ามาและแสวงหาผลประโยชน: แต�
คนในท8องถ่ินจริงๆ ยังหาจุดยืนท่ีลงตัวท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดการเรื่องการ
ท�องเท่ียวให8มีประโยชน:กับท8องถ่ินจริงๆ ไม�ได8 ซ่ึงทําความเดือดร8อนให8ชาวบ8าน
ท่ีไม�ได8เป!นผู8ประกอบการ 

สรุปบทความท่ี 
3 

จากผลการวิเคราะห:บทความเรื่อง “เสียงสะท8อนจากคนแม�กลอง” ในระบบ
การท�องเท่ียวของท่ีใดๆ ก็ตามจะต8องมีผลกระทบท้ังในทางท่ีดีและไม�ดี แต�เม่ือ
เกิดผลกระทบในทางท่ีไม�ดีจะต8องรีบเร�งแก8ไขอย�างเร�งด�วน ดังเช�นการ
ท�องเท่ียวของจังหวัดราชบุรีนี้จากบทความพบว�าปDจจัยท่ีส�งผลต�อการท�องเท่ียว
ของจังหวัดคือ ปDจจัยด8านระบบสาธารณูปโภค และด8านสิ่งแวดล8อม ซ่ึงปDจจัย
ดังกล�าวจะส�งผลอยู�ในระดับสูงมากกับรูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวด8าน
โครงสร8างพ้ืนฐาน และรูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวด8านการพัฒนากลไก
การบริหารจัดการ รวมถึงปDจจัยท่ีสําคัญอีกปDจจัยหนึ่งคือ ปDจจัยด8านความ
ยั่งยืนทางวัฒนธรรม เนื่องมาจากว�า หากด8านสิ่งแวดล8อม กับด8านระบบ
สาธารณูปโภครวมถึงวัฒนธรรมท่ีเป!นจุดเด�นของการท�องเท่ียวท่ีเสื่อมโทรมลง
อันเนื่องมาจากผลของการท�องเท่ียวแล8วย�อมทําให8การพัฒนาทางด8านต�างๆ 
นั้นต8องนับถอยหลังไปจนกระท่ังจนกระท่ังหายสาบสูญไปในท่ีสุด 

บทความท่ี 4 รายงาน “จ.สมุทรสาครผลักดันรูปแบบการพัฒนาการส งเสริมและ
พัฒนาการท องเท่ียว” โดย จนัทร:ทรา ศรีดาวเรือง สํานักงานประชาสัมพันธ:
จังหวัดสมุทรสาคร 
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 จังหวัดสมุทรสาครผลักดันรูปแบบการพัฒนาการส�งเสริมและพัฒนาการ
ท�องเท่ียว วันท่ี 25 เมษายน 2556 สถาบันท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพใน
ราชการ (สปร.) ร�วมกับจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมชี้แจงนโยบาย และ
รูปแบบการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครในการส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียวของ
จังหวัด ท่ีห8องประชุมพันท8ายนรสิงห: ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ในการประชุม
ดังกล�าวได8มีวิทยากรมาร�วมแสดงความคิดเห็น คือ นายอภิชิต ประสพรัตน: 
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร บรรยายพิเศษเรื่อง ทุนทาง
วัฒนธรรมและการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน นางสาว อังคณา พุ�มผกา 
ผู8อํานวยการสํานักงานการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย สํานักงานสมุทรสงคราม 
รับผิดชอบจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม ร�วม
บรรยายพิเศษเรื่อง การส�งเสริมการตลาดการท�องเท่ียวจังหวัดสมุทรสาคร และ
นายประสิทธิ์ การกลาง คณะท่ีปรึกษา บรรยายเรื่อง นโยบาย รูปแบบการ
พัฒนา และแนวทางศึกษาวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปDญญาท8องถ่ินเพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน จังหวัดสมุทรสาครมีศักยภาพพร8อมในทุก
ด8านท่ีจะเป!นแหล�งท�องเท่ียวดังจะเห็นได8จากคณะรัฐมนตรีได8มีมติเห็นชอบ
กําหนดให8จังหวัดสมุทรสาครเป!นแหล�งท�องเท่ียว เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2539 
เนื่องจากมีแหล�งท�องเท่ียวน�าสนใจ ซ่ึงมีความสําคัญท้ังประเภทธรรมชาติ 
สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร: และศาสนสถาน ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ดังนั้น แผนรูปแบบการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครระยะ 20 ปp จึงมี  
กลยุทธ:ในการส�งเสริมการเรียนรู8ทางวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปDญญาท8องถ่ิน 
และอัตลักษณ:ท่ีโดดเด�นของชุมชนท่ีบ�งบอกถึงความเป!นรากเหง8าของจังหวัด
สมุทรสาคร เพ่ืออนุรักษ: สืบสาน และธํารงไว8ซ่ึงวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 
ประเพณีท่ีดีงามและภูมิปDญญาท8องถ่ินของจังหวัด เพ่ือหาแนวทางสร8างรายได8
จากการท�องเท่ียวให8เพ่ิมข้ึน อีกท้ังยังสร8างความเข8มแข็งให8กับชุมชน ท่ีสําคัญ
คือการมีส�วนร�วมของชนรุ�นหลังท่ีจะต8องเข8ามาร�วมกันในการอนุรักษ:สืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม พร8อมความมีมารยาทและความมีน้ําใจของ
คนไทยให8มีความยั่งยืนต�อไป 

สรุปบทความท่ี 
4 

จากผลการวิเคราะห:บทความ เรื่องพบว�า การพัฒนาการท�องเท่ียวให8ยั่งยืนนั้น
จะต8องมองถึงกรอบนโยบายท่ีได8กําหนดไว8 โดยตัวแปรท่ีสําคัญทางการ
พัฒนาการท�องเท่ียวให8ยั่งยืนนั้นรูปแบบการพัฒนาหนึ่งท่ีควรให8ความสําคัญ 
คือ การส�งเสริมการเรียนรู8ทางวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปDญญาท8องถ่ิน และ  
อัตลักษณ:ท่ีโดดเด�นของชุมชนท่ีบ�งบอกถึงความเป!นรากเหง8าของจังหวัด เพ่ือ
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อนุรักษ: สืบสาน และธํารงไว8ซึ่งวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ประเพณี  
ตารางท่ี 4.33 (ต อ) 
 

 ท่ีดีงามและภูมิปDญญาท8องถ่ินของจังหวัด เพ่ือหาแนวทางสร8างรายได8จากการ
ท�องเท่ียวให8เพ่ิมข้ึน อีกท้ังยังสร8างความเข8มแข็งให8กับชุมชน ท่ีสําคัญคือการมี
ส�วนร�วมของชนรุ�นหลังท่ีจะต8องเข8ามาร�วมกันในการอนุรักษ:สืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม พร8อมความมีมารยาทและความมีน้ําใจของคนไทยให8มี
ความยั่งยืนต�อไป นอกเหนือจากนี้ควรให8ความสําคัญในเรื่องการดํารงชีวิตของ
ประชาชนท่ีอยู�ภายในพ้ืนท่ีด8วยซ่ึงต8องระวังในเรื่องของความปลอดภัยและไม�
ทําให8พ้ืนท่ีเกิดความเสื่อมโทรม เพราะการเปลี่ยนแปลงด8านการท�องเท่ียวจะ
ส�งผลกระทบท้ังด8านบวกและด8านลบ โดยเฉพาะด8านการใช8 ท่ี ดินและ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมท้ังด8านสิ่งแวดล8อมอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได8 และ
ให8ความสําคัญเรื่องแม�น้ําลําคลองมากท่ีสุดเพราะเป!นจุดท่ีส�งผลให8นักท�องเท่ียว
หลั่งไหลเข8ามา นอกเหนือจากนี้ควรให8การสื่อสารโดยการประชาสัมพันธ:
เผยแพร�งานประเพณีวัฒนธรรมตามวาระของท8องถ่ิน 

 
ตารางท่ี 4.34 ผลการวิเคราะห:บทสนทนากลุ�ม 
 
การวิเคราะห�บท

สนทนากลุ ม 
เรื่องท่ี 1 “สะท�อนภาพของสมุทรสงครามในอดีต” 

 คุณชยันต: อยู�ศิริ (เกษตรกรสวนมะพร8าว และเจ8าของบ8านพักวิถี
ชาวบ8าน) 
 “วิถีชีวิตคนรุ�นเก�าคู�ค8าในสมัยนั้น คือคนทะเลกับคนสวน มาพบกัน
เป!นเรื่องของการซ้ือขายแลกเปลี่ยนเพราะสินค8าท่ีเข8าของแต�ละท8องถ่ินไม�
เหมือนกัน ระหว�างคนทะเลกับชาวสวน อีกกลุ�มหนึ่งก็คือผู8ค8าคนกลางท่ีจะซ้ือ
ท้ังของทะเลและของสวนไปขายตามลําคลอง เพราะวิธีชีวิตส�วนใหญ�สัจจรทาง
น้ําหรือทางเรือเป!นหลัก วิถีชีวิตของคนสมุทรสงครามเริ่มเปลี่ยนไปเม่ือมีถนน
เส8นพระรามสองตัดผ�านและเส8นสมุทรสงคราม-บางแพ ซ่ึงเดิมมีเพียงถนนเส8น
แม�กลอง - ปากท�อ สายเก�าเพียงเส8นเดียว เม่ือวิถีชีวิตเปลี่ยนไป รถยนต:เข8ามา
มีบทบาทในการเชื่อมต�อระหว�างทะเลกับส�วน ระยะเวลาก็ใช8น8อยลงความ
สะดวกมีมากข้ึน ทางเรือก็เริ่มซบเซาลง ร8านค8าริมแม�น้ําลําคลองก็เริ่มซบเซา
ตามไปด8วยเพราะใช8ทางรถยนต:โดยไม�ผ�านตลาดอัมพวา ไปทําการค8าท่ีตลาด
แม�กลองเลย” 
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ตารางท่ี 4.34 (ต อ) 
 

 เรื่องท่ี 2 “พออัมพวากลับมาบูมอีกครั้งในฐานะเมืองท�องเท่ียวคนภายนอกเริ่ม
ให8ความสนใจมองเห็นสิ่งดีๆ เริ่มเข8ามาท�องเท่ียวกันมากข้ึน ในฐานะเจ8าบ8าน 
รู8สึกอย�างไร” 

 คุณคัมภีร:  ทองเปลว (เกษตรกรอินทรีย:) 
 “ตอนแรกรู8สึกแปลกใจว�าคนกรุงจะมาดูป�าจาก กับหิ่งห8อยเพ่ืออะไร 
ซ่ึงผมเห็นมาต้ังแต�เด็ก ผมรู8สึกไม�เห็นด8วย กับเรื่องท�องเท่ียว กลัวจะไม�จีรัง 
กลัวจะมาเป!นแบชั่วคราวคือมาทําให8เสื่อมโทรมแล8วก็จากไป พอการท�องเท่ียว
เข8ามาจริงจัง ตอนหลังเริ่มเห็นด8วยเพราะพืชผลทางการเกษตรเริ่มขายได8 เช�น
ส8มโอ น้ําตาลมะพร8าว และน้ําตาลแท8สามารถปรับค�าราคา แข�งกับน้ําตาล
หลอม ซ่ึงเป!นคู�แข�งได8 เหมือนเป!นการประชาสัมพันธ:ไปในตัว แต�ยุคปDจจุบัน 
เริ่มเลยเถิด มองเป!นการลงทุน มองว�าเยอะเกินไป เหมือนคนในแหล�ง
ท�องเท่ียวต8องเคย ให8บริการเพ่ือการท�องเท่ียว เช�นต8องมาเก็บกวาดขยะเม่ือ
นักท�องเท่ียวกลับไป ซ่ึงไม�ใช�ประเด็นท่ีท8องถ่ินต8องการ” 

 เรื่องท่ี 3 “มองเรื่องของการท�องเท่ียวท่ีมีการประชาสัมพันธ: มองว�า
สมุทรสงครามหน8าสนใจ จากคนภายนอกเหลือเกิน โดยส�วนตัวคิดเห็น
อย�างไร” 

 คุณสุรจิต  ชิระเวช (สมาชิกวุฒิสภา สมุทรสงคราม)  
 “โดยหลักการของการท�องเท่ียวถ8าในอยู�ในรูปแบบการท�องเท่ียวเชิง
นิเวศวัฒนธรรมนั้น  ท8องถ่ินไทยใดท่ีมีรูปแบบการท�องเท่ียวแบบนี้ล8วนแล8วจะ
เป!นการกระจายรายได8ท่ีดี แต�ก็มีหลักการคือ การมาท�องเท่ียวดูวิถีชีวิตท8องถ่ิน 
มาดูสินค8าเชิงวัฒนธรรมท8องถ่ิน โดยไม�มีการปรุงแต�ง โดยไม�เอาใจใคร มา
ศึกษาดูวิถีชีวิตจริง ในเม่ือท�องท�องเท่ียวกับไปแล8ว ฉลาดข้ึน ได8รู8ว�าปลาทูแม�
กลองเป!นอย�างไร ส8มโออัมพวาเป!นอย�างไรปลูกอย�างให8รสชาติดี การท�องเท่ียว
ของสมุทรสงครามเชิงนิเวศวัฒนธรรมซ่ึงเป!นวิถีชีวิตปกติของคนท8องถ่ินล8วน
แล8วแต�สร8างความประทับใจให8กับนักท�องเท่ียวท่ีมาพบเห็น แต�โลกสมัยใหม�
เห็นเป!นสิ่งมหัศจรรย:ซ่ึงช�วยให8คนพ้ืนท่ีมีรายได8เพ่ิมข้ึนมาจากการท�องเท่ียว 
จากหลักของการท�องเท่ียวถือว�าเป!นการกระจายรายได8 และผู8ท่ีได8รับประโยชน:
ควรเป!นคนในชุมชนท8องถ่ิน และการจัดการการท�องเท่ียวควรเป!นของคน
ท8องถ่ินซ่ึงสิ่งเหล�านี้เรียกว�าการมีส�วนร�วมของคนในท8องถ่ิน มิเช�นนั้นแล8วอาจ
ทําให8เกิดผลเสียต�อรูปแบบของการท�องเท่ียวก็เป!นได8 
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ตารางท่ี 4.34 (ต อ) 
 

 คุณเกล8า สกุลนุ�น (เกษตรกรชาวสวน และเจ8าของโฮมสเตย:) 
 “จริงๆ ก็น�าจะเป!นแบบนั้นแต�ท่ีลุงทํา เรามีธรรมชาติอวด คนท่ีมาก็
เคยพูดกับลุงว�าอีกหน�อยอาจไปไม�รอดนะเพราะสังคมสมัยใหม�เข8าไป แต�ลุง
บอกว�าบ8านลุงไม�เจ�งเพราะมีหิ่งห8อย มีปลาตีน ธรรมชาติเองไม�ต8องลงทุน ลุง
ชวนเพ่ือนบ8านหลายๆ หลังทํา ถ8าเจ8าของแหล�งท�องเท่ียวไม�อนุรักษ:อีกหน�อยก็
เจ�ง” คุณลุงคิดว�าถ8าคนต�างถ่ินท่ีเข8ามาหลงใหลอัมพวาจนกระท่ังเข8ามาทํา
ธุรกิจพวกเค8าจะอนุรักษ:สิ่งต�างๆ ไว8เหมือนคุณลุงม้ัย 
 คุณลุงเกล8า “ปDจจุบันเหมือนมีมือท่ีสามมีคนมีตัง เข8ามาดําเนินการ 
จัดการเข8ามาเช�าหน8าร8าน สินค8าปDจจุบันไม�มีความปราณีตและราคาสูงข้ึน อีก
หน�อยก็ไปไม�รอด” 
 คุณคัมภีร: “ประเด็นนี้น�าห�วง ถ8ามีคนต�างถ่ินเข8ามา ก็จะเข8ามาทําลาย
ความเป!นเอกลักษณ:ของแหล�งท�องเท่ียว ตราบใดท่ียังมีคนนอกถ่ินเข8ามาลงทุน 
ก็จะมีการเปxดผับ เปxดแสงสีเสียง ในท่ีท่ีตนเองเป!นเจ8าของทําอยู�ในขอบเขตของ
ตนเองในท่ีท่ีตนเองลงทุนเพ่ือต8องการความแต�ต�างและการแข�งขันเพ่ือดึง
นักท�องเท่ียวเข8ามาในท่ีของตน ทําให8วิถีชีวิตเปลี่ยนเนื่องจากการแข�งขันใน
ธุรกิจ เพ่ือให8ธุรกิจตนเองอยู�รอด เชื่อว�าสักวันจะต8องเป!นแบบนั้น ถ8ายังให8คน
ต�างถ่ินเข8ามาทํามาหากินในแหล�งท�องเท่ียว” 
 คุณชยันต: “มองว�าเป!นบางช�วงอาจเงียบบ8าง แต�ถ8าเราไม�มีปDญหาเรื่อง
เงินลงทุน ไม�กู8เงินมาลงทุน ใช8เงินของเราเอง มีแค�ไหนทําแค�นั้น ใช8ธรรมชาติ
รอบตัวท่ีมีอยู�เป!นจุดขาย ใช8สิ่งท่ีมีอยู� สิ่งเหล�านี้จะเป!นตัวช�วยคงอยู�ได8 อาจจะ
ไม�มากมายนัก แต�ก็อยู�ได8” 

 เรื่องท่ี 4 “การท่ีคนเข8ามาท�องเท่ียวกันเยอะๆ ก็จะเป!นการท�องเท่ียวแบบไม�ใช�
แบบนิเวศ ไม�ได8มาดูธรรมชาติ วิถีชีวิต เพ่ืออนุรักษ: แต�มาเป!นกระแสแบบ
มวลชน แบบท่ีให8ความสงบของแม�กลองท่ีเคยมีมาเปลี่ยนไป” 

 สว.สุรจิต “ผมว�าอยู�ๆ เราก็เปxดบ8านให8คนเข8ามาดู และทํามานานถึง 5 
ปp ก็ถึงช�วงท่ีต8องปรับตัวจริงๆ ควรปรับตัวก�อนหน8านี้ ทีนี่เราจะปรับตัวอย�างไร 
ว�าถ8าเราเดินไปอย�างไร8ทิศทางผลกระทบก็จะขยายไปหลายมิติมาก แต� ถ8าเรา
จะทําเป!นให8คนมาดูวิถีชีวิตมาดูตัวตนท่ีหลงเหลืออยู� ไม�มีกิเลศ ตัณหา มีความ
สงบ ก็มาท่ีสมุทรสงคราม แต�ถ8าชอบแสงสีเสียง ก็ไปพัทยา หัวหิน บอกตัวตน
ของแหล�งท�องเท่ียวให8ชัดเจนคิดว�าน�าจะทําให8การท�องเท่ียวยังคงอยู�ได8 นี่คือ
เสน�ห:ของแม�กลอง  
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ตารางท่ี 4.34 (ต อ) 
 

 คุณคัมภีร: “ชวนนักลงทุนว�าอย�าทํารีสอร:ท เลยมาทําสวนเกษตร
อินทรีย: เพราะรีสอร:ทมีเยอะแล8ว ทําสวนปลอดสารพิษ ปลูกพืชผลเกษตร แล8ว
ชวนนักท�องเท่ียวมาดูสวนลิ้นจี่ สวนส8มโอ เพราะดินท่ีนี่ อุดมสมบูรณ:ปลูกอะไร
ก็ให8ผลิตดี ให8นักลงทุนเปลี่ยนแนวคิดใหม�” 

จากการท่ีอัมพวา มีชื่อเสียงในเรื่องของการท�องเท่ียวอย�างรวดเร็วทํา
ให8เกิดผลกระทบต�างๆ ตาม อย�างเช�น ผลกระทบ เรื่องขยะ มลพิษทางเสียง    
ผู8ท่ีมีส�วนเก่ียวข8องกับการท�องเท่ียวมีวิธีการต้ังรับอย�างไร 

คุณสุรจิต “วิธีการต้ังรับอาจมีหลายแนวทาง คือการให8ชุมชนมีส�วน
ร�วมในการจัดการ กระจายการท�องเท่ียวท่ีเป!นกระจุกให8กระจายออกไป เพราะ
ไม�ได8มีแต�ตลาดน้ําแห�งเดียวในสมุทรสงคราม องค:กรปกครองท8องถ่ินก็สามารถ
สร8างข8อตกลงออกมาได8จริงๆ ตลาดน้ําในสมุทรสงครามมีวันท่ีจะท�องเท่ียวได8
เพียง 2 วัน คือเสาร:อาทิตย: หรือการเสริมการท�องเท่ียวอ่ืนๆ เข8าไปเช�น ดู
หิ่งห8อยสามารถมาดูได8ทุกวัน มาดูสวนของชาวบ8านตามวิถีชีวิตเดิมๆ” 

คุณเกล8า “เขตป�าชายเลนเป!นท่ีเพาะพันธ:หิ่งห8อยเรือท่ีมาดูหิ่งห8อย
เสาร:และอาทิตย: ต�อวัน เป!น ร8อยๆ ลํา โดยเฉพาะเรือติดเครื่องยนต: ทําให8ชะ
หน8าดินท่ีเป!นเลนให8เป!นดินแข็ง ทําให8ไข�ของหิ่งห8อยลอยตามน้ําไป จํานวน
หิ่งห8อยลดลง ทําให8อยากบอกทําท่ีทําธุรกิจเรือพาชมหิ่งห8อย ให8วิ่งเรือเบาๆ ชม
ไกลๆ ไม�ต8องเข8ามาติดตลิ่ง เพราะหิ่งห8อยมองไกลๆ ก็เห็นกลิ่นของท�อไอเสีย
ทําลายชีวิตของหิ่งห8อย”  

คุณสุรจิต เสริมว�า “ควรจะเท่ียวอย�างทะนุทนอมทรัพยากรอันมีค�าไว8
ไม�เท่ียวอย�างทําลาย ทุกสถานท่ี ท่ีสวยงาม กลุ�มคนท่ีมีเงินจะเข8าไปลงทุน
ท้ังหมด ซ้ือแล8วก็ทําสิ่งไม�สอดคล8องกับธรรมชาติลง ไป คนท8องถ่ินท่ีทําท่ีพัก
กําลังเจอ พรบ. โรงแรม”  

คุณคัมภีร: “ควรจะมีกฎกติกาในการท�องเท่ียว ต8องมีการจัดการ แต�
แคร:สภาพนิเวศ ซีซีของเครื่องยนต: ก็ต8องจํากัด”  

(การจด พรบ. โรงแรมคือต8องมีวิศวกรรับรองแบบ แต�บ8านพักท่ี
ชาวบ8านสร8างเป!นบ8านหลังเล็กๆ ซ่ึงก�อสร8างมาก�อน โดยขออนุญาตจากอบต.
ก�อสร8าง) 

คุณเกล8า “อยากใช8มาช�วยกันอนุรักษ: ธรรมชาติ ลดกลิ่น ลดเสียง     
ลดแสง ลดความเร็วของเรือ มาแล8วอย�ามาทําลายธรรมชาติ มาช�วยกันรักษา
ธรรมชาติ” 

คุณสุรจิต “เท่ียวแบบพอเพียง เท่ียวให8ฉลาดข้ึน เข8าใจวิถีชีวิตคนใน
ท8องถ่ินมากข้ึน” 
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ตารางท่ี 4.34 (ต อ) 
 

 คุณคัมภีร: “อยากให8มาเท่ียวแบบเพ่ือนกัน มาเท่ียวบ8านเพ่ือน เพ่ือน
อยู�อย�างไรมาอยู�แบบนั้น” 

สรุปบทสนทนา
กลุ ม 

จากการวิเคราะห:บทสนทนากลุ�มทําให8ทราบว�า โดยหลักการของการ
ท�องเท่ียวถ8าในอยู�ในรูปแบบการท�องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรมนั้น ท8องถ่ินไทย
ใดท่ีมีรูปแบบการท�องเท่ียวแบบนี้ล8วนแล8วจะเป!นการกระจายรายได8ท่ีดี แต�ก็มี
หลักการคือ การมาท�องเท่ียวดูวิถีชีวิตท8องถ่ิน มาดูสินค8าเชิงวัฒนธรรมท8องถ่ิน 
โดยไม�มีการปรุงแต�ง โดยไม�เอาใจใคร มาศึกษาดูวิถีชีวิตจริงจะต8องท�องเท่ียว
ด8วยความมีใจรักเพ่ืออนุรักษ:ไว8ซึ่งคนรุ�นหลังต�อไป สิ่งมหัศจรรย:ท่ีได8รับจากการ
ท�องเท่ียวคือรายได8ซ่ึงสิ่งเหล�านี้ช�วยให8คนพ้ืนท่ีมีรายได8เพ่ิม และผู8ท่ีได8รับ
ประโยชน:ควรเป!นคนในชุมชนท8องถ่ิน และการจัดการการท�องเท่ียวควรเป!น
ของคนท8องถ่ินเพราะทราบถึงหลักวิถีกว�าคนอ่ืนๆ ซ่ึงสิ่งเหล�านี้เรียกว�าการมี
ส�วนร�วมของคนในท8องถ่ิน มิเช�นนั้นแล8วอาจทําให8เกิดผลเสียต�อรูปแบบของ
การท�องเท่ียวก็เป!นได8ด8วยเหตุนี้การมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการด8านการ
ท�องเท่ียวของท8องถ่ินจึงควรให8ประชาชนเข8ามามีส�วนร�วมเพราะคนเหล�านี้รู8วิถี
ชีวิตท่ีเคยเกิดข้ึนมาต้ังแต�สมัยอดีต จากบทความท่ีได8จากการสนทนากลุ�มนั้น
ผู8วิจัยได8เล็งเห็นถึงการกล�าวถึงตัวแปรหลักท่ีมีความเชื่อมโยงกับระบบการ
ท�องเท่ียวของจังหวัดอย�างเห็นได8ชัดคือ รูปแบบการพัฒนาด8านการพัฒนา
คุณภาพสินค8า ศักยภาพบุคลากรและการบริการด8านการท�องเท่ียว ซ่ึง
เปรียบเสมือนเอกลักษณ:ของรูปแบบการท�องเท่ียวของจังหวัด ในรูปแบบการ
พัฒนาการท�องเท่ียวในด8านดังกล�าวนั้นหากต8องการความสําเร็จแล8วนั้นจะต8อง
ปฏิบัติภายใต8กรอบความร�วมมือของคนในท8องถ่ินเป!นหลักเพราะคนท่ีอยู�ใน
ท8องถ่ินจะมีความรักความหวงแหนความเป!นเอกลักษณ:ของการท�องเท่ียว
มากกว�าคนท่ีมาจากถ่ินฐานอ่ืน 
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ตารางท่ี 4.35 ผลการวิเคราะห:บทสัมภาษณ: 
 

บทสัมภาษณ� นายณรงค� ครองชนม� รองผู�ว าราชการจังหวัดราชบุรี 
 คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการท�องเท่ียวของจังหวัดราชบุรี 

ประจําปp 2555 โดยสํานักงานการท�องเท่ียวจังหวัดราชบุรี ได8เตรียมจัดทําแผน
รูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวปp 2555 - 2559 ซ่ึงท่ีประชุมมีมติให8ใช8วิสัยทัศน:
ว�า “จังหวัดราชบุรีเป!นศูนย:กลางการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ วิถีชีวิตแห�งลุ�มแม�น้ําแม�
กลอง และเทือกเขาตะนาวศรี เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร8างสรรค:” โดยในปp 2555 
จะเน8นประชาสัมพันธ: ปp 2555 เป!นปpแห�งการท�องเท่ียว “ราชบุรีเท่ียวได8ท้ังปp” 
ท้ังนี้เนื่องจากจังหวัดราชบุรี มีแหล�งท�องเท่ียวท่ีหลากหลาย ท้ังทางธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร: วัฒนธรรม ศิลปะวิทยาการ และแหล�งท�องเท่ียวเชิงนิเวศ ทําให8
นักท�องเท่ียวสามารถเดินทางท�องเท่ียวได8ทุกฤดูกาล 
 สําหรับแผนรูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียว  จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 
2555 - 2559 ท่ีประชุมได8ร�วมกันพิจารณา และกําหนดประเด็นรูปแบบการ
พัฒนา รวม 5 ประเด็น ได8แก� การพัฒนายกระดับแหล�งท�องเท่ียวเดิมและสร8าง
แหล�งท�องเท่ียวใหม� พัฒนายกระดับมาตรฐานการบริการและการรักษาความ
ปลอดภัย การส�งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ: การพัฒนาบุคลากร
ด8านการท�องเท่ียว การปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการท�องเท่ียว การเชื่อมโยง
การท�องเท่ียวกับสังคมและเศรษฐกิจ และการเชื่อมโยงการท�องเท่ียวกลุ�ม
จังหวัด โดยต้ังเปOาหมายให8มีนักท�องเท่ียวเข8ามาเท่ียวในจังหวัดราชบุรี เพ่ิมข้ึน 
15% 

สรุปบท
สัมภาษณ� 

จากการสัมภาษณ:พบว�า แผนรูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียว จังหวัดราชบุรี 
พ.ศ. 2555 - 2559 ท่ีประชุมได8ร�วมกันพิจารณา และกําหนดประเด็นรูปแบบ
การพัฒนา รวม 5 ประเด็น ได8แก� การพัฒนายกระดับแหล�งท�องเท่ียวเดิมและ
สร8างแหล�งท�องเท่ียวใหม� พัฒนายกระดับมาตรฐานการบริการและการรักษา
ความปลอดภัย การส�งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ: การพัฒนา
บุคลากรด8านการท�องเท่ียว การปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการท�องเท่ียว การ
เชื่อมโยงการท�องเท่ียวกับสังคมและเศรษฐกิจ และการเชื่อมโยงการท�องเท่ียว
กลุ�มจังหวัด โดยต้ังเปOาหมายให8มีนักท�องเท่ียวเข8ามาเท่ียวในจังหวัดราชบุรี 
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ตารางท่ี 4.35 (ต อ) 
 

บทสัมภาษณ� เจ�าหน�าท่ีสํานักงานการท องเท่ียวและกีฬา 
 1. ประสานงานและปฏิบัติหน8าท่ีในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส�วน

ภูมิภาค รวมท้ังดําเนินการประสาน ส�งเสริม และสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมการท�องเท่ียว กีฬา และนันทนาการในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดหรือกลุ�ม
จังหวัด 

2.  จัดทําแผนรูปแบบการพัฒนาด8านการท�องเ ท่ียว กีฬา และ
นันทนาการของจังหวัดหรือกลุ�มจังหวัด รวมท้ังติดตาม ประเมินผล และ
รายงานสถานการณ:ด8านการท�องเท่ียว กีฬา และนันทนาการในระดับจังหวัด
หรือกลุ�มจังหวัด 

3. ดําเนินการเก่ียวกับการปOองกันและแก8ไขปDญหาด8านการท�องเท่ียว 
กีฬา และนันทนาการในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดหรือกลุ�มจังหวัด โดยประสานหรือ
ร�วมมือกับหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข8องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

4. ส�งเสริม สนับสนุน และให8คําปรึกษาแนะนําแก�องค:กรปกครองส�วน
ท8องถ่ิน องค:กรเครือข�ายชุมชน ประชาชน และหน�วยงานอ่ืนท่ีดําเนินงานด8าน
การท�องเท่ียว กีฬา และนันทนาการในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดหรือกลุ�มจังหวัด 

5. ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาการ
ท�องเท่ียว 

6.  ปฏิบั ติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงซ่ึง
กําหนดให8เป!นอํานาจหน8าท่ีของผู8ว�าราชการจังหวัดหรือตามท่ีได8รับมอบหมาย 

7. ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข8อง หรือท่ีได8รับมอบหมาย 

สรุปบท
สัมภาษณ� 

จากการสัมภาษณ:พบว�า ควรมีการประสานงานและปฏิบัติหน8าท่ีใน
ฐานะตัวแทนของกระทรวงในส�วนภูมิภาครวมท้ังดําเนินการประสาน ส�งเสริม  
และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว กีฬา และนันทนาการใน
เขตพ้ืนท่ีจังหวัดหรือกลุ�มจังหวัดและ จัดทําแผนรูปแบบการพัฒนาด8านการ
ท�องเท่ียว กีฬา และนันทนาการของจังหวัดหรือกลุ�มจังหวัด รวมท้ังติดตาม  
ประเมินผล และรายงานสถานการณ:ด8านการท�องเท่ียว กีฬา และนันทนาการ
ในระดับจังหวัดหรือกลุ�มจังหวัดรวมถึงการปOองกันและแก8ไขปDญหาด8านการ
ท�องเท่ียว กีฬา พร8อมท้ังส�งเสริม สนับสนุน และให8คําปรึกษาแนะนําแก�องค:กร
ปกครองส�วนท8องถ่ิน องค:กรเครือข�ายชุมชน ประชาชน และหน�วยงานอ่ืนท่ี
ดําเนินงานด8านการท�องเท่ียว กีฬา และนันทนาการในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดหรือ
กลุ�มจังหวัด 
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ตารางท่ี 4.35 (ต อ) 
 

บทสัมภาษณ� นายชนม�ช่ืน บุญญานุสาสน� เก่ียวกับการท องเท่ียว จ.ราชบุรี 
 จังหวัดราชบุรีได8ให8ความสําคัญการพัฒนาด8านการท�องเท่ียวในลําดับ

ต8นๆ โดยจัดสรรงบประมาณรูปแบบการพัฒนาจังหวัด ในปp 2556 ในการ
เตรียมพร8อมเข8าสู�ประชาคมอาเซียน หรือ AEC ซ่ึงคาดว�าจะส�งผลกระทบต�อ
การท�องเท่ียวของจังหวัดราชบุรีท้ังด8านบวกและด8านลบ อย�างไรก็ตามจังหวัด
ราชบุรีมีจุดแข็ง คือมีสถานท่ีท�องเท่ียวมากมาย ท้ังวัดวาอาราม ศิลปวัฒนธรรม 
และความสวยงามตามธรรมชาติ รวมท้ังชาวจังหวัดราชบุรีมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี 
ต�อนักท�องเท่ียว ถึงแม8จะยังมีจุดอ�อนด8านภาษาท่ีจะใช8สื่อสารกับนักท�องเท่ียว
ชาวต�างชาติ ผู8ว�าราชการจังหวัดราชบุรี กล�าวด8วยว�า จังหวัดราชบุรีได8จัดทํา
แผนรูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียว ปp 2556-2559 ตลอดจนในปp 2558 
ประเทศไทยจะต8องเข8าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จะต8องแข�งขัน
กับเพ่ือนบ8านอีก 10 ประเทศ จึงขอฝากให8ผู8ประกอบการท่ีเก่ียวข8องกับการ
ท�องเท่ียว รักษามาตรฐานคุณภาพสินค8า และบริการ รวมท้ังรักษาภาพลักษณ:
ท่ีดีของจังหวัดราชบุรี ตลอดจนพัฒนาการท�องเท่ียวท่ีสามารถทําได8โดยไม�ต8อง
รอภาคราชการ เช�น การประชาสัมพันธ:แหล�งท�องเท่ียว การผลิตสินค8าและ
บริการให8ถูกใจนักท�องเท่ียว ตลอดจนร�วมกันสร8างเครือข�ายท้ังภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือช�วยเหลือสนับสนุนส�งเสริมซ่ึงกันและกัน เพ่ือสร8างความเข8มแข็ง
ด8านการท�องเท่ียวของจังหวัดราชบุรี ให8พร8อมสําหรับการเข8าสู�ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในปp 2558 นี้ต�อไป 

สรุปบท
สัมภาษณ� 

จากการสัมภาษณ:พบว�า ในการเตรียมพร8อมเข8าสู�ประชาคมอาเซียน 
หรือ AEC ซ่ึงคาดว�าจะส�งผลกระทบต�อการท�องเท่ียวของจังหวัดราชบุรีท้ังด8าน
บวกและด8านลบ อย�างไรก็ตามจังหวัดราชบุรีมีจุดแข็ง คือมีสถานท่ีท�องเท่ียว
มากมาย ท้ังวัดวาอาราม ศิลปวัฒนธรรม และความสวยงามตามธรรมชาติ 
รวมท้ังชาวจังหวัดราชบุรีมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี ต�อนักท�องเท่ียว ถึงแม8จะยังมี
จุดอ�อนด8านภาษาท่ีจะใช8สื่อสารกับนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติ ผู8ประกอบการท่ี
เก่ียวข8องกับการท�องเท่ียว รักษามาตรฐานคุณภาพสินค8าและบริการรวมท้ัง
รักษาภาพลักษณ:ท่ีดีของจังหวัดราชบุรีตลอดจนพัฒนาการท�องเท่ียวท่ีสามารถ
ทําได8โดยไม�ต8องรอภาคราชการ เช�น การประชาสัมพันธ:แหล�งท�องเท่ียว การ
ผลิตสินค8าและบริการให8ถูกใจนักท�องเท่ียว ตลอดจนร�วมกันสร8างเครือข�ายท้ัง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือช�วยเหลือสนับสนุนส�งเสริมซ่ึงกันและกัน 
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บทสัมภาษณ� ไม ประสงค�ออกนาม 
 วิสัยทัศน: “ราชบุรีเมืองแห�งศิลปะร�วมสมัย วิถีธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ�มน้ํา

แม�กลอง” ซ่ึงมีพันธกิจ ดังนี้ พัฒนาและยกระดับคุณภาพแหล�งท�องเท่ียว 
มาตรฐานสินค8าและการบริการ การบริหารจัดการการท�องเท่ียวสู�มาตรฐาน
ระดับสากล  ส�งเสริมการตลาดแนวใหม� สร8างภาพลักษณ:และกิจกรรมการ
ท�องเ ท่ียวท่ีมีเอกลักษณ:  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ: โดยดําเนินการควบคู�กับ ประเด็นรูปแบบการพัฒนา ซ่ึง
ประกอบด8วย ประเด็นท่ี 1 การพัฒนาโครงสร8างพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความ
สะดวก และแหล�งท�องเท่ียว ได8มาตรฐานระดับสากล ประเด็น 2 การพัฒนา
คุณภาพสินค8า ศักยภาพบุคลากร มาตรฐานการบริการด8านการท�องเท่ียวและ
ความปลอดภัย ประเด็นท่ี 3 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการแบบมีส�วนร�วม 
ให8การท�องเท่ียวเติบโตอย�างต�อเนื่องสมดุลและยั่งยืน ประเด็นท่ี 4 การสร8าง
และเผยแพร�ภาพลักษณ: พัฒนารูปแบบกิจกรรมการท�องเท่ียว การตลาดและ
การประชาสัมพันธ: เปOาประสงค:/กลยุทธ:ประเด็นรูปแบบการพัฒนาท่ี 1 การ
พัฒนาโครงสร8างพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก และแหล�งท�องเท่ียวได8
มาตรฐานระดับสากลเปOาประสงค:โครงสร8างพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก 
และเส8นทางเชื่อมโยงแหล�งท�องเท่ียว ได8รับการปรับปรุงพัฒนาสู�มาตรฐาน
ระดับสากล แหล�งท�องเท่ียวท่ีเสื่อมโทรม และแหล�งท�องเท่ียวใหม�ได8รับการ
ฟ��นฟูและพัฒนาโดยอนุรักษ:สภาพแวดล8อมทางธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
ให8เกิดความสมดุลและยั่งยืนกลยุทธ:/แนวทางการพัฒนาพัฒนาโครงสร8าง
พ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก และเส8นทางเชื่อมโยงแหล�งท�องเท่ียวบูรณะ
ฟ��นฟูแหล�งท�องเท่ียวท่ีเสื่อมโทรมให8กลับคืนสู�สภาพเดิม เพ่ิมคุณค�าและมูลค�า
ทางเศรษฐกิจในแหล�งท�องเท่ียวสร8างแหล�งท�องเท่ียวใหม�ท่ีมีเอกลักษณ: ตาม
แนวทางเศรษฐกิจสร8างสรรค:อย�างสมดุล และยั่งยืนประเด็นรูปแบบการพัฒนา
ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพสินค8า ศักยภาพบุคลากร มาตรฐานการบริการด8านการ
ท�องเท่ียว และความปลอดภัยเปOาประสงค:ผลิตภัณฑ: OTOP และสินค8าด8าน
การท�องเท่ียวได8รับการพัฒนาคุณภาพ สร8างคุณค�าและมูลค�าทางเศรษฐกิจ
เพ่ิมข้ึน บุคลากรผู8ผลิตผลงานจากความคิดสร8างสรรค: และบุคลากรภาคบริการ
ด8านการท�องเท่ียวได8รับการพัฒนาศักยภาพ สร8างภาพลักษณ: และแรงดึงดูดใจ
นักท�องเท่ียวเพ่ิมสูงข้ึน กลยุทธ:/แนวทางการพัฒนาพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ:  
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 OTOP สินค8าจากความคิดสร8างสรรค:และภูมิปDญญาท8องถ่ินด8านการท�องเท่ียว
พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคการผลิตและภาคบริการด8านการ
ท�องเท่ียวประเด็นรูปแบบการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
แบบมีส�วนร�วม  ให8การท�องเท่ียวเติบโตอย�างต�อเนื่องสมดุลและยั่งยืน
เปOาประสงค:เครือข�ายการบริหารจัดการการท�องเท่ียวโดยการมีส�วนร�วมของทุก
ภาคส�วนมีประสิทธิภาพ สนับสนุน การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างเป!นรูปธรรม
กิจกรรมด8านการอนุรักษ:ธรรมชาติ สิ่งแวดล8อม ศิลปะ และวัฒนธรรมท8องถ่ิน
ได8รับ การส�งเสริมและดําเนินการอย�างต�อเนื่องและสมดุลกลยุทธ:/แนวทางการ
พัฒนาส�งเสริมการพัฒนาเครือข�ายด8านการท�องเท่ียวระดับจังหวัด และระดับ
พ้ืนท่ีในการพัฒนาการท�องเท่ียวแบบบูรณาการ ส�งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ:
ธรรมชาติ สิ่งแวดล8อม ศิลปะ และวัฒนธรรมท8องถ่ินให8มีการดําเนินการอย�าง
ต�อเนื่องสมดุลและยั่งยืนประเด็นรูปแบบการพัฒนาท่ี 4 การสร8างและเผยแพร�
ภาพลักษณ: พัฒนารูปแบบกิจกรรมการ ท�องเท่ียว ส�งเสริมการตลาด และการ
ประชาสัมพันธ:เปOาประสงค:ภาพลักษณ:และรูปแบบกิจกรรมการท�องเท่ียวของ
จังหวัดได8รับการพัฒนา ให8มีแรงดึงดูดความสนใจ และความเชื่อม่ันของ
นักท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประชาสัมพันธ: และการ
ส�งเสริมการตลาดได8รับการพัฒนาเผยแพร�สู�นักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาว
ต�างประเทศ 

สรุปบท
สัมภาษณ� 

จากการสัมภาษณ:พบว�า จากการวิเคราะห:การพัฒนาพบว�า ประเด็นท่ี 1 
การพัฒนาโครงสร8างพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก และแหล�งท�องเท่ียว ได8
มาตรฐานระดับสากล เปOาประสงค:โครงสร8างพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก 
และเส8นทางเชื่อมโยงแหล�งท�องเท่ียว ได8รับการปรับปรุงพัฒนาสู�มาตรฐาน
ระดับสากล แหล�งท�องเท่ียวท่ีเสื่อมโทรม และแหล�งท�องเท่ียวใหม�ได8รับการ
ฟ��นฟูและพัฒนาโดยอนุรักษ:สภาพแวดล8อมทางธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
ให8เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพสินค8า ศักยภาพบุคลากร มาตรฐานการบริการ
ด8านการท�องเท่ียวและความปลอดภัย เปOาประสงค:ผลิตภัณฑ: OTOP และ
สินค8าด8านการท�องเท่ียวได8รับการพัฒนาคุณภาพ สร8างคุณค�าและมูลค�าทาง
เศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน บุคลากรผู8ผลิตผลงานจากความคิดสร8างสรรค: และบุคลากร
ภาคบริการด8านการท�องเท่ียวได8รับการพัฒนาศักยภาพ สร8างภาพลักษณ: และ
แรงดึงดูดใจนักท�องเท่ียวเพ่ิมสูงข้ึน 
ประเด็นท่ี 3 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการแบบมีส�วนร�วม ให8การ
ท�องเท่ียวเติบโตอย�างต�อเนื่องสมดุลและยั่งยืน เปOาประสงค:เครือข�ายการ 
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 บริหารจัดการการท�องเท่ียวโดยการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนมีประสิทธิภาพ 
สนับสนุน การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างเป!นรูปธรรมกิจกรรมด8านการอนุรักษ:
ธรรมชาติ สิ่งแวดล8อม ศิลปะ และวัฒนธรรมท8องถ่ินได8รับ การส�งเสริมและ
ดําเนินการอย�างต�อเนื่องและสมดุล 
ประเด็นท่ี 4 การสร8างและเผยแพร�ภาพลักษณ: พัฒนารูปแบบกิจกรรมการ
ท�องเท่ียว การตลาดและการประชาสัมพันธ: เปOาประสงค:ภาพลักษณ:และ
รูปแบบกิจกรรมการท�องเท่ียวของจังหวัดได8รับการพัฒนา ให8มีแรงดึงดูดความ
สนใจ และความเชื่อม่ันของนักท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สื่อประชาสัมพันธ:  และการส�งเสริมการตลาดได8รับการพัฒนาเผยแพร�สู�
นักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างประเทศ 

บทสัมภาษณ� การประชุมระดมความคิดเห็น เพ่ือบูรณาการแนวทางพัฒนาการท องเท่ียว
อย างย่ังยืนภายใต�คําถามการประชุม“สมุทรสงคราม มีรูปแบบการ
พัฒนาการท องเท่ียวอย างไร” 

 ลักษณะของประชุมเป!นการระดมความคิดกันของหน�วยงานต�างๆ ท้ัง
รัฐ เอกชน สมาคม ชมรม  ผู8ประกอบการต�างๆ น�าดีใจเป!นอย�างยิ่ง ท่ี
แนวนโยบายของจังหวัดนี้เป!นเรื่องของการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ: เพราะทาง
ท�านผู8ว�าราชการจังหวัดได8ให8ข8อคิดเห็นท่ีชัดเจนเก่ียวกับแนวนโยบายท่ีเน8นการ
อนุรักษ:ธรรมชาติและการท�องเท่ียวแบบอนุรักษ:ท่ีสะท8อนให8เห็นวิถีชีวิตท่ีอยู�
ร�วมกับธรรมชาติอย�างกลมกลืน 

หลายหน�วยงานในจังหวัดนี้ ให8ข8อคิดเห็นท่ีน�าสนใจเก่ียวกับแหล�ง
ท�องเท่ียวในจังหวัดว�ามีลักษณะเฉพาะไม�เหมือนท่ีใดในประเทศ ไม�ว�าจะเป!น
ป�าชายเลน ระบบนิเวศวิทยา หิ่งห8อย การทําน้ําตาล การทํานาเกลือ เป!นต8น 
จึงแสดงให8เห็นว�าการท�องเท่ียวท่ีจะเปxดให8คนเข8ามาเท่ียวนั้น น�าจะเป!นการ
ท�องเท่ียวท่ีเข8ามาศึกษาวิถีชีวิต ความเป!นอยู�และวัฒนธรรมของท8องถ่ิน 
มากกว�าจะมาเท่ียวเพ่ือความสนุกสนานเพียงอย�างเดียว 
การประชุมแบ�งการวิเคราะห:ออกเป!น 4 ประเด็น 

1. ทรัพยากรและศักยภาพการท�องเท่ียว 
2. ความพร8อมด8านโครงสร8างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค - สิ่งอํานวย

ความสะดวก 
3. การบริการด8านการท�องเท่ียว 
4. การตลาดการท�องเท่ียว 
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สรุปบท
สัมภาษณ� 

ผลการสัมภาษณ: พบว�าด8านทรัพยากรและศักยภาพการท�องเท่ียวมีจุด
แข็งค�อนข8างมากในเรื่องของสิ่งแวดล8อม วิถีชีวิตและวัฒนธรรม เพราะท่ีนี่มีทุน
ทางธรรมชาติอยู�มากจึงเหมาะท่ีจะเป!นท่ีศึกษาเรียนรู8อย�างยิ่ง ในด8านความ
พร8อมด8านโครงสร8างพ้ืนฐานนั้นมีอยู�ในระดับพอสมควรมีถนนหนทางท้ังทางรถ
และเรือ ด8านการบริการด8านการท�องเท่ียวมีจุดแข็งอยู�คือความเป!นผู8ให8บริการ
ท่ีดีของชาวบ8านท่ีนี่มีน้ําใจไมตรี และเป!นมิตร ด8านการตลาดจังหวัดนี้มีจุดเด�น
เพราะมีสิ่งดึงดูดท่ีหลากหลาย และไม�ห�างไกลกัน ทําให8เท่ียวได8หลายแห�งในวัน
เดียว เห็นได8ว�าท่ีนี่มีจุดแข็งท่ีเป!นด8านทรัพยากรค�อนข8างมาก ไม�ว�าจะเป!น
ทรัพยากรพ้ืนท่ีหรือบุคคล จากการประชุมพบว�า มีจุดอ�อนเช�นกันตามประเด็น
ดังกล�าว เช�น การขาดการประชาสัมพันธ:ท่ีดี การขาดการส�งเสริมด8านการตลาด
เป!นต8น แต�ท่ีนี่มีโอกาสท่ีจะพัฒนาได8ง�ายเพราะมีประชากรและขนาดพ้ืนท่ีไม�
มากทําให8ดูแลได8ท่ัวถึง จึงน�าดีใจท่ีมีจังหวัดท่ีน�าอยู�และน�าศึกษาอีกแห�งใน
ประเทศไทย ซ่ึงเต็มไปด8วยบรรยากาศแห�งมิตรไมตรี ความแน�วแน�ต้ังในท่ีจะ
พัฒนาจังหวัดของคนในพ้ืนท่ีนี้ยังคงอยู� สะท8อนถึงพลังให8เห็นได8ว�าไม�ว�าการ
ท�องเท่ียวจะเป!นอย�างไร ท่ีนี่จะเน8นท่ีการอนุรักษ:วิถีชีวิตไว8อย�างแน�นอน 
 ภายใต8บทสัมภาษณ:ของบุคคลท่ีสําคัญในแต�ละท�านพบว�ามีปDจจัย
หลายอย�างท่ีเป!นปDจจัยท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนระบบการพัฒนาการท�องเท่ียว
ให8เกิดความยั่งยืนอย�างถาวรภายใต8รูปแบบการพัฒนาการดําเนินงานของกรอบ
การบริหารการพัฒนาการท�องเท่ียวของจังหวัดท่ีผู8วิจัยเล็งเห็นคือ ด8าน
ทรัพยากรและศักยภาพการท�องเท่ียว ด8านการบริการด8านการท�องเท่ียว ด8าน
ความพร8อมด8านโครงสร8างพ้ืนฐาน ความเป!นผู8ให8บริการท่ีดีของชาวบ8านท่ีนี่มี
น้ําใจไมตรี และเป!นมิตร 

 
 จากตารางผลการวิเคราะห:บทความ บทสนทนากลุ�ม และบทสัมภาษณ:ของบุคคลท่ีสําคัญกับ
การท�องเท่ียวภายในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามทําให8ทราบถึงตัวแปรหลายตัวท่ีส�งผลต�อ
การพัฒนาการท�องเท่ียวของท้ัง 2 จังหวัดนี้ จากผลการวิเคราะห:ทําให8ทราบว�าการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวของท้ัง 2 จังหวัดนี้ถ8าต8องการให8มีความยั่งยืนนั้นจะต8องปฏิบัติภายใต8กรอบการดําเนินงาน
ตามรูปแบบการพัฒนาท้ัง 4 ด8าน ได8แก� 1. ด8านการพัฒนาโครงสร8างพ้ืนฐาน 2. ด8านการพัฒนา
คุณภาพสินค8า ศักยภาพบุคลากรและการบริการด8านการท�องเท่ียว 3. ด8านการพัฒนากลไกการ
บริหารจัดการ 4. ด8านการสร8างและเผยแพร�ภาพลักษณ: ท่ีเป!นลักษณะเด�น แต�ถึงอย�างไรก็ตามการท่ี
จะทําให8รูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวให8ขับเคลื่อนไปในทิศทางท่ีดีนั้นจะต8องมีองค:ประกอบของ
หลายๆปDจจัยเข8ามาสนับสนุน จากการวิเคราะห:บทความ บทสนทนากลุ�มและบทสัมภาษณ:ของ
หลายๆท�านทําให8ทราบว�าปDจจัยท่ีเก้ือหนุนรูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวของท้ัง 2 จังหวัดนี้คือ 
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ปDจจัยด8านนโยบายการท�องเท่ียว ปDจจัยด8านการสร8างความยั่งยืนทางวัฒนธรรม ปDจจัยด8านการสร8าง
ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล8อม และปDจจัยด8านความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียว รวมถึงปDจจัยด8านการมีส�วน
ร�วมของชุมชน อันได8แก� การมีส�วนร�วมในการวางแผน การมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานร�วมกัน การมี
ส�วนร�วมในการตัดสินใจ การมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผลร�วมกัน การมีส�วนร�วมรับ
ผลประโยชน: ท่ีเด�นชัดมากท่ีสุดและสอดคล8องกับผลการวิเคราะห:ข8อมูลเชิงปริมาณ จากการ
สังเคราะห:บทความ บทสัมภาษณ: และบทสนทนากลุ�มทําให8ผู8วิจัยสามารถสร8างรูปแบบการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามได8ดังนี้ 
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ภาพท่ี 4.1 รูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม
 ภายใต8การวิเคราะห:บทความ บทสนทนากลุ�ม และบทสัมภาษณ: 

ด8านการพัฒนาโครงสร8างพ้ืนฐาน 

ด8านการพัฒนาคุณภาพ
สินค8า ศักยภาพบุคลากรและการ

บริการด8านการท�องเท่ียว 

ด8านการพัฒนากลไกการบริหาร
จัดการ

ด8านการสร8างและเผยแพร�ภาพลักษณ: 

รูปแบบการพัฒนา 

ด8านการพัฒนาโครงสร8างพ้ืนฐาน 

ด8านการพัฒนาคุณภาพ
สินค8า ศักยภาพบุคลากรและการ

บริการด8านการท�องเท่ียว 

ด8านการพัฒนากลไกการบริหาร
จัดการ

ด8านการสร8างและเผยแพร�ภาพลักษณ: 

รูปแบบการพัฒนา 
 ด8านการบริหารจดัการแหล�งท�องเท่ียว 

ด8านการมสี�วนร�วมในการค8นหาปDญหา
และประเด็นปDญหา 

ด8านการมสี�วนร�วมในการวางแผน 
 

ด8านการมสี�วนร�วมในการปฏิบตัิงาน
ร�วมกัน 

ด8านการมสี�วนร�วมในการตดิตาม
ประเมินผล 

ด8านการมสี�วนร�วมรับผลประโยชน: 

ด8านการมสี�วนร�วมในการตดัสินใจ 

ปDจจัยนโยบายการท�องเท่ียว 
 

การสร8างความยั่งยืนทางวัฒนธรรม 
 

การสร8างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 
 

การสร8างความยั่งยืนทางสังคม 
 

การสร8างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล8อม 
 

การสร8างความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียว 
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4.4 ผลการวิเคราะห�วัตถุประสงค�การวิจัยข�อท่ี 3  
 ส�วนท่ี 4.4.1 การสรุปเสนอแนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการ โดยการมีส�วนร�วมของ
ชุมชนต�อการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม 
 จากผลการวิเคราะห:ข8อมูลเชิงคุณภาพและข8อมูลเชิงปริมาณ สามารถสรุปการวิเคราะห:ได8
ดังนี้ การวิเคราะห:บทสัมภาษณ: ทําให8พบว�า การพัฒนาการท�องเท่ียวให8เกิดความสมบูรณ:แบบยั่งยืน
โดยไม�เกิดผลกระทบนั้นจะต8องดําเนินตามรูปแบบของการบริหารการท�องเท่ียวคือ ประเด็นรูปแบบ
การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาโครงสร8างพ้ืนฐาน ประเด็นรูปแบบการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพสินค8า 
ศักยภาพบุคลากร มาตรฐานการบริการด8านการท�องเท่ียวและความปลอดภัย ประเด็นรูปแบบการ
พัฒนาท่ี 3 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการแบบมีส�วนร�วม ให8การท�องเท่ียวเติบโตอย�างต�อเนื่อง
สมดุลและยั่งยืน ประเด็นรูปแบบการพัฒนาท่ี 4 การสร8าง และเผยแพร�ภาพลักษณ: พัฒนารูปแบบ
กิจกรรมการท�องเท่ียว การตลาดและการประชาสัมพันธ: ซ่ึงเป!นปDจจัยท่ีสะท8อนให8เห็นถึงความยั่งยืน
ในการพัฒนาการท�องเท่ียวโดยไม�เกิดผลกระทบตามมาภายหลัง ในการดําเนินการตามรูปแบบการ
พัฒนาการท�องเท่ียวของจังหวัดต8องอาศัยปDจจัยหลายๆด8านเป!นปDจจัยเสริม จากการศึกษาจากบท
สัมภาษณ:พบว�า ปDจจัยท่ีสําคัญท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวแบบยั่งยืน ได8แก� ปDจจัยด8านการมี
ส�วนร�วมจากประชาชนในพ้ืนท่ีเป!นปDจจัยท่ีสําคัญดังเช�นปDจจัยด8านการมีส�วนร�วมในการวางแผน ด8าน
การมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานร�วมกัน ด8านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ ด8านการมีส�วนร�วมในการ
ติดตามประเมินผลร�วมกัน และปDจจัยด8านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน: รวมถึงปDจจัยด8านอ่ืน อาทิ
เช�นการให8ข�าวสารประชาสัมพันธ:เพ่ือให8นักท�องเท่ียวได8ทราบข8อมูลประกอบการพิจารณาการไป
ท�องเท่ียว ปDจจัยทางด8านสินค8าและบริการก็เป!นอีกปDจจัยหนึ่งท่ีต8องให8ความสําคัญกับการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนเพราะเป!นรูปลักษณ:หน8าตาของจังหวัดท่ีสามารถดึงนักท�องเท่ียวให8หลั่งไหลเข8า
มาท�องเท่ียว ตลอดจนปDจจัยท่ีสําคัญยิ่งในด8านนโยบายการท�องเท่ียว ด8านการสร8างความยั่งยืนทาง
วัฒนธรรม ด8านการสร8างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล8อม และด8านความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียว จากการ
วิเคราะห:บทความและบทสัมภาษณ: ได8พบว�ามีความสอดคล8องกับการวิเคราะห:ข8อมูลเชิงปริมาณว�า 
ตัวแปรท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม
โดยรวม คือ ปDจจัยด8านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน: (X26) ความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียว (X16)  
ด8านการมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผลร�วมกัน (X25) การสร8างความยั่งยืนทางวัฒนธรรม (X14) 
และนโยบายการท�องเท่ียว (X11) ซ่ึงสามารถเขียนเป!นสมการตัวแบบ 
 สมการมาตรฐาน คือ   
 Y = 0.27 * x 26 + 0.30 * x 16 + 0.21 * x 25 + 0.16 * x 14 + 0.09 * x 11  
 ซ่ึงตัวแปรท้ังหมดในสมการตัวแบบ คือ ปDจจัยด8านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน: (X26) 
ความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียว (X16) ด8านการมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผลร�วมกัน (X25) การ
สร8างความยั่งยืนทางวัฒนธรรม (X14) และนโยบายการท�องเท่ียว (X11) ส�งผลต�อต�อรูปแบบการ
พัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ในทิศทางบวก กล�าวคือ ถ8า
ปDจจัยดังกล�าวเพ่ิมข้ึนก็จะส�งผลให8รูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และ
จังหวัดสมุทรสงครามสูงข้ึนตามไปด8วย นอกจากนี้ ปDจจัยดังกล�าวยังส�งผลต�อรูปแบบการพัฒนาการ
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ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม (Y) ได8ถึงร8อยละ 70.20 (Adjusted R 
Square = 0.70) ดังนั้นในการพัฒนาการท�องเท่ียวของจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามผู8วิจัยได8นําผล
การวิเคราะห:ข8อมูลท้ังบทสัมภาษณ: บทความและสนทนากลุ�มมาผสมผสานกับการวิเคราะห:ข8อมูลใน
รูปแบบเชิงปริมาณเพ่ือสร8างตัวแบบในการพัฒนาการท�องเท่ียวของท้ังสองจังหวัด 
 



 

 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม 
เป!นการวิจัยในรูปแบบผสานวิธีระหว�างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค:การวิจัยเพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม 2. เพ่ือศึกษาปBจจัยท่ีมีผลต�อการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ของจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม 3. เสนอแนวทางการพัฒนา การบริหาร
จัดการ โดยการมีส�วนร�วมของชุมชนต�อการท�องเ ท่ียวอย�างยั่ งยืนของจังหวัดราชบุรี  และ
สมุทรสงคราม กลุ�มตัวอย�างท่ีใชEในการวิจัยครั้งนี้ แบ�งเป!น 2 ลักษณะ 1. กลุ�มตัวอย�างท่ีทําการวิจัยใน
รูปแบบเชิงคุณภาพ ไดEมาโดยวิธีการสุ�มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบดEวยผูEบริหาร
การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย ผูEบริหารส�วนทEองถ่ินการท�องเท่ียวจังหวัดราชบุรี และจังหวัด
สมุทรสงคราม เจEาหนEาท่ีองค:การบริหารส�วนทEองถ่ินท่ีกํากับดูแลแหล�งท�องเท่ียวของจังหวัดราชบุรี 
และจังหวัดสมุทรสงครามเลือกเฉพาะผูEท่ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางบริหารจัดการแหล�ง
ท�องเท่ียวจํานวน 42 คน 2. กลุ�มตัวอย�างท่ีทําการวิจัยในรูปแบบเชิงปริมาณ ไดEมาดEวยวิธีการสุ�มแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) ประกอบดEวย ผูEประกอบการท่ีใหEบริการในแหล�งท�องเท่ียว แม�คEา- 
พ�อคEา พนักงานขับเรือจEาง และนักท�องเท่ียวชาวไทย การกําหนดขนาดตัวอย�างท่ีใชEในการวิจัยใชE
วิธีการกําหนดแบบไม�ทราบขนาดของกลุ�มประชากร ใชEสูตรของ W.G.Cochran ไดEขนาดตัวอย�างท่ีทํา
การวิจัยท้ังหมดจํานวน 324 คน ผูEวิจัยใชEแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ:และการสังเกตแบบมีส�วนร�วม
เป!นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขEอมูล การวิเคราะห:ขEอมูลใชEโปรแกรมวิเคราะห:สําเร็จรูป ดEวยสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการแจกแจงความถ่ีในรูปของตารางสถิติค�ารEอยละ 
(Percentage) ค�าเฉลี่ยเลขคณิต (Means) ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดEแก� การวิเคราะห:ความสัมพันธ:เบื้องตEนของปBจจัยและ
รูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน โดยการวิเคราะห:ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ:แบบเพียร:สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ท้ังแต�ละดEานและโดยภาพรวม การ
วิเคราะห:การถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis) เป!นการศึกษาหาปBจจัยท่ี
ส�งผลต�อรูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัด
สมุทรสงคราม ผูEวิจัยขอสรุปผลการวิจัยโดยเรียงตามวัตถุประสงค:ของการวิจัย ดังนี้ 
 ส�วนท่ี 1 ปBจจัยส�วนบุคคลของกลุ�มตัวอย�าง 
 พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีทําการศึกษาส�วนใหญ�เป!นเพศชาย จํานวน 164 คน คิดเป!นรEอยละ 50.62 
รองลงมา เป!นเพศหญิง จํานวน 160 คน คิดเป!นรEอยละ 49.38 ส�วนใหญ�มีอายุมากกว�า 45 ปg จํานวน 97 คน 
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คิดเป!นรEอยละ 29.94 รองลงมามีอายุตํ่ากว�า 25 ปg จํานวน 75 คน คิดเป!นรEอยละ 23.15 ส�วนใหญ�มี
สถานภาพการสมรสคือสมรสแลEวจํานวน 178 คน คิดเป!นรEอยละ 54.94  ส�วนใหญ�มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จํานวน 209 คน คิดเป!นรEอยละ 64.51 ส�วนใหญ�มีรายไดEเฉลี่ยต�อเดือนอยู�ระหว�าง 10,001-
20,000 บาท จํานวน 173 คน คิดเป!นรEอยละ 53.40 
 5.1.1 สรุปผลการวิเคราะห:วัตถุประสงค:การวิจัยขEอท่ี 1 
  ส�วนท่ี 2.1 ผลการวิเคราะห:ระดับปBจจัยดEานความสัมพันธ:กับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 
ประกอบดEวย ปBจจัย ดEานนโยบายการท�องเท่ียว ดEานการสรEางความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ดEานการสรEาง
ความยั่งยืนทางสังคม  ดEานการสรEางความยั่งยืนทางวัฒนธรรม  ดEานการสรEางความยั่งยืนทาง
สิ่งแวดลEอม ดEานความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียว พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีทําการศึกษาส�วนใหญ�มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับปBจจัยท่ีสัมพันธ:กับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนโดยรวม อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.62) 
เม่ือพิจารณาเป!นรายดEานพบว�า มีความคิดเห็นเก่ียวกับการสรEางความยั่งยืนทางวัฒนธรรม อยู�ใน
ระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.75) รองลงมา มีความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายดEานการท�องเท่ียวอยู�ในระดับ
มาก (ค�าเฉลี่ย 3.73) มีความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียวอยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 
3.68) มีความคิดเห็นเก่ียวกับการสรEางความยั่งยืนทางสังคมอยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.66) มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการสรEางความยั่งยืนทางเศรษฐกิจอยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.53) และมีความคิดเห็น
เก่ียวกับการสรEางความยั่งยืนทางสิ่งแวดลEอมอยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.46) 
  ดEานนโยบายการท�องเท่ียว โดยรวม อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.73) เม่ือพิจารณา
เป!นรายขEอคําถาม พบว�า มีการบูรณาการงานดEานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย:สินของ
นักท�องเท่ียว เพ่ือทําหนEาท่ีในการประสานงาน รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย:สินของ
นักท�องเท่ียว ท้ังในกรณีก�อน-หลังเกิดเหตุฉุกเฉิน เพ่ือสรEางความม่ันใจใหEแก�นักท�องเท่ียว อยู�ในระดับ
มาก (ค�าเฉลี่ย 3.83) รองลงมา มีการเชื่อมโยงบทบาทและภารกิจของหนEาท่ีในการดูแลการท�องเท่ียว 
ของหน�วยงานหลักดEานการท�องเท่ียวใหEมีความสอดคลEองกัน เช�น ตํารวจท�องเท่ียว กับองค:การบริหาร
การพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.73) มีการสรEางพันธมิตร
หุEนส�วน หรือเครือข�ายระหว�างภาครัฐและเอกชนใหEมีความเป!นรูปธรรมเช�น การจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการส�งเสริมการขายการท�องเท่ียว อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.67) และมีการ
ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขEองกับการท�องเท่ียวใหEสอดคลEอง และอํานวยประสิทธิผลต�อการบริหาร
จัดการท�องเท่ียว อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.67) 
  ดEานการสรEางความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ โดยรวม อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.53) 
เม่ือพิจารณาเป!นรายขEอคําถาม พบว�า การดํารงชีวิตของคนในสถานท่ีท�องเท่ียวเป!นไปในทิศทางท่ีดี 
อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.82) รองลงมา เศรษฐกิจของชุมชนไดEรับการพัฒนาในทิศทางท่ีดีมาก
ยิ่งข้ึน อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.63) ตลาดน้ําไดEรับความสนใจจากนักลงทุนเพ่ือเขEามาทําการ
ประกอบอาชีพมากข้ึน อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.59) ประชาชนมีรายไดEท่ีสูงข้ึนกว�าเดิมท่ีเคย
เป!นอยู� อยู�ในระดับปานกลาง (ค�าเฉลี่ย 3.31) และไดEรับค�าตอบแทนจากการท�องเท่ียวในรูปแบบ     
ตัวเงิน อยู�ในระดับปานกลาง (ค�าเฉลี่ย 3.29) 
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  ดEานการสรEางความยั่งยืนทางสังคม โดยรวม อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.66) เม่ือ
พิจารณาเป!นรายขEอคําถาม พบว�า พ้ืนท่ีของชุมชนเป!นท่ีรูEจักของนักท�องเท่ียวมากข้ึน อยู�ในระดับมาก
(ค�าเฉลี่ย 3.73) รองลงมา มีการประสานงานเพ่ือขอความร�วมมือจัดการการท�องเท่ียวระหว�างสมาชิก
ในแหล�งชุมชน อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.71) สภาพแวดลEอมของชุมชนแหล�งท�องเท่ียวไดEรับการ
พัฒนา อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.65) ประชาชนในชุมชนไดEรับความรูEและวิทยาการใหม�ๆ จากการ
ท�องเท่ียว อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.61) และมีการร�วมมือกันเพ่ือแกEไขปBญหาชุมชนแหล�งท�องเท่ียว 
อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.61)   
  ดEานการสรEางความยั่งยืนทางวัฒนธรรม โดยรวม อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.75) 
เม่ือพิจารณาเป!นรายขEอคําถาม พบว�า มีการรณรงค:ใหEมีการอนุรักษ:พ้ืนท่ีท�องเท่ียว อยู�ในระดับมาก 
(ค�าเฉลี่ย 3.86) รองลงมา การร�วมมือพัฒนาพ้ืนท่ีใหEเป!นการท�องเท่ียวแบบยั่งยืน อยู�ในระดับมาก 
(ค�าเฉลี่ย 3.74) ท�านคิดว�าวิถีและวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลงไป อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.71) 
และคิดว�ากิจกรรมการท�องเท่ียวมีความเหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรมของพ้ืนท่ี อยู�ในระดับมาก 
(ค�าเฉลี่ย 3.70) 
  ดEานการสรEางความยั่งยืนทางสิ่งแวดลEอม อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.46) เม่ือ
พิจารณาเป!นรายขEอคําถาม พบว�า มีการบริหารจัดการเก่ียวกับการอนุรักษ:สิ่งแวดลEอม อยู�ในระดับ
มาก (ค�าเฉลี่ย 3.63) รองลงมา มีการปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีใหEเหมาะสมกับการท�องเท่ียว เช�น สภาพ
ถนน ทางเทEา อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.59) มีการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแหล�งท�องเท่ียว อยู�
ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.45) ไม�เกิดปBญหาสิ่งแวดลEอมและสภาพภูมิทัศน:ในพ้ืนท่ีถูกทําลายโดย
นักท�องเท่ียว อยู�ในระดับปานกลาง (ค�าเฉลี่ย 3.33) และไม�เกิดปBญหาความเสื่อมโทรมของแหล�ง
ท�องเท่ียว อยู�ในระดับปานกลาง (ค�าเฉลี่ย 3.30) 
  ดEานการสรEางความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียว อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.68) เม่ือ
พิจารณาเป!นรายขEอคําถาม พบว�า ท�านภูมิใจและยินดีท่ีจะบอกกับผูEอ่ืนว�าเป!นผูEอาศัยในแหล�ง
ท�องเท่ียวตลาดน้ําแห�งนี้ อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.81) รองลงมา ท�านเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานใหE
บรรลุเปnาหมายสูงสุดของแหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ําแห�งนี้ อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.76) หนEาท่ีท่ี
ปฏิบัติอยู�นั้นมีผลต�อความสําเร็จของแหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ําแห�งนี้ อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.70)  
ท�านจะอาศัยอยู�ในชุมชนของแหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ําแห�งนี้ตราบเท�าท่ีชุมชนยังดํารงอยู� อยู�ในระดับ
มาก (ค�าเฉลี่ย 3.70) ท�านรูEสึกม่ันคงเม่ือไดEเป!นสมาชิกของผูEอาศัยในแหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ําแห�งนี้ อยู�
ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.68) ท�านเขEาร�วมกิจกรรมต�างๆ ท่ีแหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ําจัดข้ึนดEวยความ
เต็มใจอยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.67) ท�านไม�ตEองการท่ีจะยEายออกไปทํางานท่ีไดEค�าตอบแทนหรือ
รายไดEอ่ืนท่ีดีกว�า อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.59) และท�านทุ�มเทและเสียสละในการทํางานใหEกับ
แหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ําแห�งนี้อย�างเต็มความสามารถ อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.56) 
  ส�วนท่ี  2.2 ผลการวิเคราะห:ระดับปBจจัยการสรEางการมีส�วนร�วมของชุมชน 
ประกอบดEวย ปBจจัยดEานการมีส�วนร�วมในการคEนหาปBญหาและประเด็นปBญหาร�วมกัน ดEานการมีส�วน
ร�วมในการวางแผน ดEานการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานร�วมกัน ดEานการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ 
ดEานการมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผลร�วมกัน และดEานการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน: พบว�า 
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การมีส�วนร�วมของชุมชนกับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนโดยรวมอยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.55) เม่ือ
พิจารณาเป!นรายดEาน พบว�า ดEานการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน: อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.60) 
รองลงมา ดEานการมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผลร�วมกัน อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.56) ดEาน
การมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานร�วมกัน อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.56) ดEานการมีส�วนร�วมในการ
ตัดสินใจ อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.54) ดEานการมีส�วนร�วมในการคEนหาปBญหาและประเด็นปBญหา
ร�วมกันอยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.53) และดEานการมีส�วนร�วมในการวางแผน อยู�ในระดับมาก 
(ค�าเฉลี่ย 3.50) 
  ดEานการมีส�วนร�วมในการคEนหาปBญหาและประเด็นปBญหาร�วมกัน อยู�ในระดับมาก
(ค�าเฉลี่ย 3.53) เม่ือพิจารณาเป!นรายขEอคําถาม พบว�า มีส�วนร�วมในการสํารวจเก็บขEอมูลอยู�ในระดับ
มาก (ค�าเฉลี่ย 3.57) รองลงมา มีส�วนร�วมในการประสานงานในการดําเนินการคEนหาปBญหาของชุมชน
อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.57) ร�วมประเมินความเป!นไปไดEในการดําเนินการต�างๆ ของชุมชน อยู�ใน
ระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.52) วิเคราะห:ปBญหาและกําหนดประเด็นปBญหาท่ีเกิดข้ึนอยู�ในระดับมาก 
(ค�าเฉลี่ย 3.48) และมีส�วนร�วมในการศึกษาสาเหตุของปBญหาชุมชน อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.48) 
  ดEานการมีส�วนร�วมในการวางแผน อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.52) เม่ือพิจารณาเป!น
รายขEอคําถาม พบว�า มีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผน อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 
3.58) รองลงมา มีส�วนร�วมในการช�วยอํานวยความสะดวกในการวางแผนกิจกรรมต�างๆ อยู�ในระดับ
มาก (ค�าเฉลี่ย 3.52) มีส�วนร�วมในการวางกฎระเบียบของแต�ละกิจกรรมในชุมชน อยู�ในระดับมาก 
(ค�าเฉลี่ย 3.52) มีส�วนร�วมในการเขียนและจัดทําแผนกิจกรรมต�างๆ อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.50) 
มีส�วนร�วมในการช�วยประสานงานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวขEองในการดําเนินการวางแผน อยู�ในระดับมาก 
(ค�าเฉลี่ย 3.46) และมีส�วนร�วมในการช�วยสนับสนุนดEานอุปกรณ:ต�างๆ ในการวางแผนของชุมชน อยู�ใน
ระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.43) 
  ดEานการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานร�วมกัน อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.56) เม่ือ
พิจารณาเป!นรายขEอคําถาม พบว�า มีส�วนร�วมในการช�วยชักชวนผูEอ่ืนใหEเขEาร�วมกิจกรรมของชุมชน อยู�
ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.64) รองลงมา มีส�วนร�วมในการช�วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติ
กิจกรรม อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.62) มีส�วนร�วมในการปฏิบัติตามแผนหรือกิจกรรมของชุมชน อยู�
ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.56) มีส�วนร�วมในการช�วยสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ:ต�างๆ กับ
ชุมชน อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.53) และมีส�วนร�วมในการช�วยจัดหางบประมาณในการปฏิบัติงาน
ชุมชน อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.45) 
  ดEานการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.54) เม่ือพิจารณา
เป!นรายขEอคําถาม พบว�า มีส�วนร�วมในการร�วมเลือกกิจกรรมในการส�งเสริมการท�องเท่ียว อยู�ในระดับ
มาก (ค�าเฉลี่ย 3.58) รองลงมา มีส�วนร�วมในการตัดสินใจในการสรุปผลการดําเนินงานของชุมชน อยู�
ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.56) มีส�วนร�วมในการร�วมกันกําหนดแผนงาน หรือ โครงการส�งเสริมการ
ท�องเท่ียวของชุมชน อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.55) มีส�วนร�วมในการตัดสินใจในการแกEไขปBญหาท่ี
เกิดข้ึนในชุมชน อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.54) มีส�วนร�วมในการร�วมกําหนด คัดเลือก บุคลากรใน
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การปฏิบัติกิจกรรมของชุมชน อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.53) และมีส�วนร�วมในการร�วมตัดสินใจวาง
กฎระเบียบของกิจกรรมต�างๆ อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.48) 
  ดEานการมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผลร�วมกัน อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.57) 
เม่ือพิจารณาเป!นรายขEอคําถาม พบว�า มีส�วนร�วมในการประเมินผลกิจกรรมของชุมชนอยู�ในระดับมาก 
(ค�าเฉลี่ย 3.63) รองลงมา มีส�วนร�วมในการอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนการประเมินผล อยู�
ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.58) มีส�วนร�วมในการควบคุมกฎเกณฑ:และมาตรการดEานการท�องเท่ียว อยู�
ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.58) มีส�วนร�วมในการวิเคราะห:ปBญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของ
ชุมชน อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.53) และมีส�วนร�วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนใน
รอบปgท่ีผ�านมา อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.52) 
  ดEานการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน: อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.60) เม่ือพิจารณา
เป!นรายขEอคําถาม พบว�า มีส�วนร�วมในการกระตุEนใหEเกิดความภาคภูมิใจในมรดกของทEองถ่ินและของชาติ 
อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.68) รองลงมา มีส�วนร�วมในการไดEเรียนรูEคุณค�าของแหล�งท�องเท่ียวตลาด
น้ําทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.63) มีส�วนร�วมในการไดEรับผลประโยชน:
ระยะยาวทางเศรษฐกิจ อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.59) มีส�วนร�วมในการไดEรับผลประโยชน:จากการ
พัฒนาบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.57) และมีส�วนร�วมในการไดEรับ
ประโยชน:จากการยกระดับโครงสรEางพ้ืนฐาน อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.54) 
  ส�วนท่ี 2.3 ผลการวิเคราะห:ระดับการบรรลุเปnาหมายตาม การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน
ของจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงประกอบดEวย ดEานการพัฒนาโครงสรEางพ้ืนฐาน     
ดEานการพัฒนาคุณภาพสินคEา ศักยภาพบุคลากรและการบริการดEานการท�องเท่ียว ดEานการพัฒนา
กลไกการบริหารจัดการ และดEานการสรEางและเผยแพร�ภาพลักษณ: พบว�า การบรรลุเปnาหมายตาม
รูปแบบการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนโดยรวม อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.65) เม่ือพิจารณาเป!นรายดEาน 
พบว�า ดEานการสรEางและเผยแพร�ภาพลักษณ: อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.72) รองลงมา ดEานการ
พัฒนากลไกการบริหารจัดการ อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.67) ดEานการพัฒนาโครงสรEางพ้ืนฐาน อยู�
ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.61) และดEานการพัฒนาคุณภาพสินคEา ศักยภาพบุคลากรและการบริการ
ดEานการท�องเท่ียว อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.59) 
 ส�วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห:วัตถุประสงค:การวิจัยขEอท่ี 2 เพ่ือศึกษาปBจจัยท่ีมีผลต�อการ
พัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ของจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม 
 ตัวแปรท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี  และจังหวัด
สมุทรสงคราม คือ ปBจจัยดEานการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน: (X26) ความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียว
(X16) ดEานการมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผลร�วมกัน (X25) การสรEางความยั่งยืนทางวัฒนธรรม 
(X14) และนโยบายดEานการท�องเท่ียว (X11) ซ่ึงสามารถเขียนเป!นสมการตัวแบบไดEดังนี้ 
 สมการคะแนนดิบ คือ  
 Y = 0.15 + 0.24 * x 26 + 0.29 * x 16 + 0.17 * x 25 + 0.16 * x 14 + 0.09 * x 11 
 สมการมาตรฐาน คือ  
 Y = 0.27 * x 26 + 0.30 * x 16 + 0.21 * x 25 + 0.16 * x 14 + 0.09 * x 11  
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 ซ่ึงตัวแปรท้ังหมดท่ีในสมการตัวแบบ คือ ปBจจัยดEานการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน: (X26) 
ความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียว (X16) ดEานการมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผลร�วมกัน (X25) การ
สรEางความยั่งยืนทางวัฒนธรรม (X14) และนโยบายดEานการท�องเท่ียว (X11) ส�งผลต�อต�อการ
พัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ในทิศทางบวก กล�าวคือ ถEา
ปBจจัยดังกล�าวเพ่ิมข้ึนก็จะส�งผลใหEการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัด
สมุทรสงครามสูงข้ึนตามไปดEวย นอกจากนี้ ปBจจัยดังกล�าวยังส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน
จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม (Y) ไดEถึงรEอยละ 70.20 (Adjusted R Square = 0.70) 
 ส�วนท่ี 4 การวิเคราะห:บทสัมภาษณ:วัตถุประสงค:การวิจัยขEอท่ี 3 เพ่ือเสนอแนวทางการ
พัฒนา การบริหารจัดการ โดยการมีส�วนร�วมของชุมชนต�อการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี 
และสมุทรสงคราม 
 จากผลการวิเคราะห:ขEอมูลเชิงคุณภาพและขEอมูลเชิงปริมาณ สามารถสรุปการวิเคราะห:ไดE
ดังนี้ การวิเคราะห:บทสัมภาษณ: ทําใหEพบว�า การพัฒนาการท�องเท่ียวใหEเกิดความสมบูรณ:แบบยั่งยืน
โดยไม�เกิดผลกระทบนั้นจะตEองดําเนินตามรูปแบบการบริหารจัดการการท�องเท่ียวคือ ประเด็นท่ี 1 
การพัฒนาโครงสรEางพ้ืนฐาน ประเด็นท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพสินคEา ศักยภาพบุคลากร มาตรฐานการ
บริการดEานการท�องเท่ียวและความปลอดภัย ประเด็นท่ี 3 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการแบบมี
ส�วนร�วม ใหEการท�องเท่ียวเติบโตอย�างต�อเนื่องสมดุลและยั่งยืน ประเด็นท่ี 4 การสรEางและเผยแพร�
ภาพลักษณ: พัฒนารูปแบบกิจกรรมการท�องเท่ียว การตลาดและการประชาสัมพันธ: ซ่ึงเป!นปBจจัยท่ี
สะทEอนใหEเห็นถึงความยั่งยืนในการพัฒนาการท�องเท่ียวโดยไม�เกิดผลกระทบตามมาภายหลัง ซ่ึงการ
ดําเนินการตามรูปแบบการท�องเท่ียวของจังหวัดตEองอาศัยปBจจัยหลายๆ ดEานเป!นปBจจัยเสริม จาก
การศึกษาจากบทสัมภาษณ:พบว�า ปBจจัยท่ีสําคัญท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวแบบยั่งยืน ไดEแก� 
ปBจจัยดEานการมีส�วนร�วมจากประชาชนในพ้ืนท่ีเป!นปBจจัยท่ีสําคัญ รวมถึงปBจจัยดEานการใหEข�าวสาร
ประชาสัมพันธ:เพ่ือใหEนักท�องเท่ียวไดEทราบขEอมูลประกอบการพิจารณาการไปท�องเท่ียว ปBจจัย
ทางดEานสินคEาและบริการก็เป!นอีกปBจจัยหนึ่งท่ีตEองใหEความสําคัญกับการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�าง
ยั่งยืนเพราะเป!นรูปลักษณ:หนEาตาของจังหวัดท่ีสามารถดึงนักท�องเท่ียวใหEหลั่งไหลเขEามาท�องเท่ียว 
จากการวิเคราะห:บทความและบทสัมภาษณ: ไดEพบว�ามีความสอดคลEองกับการวิเคราะห:ขEอมูลเชิง
ปริมาณว�า ตัวแปรท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัด
สมุทรสงครามโดยรวม คือ ปBจจัยดEานการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน: (X26) ความผูกพันต�อแหล�ง
ท�องเท่ียว (X16) ดEานการมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผลร�วมกัน (X25) การสรEางความยั่งยืนทาง
วัฒนธรรม (X14) และนโยบายดEานการท�องเท่ียว (X11) ซ่ึงสามารถเขียนเป!นสมการตัวแบบสมการ
มาตรฐาน คือ  
 Y = 0.27 * x 26 + 0.30 * x 16 + 0.21 * x 25 + 0.16 * x 14 + 0.09 * x 11  
 ซ่ึงตัวแปรท้ังหมดท่ีในสมการตัวแบบ คือ ปBจจัยดEานการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน: (X26) 
ความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียว (X16) ดEานการมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผลร�วมกัน (X25)   
การสรEางความยั่งยืนทางวัฒนธรรม (X14) และนโยบายดEานการท�องเท่ียว (X11) ส�งผลต�อต�อการ
พัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ในทิศทางบวก กล�าวคือ ถEา
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ปBจจัยดังกล�าวเพ่ิมข้ึนก็จะส�งผลใหEการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัด
สมุทรสงครามสูงข้ึนตามไปดEวย นอกจากนี้ ปBจจัยดังกล�าวยังส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�าง
ยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม (Y) ไดEถึงรEอยละ 70.20 (Adjusted R Square = 0.70) 
  
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการเรียงตามลําดับของผลการวิจัยท่ีคEนพบตาม
วัตถุประสงค:การวิจัยท่ีไดEกําหนดไวE ดังนี้ 
 วัตถุประสงค:ขEอท่ี 1 เพ่ือศึกษาการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและ
สมุทรสงคราม จากการศึกษาการพัฒนาการท�องเท่ียวใหEเกิดความสมบูรณ:แบบยั่งยืนโดยไม�เกิด
ผลกระทบนั้นจะตEองดําเนินตามหลักยุทศาสตร:ของการบริหารการท�องเท่ียวคือ ประเด็นท่ี 1 การ
พัฒนาโครงสรEางพ้ืนฐาน ประเด็นท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพสินคEา ศักยภาพบุคลากร มาตรฐานการ
บริการดEานการท�องเท่ียวและความปลอดภัย ประเด็นท่ี 3 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการแบบมี
ส�วนร�วม ใหEการท�องเท่ียวเติบโตอย�างต�อเนื่องสมดุลและยั่งยืน ประเด็นท่ี 4 การสรEางและเผยแพร�
ภาพลักษณ: พัฒนารูปแบบกิจกรรมการท�องเท่ียว การตลาดและการประชาสัมพันธ: ซ่ึงเป!นปBจจัยท่ี
สะทEอนใหEเห็นถึงความยั่งยืนในการพัฒนาการท�องเท่ียวโดยไม�เกิดผลกระทบตามมาภายหลัง ซ่ึงการ
ดําเนินการตามรูปแบบการท�องเท่ียวของจังหวัดตEองอาศัยปBจจัยหลายๆ ดEานเป!นปBจจัยเสริม ปBจจัยท่ี
สําคัญท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวแบบยั่งยืน ไดEแก� ปBจจัยดEานการมีส�วนร�วมจากประชาชนใน
พ้ืนท่ีเป!นปBจจัยท่ีสําคัญ รวมถึงปBจจัยดEานการใหEข�าวสารประชาสัมพันธ:เพ่ือใหEนักท�องเท่ียวไดEทราบ
ขEอมูลประกอบการพิจารณาการไปท�องเท่ียว ปBจจัยทางดEานสินคEาและบริการก็เป!นอีกปBจจัยหนึ่งท่ี
ตEองใหEความสําคัญกับการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนเพราะเป!นรูปลักษณ:หนEาตาของจังหวัดท่ี
สามารถดึงนักท�องเท่ียวใหEหลั่งไหลเขEามาท�องเท่ียว จากผลการวิเคราะห:ขEอมูลผลการดําเนินงานตาม
การท�องเท่ียวของจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงครามพบว�าการบรรลุเปnาหมายตามรูปแบบการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนโดยรวม อยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป!นรายดEาน พบว�า ดEานการสรEางและ
เผยแพร�ภาพลักษณ: อยู�ในระดับมาก รองลงมา ดEานการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ อยู�ในระดับ
มาก ดEานการพัฒนาโครงสรEางพ้ืนฐาน อยู�ในระดับมาก และดEานการพัฒนาคุณภาพสินคEา ศักยภาพ
บุคลากรและการบริการดEานการท�องเท่ียว อยู�ในระดับมาก จากผลการวิจัยไดEสอดคลEองกับแนวคิด
การพัฒนาการท�องเท่ียวของรัฐ Queensland โดยมีแนวความคิดเก่ียวกับกลยุทธ:การการท�องเท่ียว
เชิงนิเวศ ดังนี้ การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) คือ การท�องเท่ียวแบบยั่งยืน (Sustainable 
Tourism) ซ่ึงมุ�งเนEนสิ่งดึงดูดใจ (Attractions) ตามธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีเก่ียวขEอง อันจะช�วย
เพ่ิมความรูEแก�นักท�องเท่ียวและใหEผลประโยชน:แก�ชุมชนทEองถ่ินและใหEไดEหลักพ้ืนฐานสําคัญของการ
ท�องเท่ียวเชิงนิเวศ 5 ประการ คือ 1) ความยั่งยืน (Sustainability) 2) องค:ประกอบทางธรรมชาติท่ี
สําคัญ (Significant Nature Components) และวัฒนธรรมท่ีเก่ียวขEอง 3) การศึกษาและการสื่อ
ความหมาย (Education and Interpretation) 4) การมีส�วนร�วมและผลประโยชน:ของชุมชนทEองถ่ิน 
(Local Communities) 5) ความพึงพอใจของผูEใชEหรือผูEมาเยือน 



208 

 วัตถุประสงค:ขEอท่ี 2 เพ่ือศึกษาปBจจัยท่ีมีผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ของ
จังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม จากการศึกษา พบว�า ตัวแปรท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียว
อย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวม คือ ปBจจัยดEานการมีส�วนร�วมรับ
ผลประโยชน: (X26) ความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียว  (X16) ดEานการมีส�วนร�วมในการติดตาม
ประเมินผลร�วมกัน (X25) การสรEางความยั่งยืนทางวัฒนธรรม (X14) และนโยบายดEานการท�องเท่ียว
(X11) ซ่ึงสามารถเขียนเป!นสมการตัวแบบไดEดังนี้ 
 สมการคะแนนดิบ คือ  
 Y = 0.15 + 0.24 * x 26 + 0.29 * x 16 + 0.17 * x 25 + 0.16 * x 14 + 0.09 * x 11 
 สมการมาตรฐาน คือ  
 Y = 0.27 * x 26 + 0.30 * x 16 + 0.21 * x 25 + 0.16 * x 14 + 0.09 * x 11  
 ซ่ึงตัวแปรท้ังหมดท่ีในสมการตัวแบบ คือ ปBจจัยดEานการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน: (X26) 
ความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียว (X16) ดEานการมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผลร�วมกัน (X25)   
การสรEางความยั่งยืนทางวัฒนธรรม (X14) และนโยบายดEานการท�องเท่ียว (X11) ส�งผลต�อต�อการ
พัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ในทิศทางบวก กล�าวคือ ถEา
ปBจจัยดังกล�าวเพ่ิมข้ึนก็จะส�งผลใหEการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัด
สมุทรสงครามสูงข้ึนตามไปดEวย นอกจากนี้ ปBจจัยดังกล�าวยังส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�าง
ยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม (Y) ไดEถึงรEอยละ 70.20 (Adjusted R Square = 
0.70) จากผลการวิเคราะห:ขEอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามจากกลุ�มตัวอย�างทําใหEไดEตัวแบบท่ีใชEใน
การพยากรณ: การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม 
 จากผลการวิจัยพบว�ามีความสอดคลEองกับการวิจัยของ (Popesku, 2002) พบว�า ในการ
พัฒนาการท�องเท่ียวท่ียั่งยืนของคอสตาริกEา ชี้ใหEเห็นว�าการท�องเท่ียวเชิงนิเวศเป!นมากกว�าสัญญา
เพ่ือใหEบรรลุเปnาหมายท่ียั่งยืนหากจะตEองมีความฉลาดในการใชEพ้ืนท่ี (Buchsbaum, 2004) การ
ท�องเท่ียวเชิงนิเวศเป!นการศึกษาการใชEประโยชน:ในบริบทการท�องเท่ียวของชนบทในฟ�นแลนด: 
(Tuohino and Hynomen, 2001) โดยมีผูEเสนอใหEการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงนิเวศอย�างยั่งยืนตEอง
มีการปฏิบัติท่ีดี โดยชุมชนตEองมีพ้ืนฐานในการอนุรักษ:และมีส�วนร�วมในการพัฒนา การท�องเท่ียว มี
การบริหารจัดการทรัพยากรป�าไมE และมีโปรแกรมการท�องเท่ียวเพ่ือเผยแพร�วัฒนธรรมประเพณี
ทEองถ่ิน (Versjon, 2001) สอดคลEองกับงานวิจัยของ วิคอฟฟ� (Wikoff, 1998) เห็นว�าการพัฒนา การ
ท�องเท่ียวเหมาะสมกับทEองถ่ิน  มีการเรียนรูEร�วมกันท่ีเป�ดกวEางไปสู�ความเป!นสากล โดยคํานึงถึงการ
วางแผนการท�องเท่ียว (Kelly, 1998) โดยพิจารณาประสบการณ:และวัฒนธรรมของสังคม และตEองมี
กิจกรรมท่ีก�อใหEเกิดรายไดEจากการท�องเท่ียว (Maron & Farrell, 1998) การวางแผนและจัดการการ
ท�องเท่ียวหากไม�สนใจต�อผลกระทบของการเจริญเติบโตของพันธ:พืช ดิน น้ํา สัตว:ป�า ทรัพยากร  
ประวัติศาสตร: และวัฒนธรรมชุมชมแลEวจะเกิดผลกระทบทางลบต�อการท�องเท่ียว สอดคลEองกับ
งานวิจัยของแม็กคูล (Mc Cool, 1995) เห็นว�าการท�องเท่ียว โดยชุมชนเป!นส�วนหนึ่งของทางเลือก
ใหม�ในการพัฒนาชุมชนทEองถ่ินหลากหลายดEาน และปBญหาในการวางแผนจัดการธรรมชาติใน
อุตสาหกรรมการท�องเท่ียว พริสคิน เจ (Priskin J, 2003) เห็นว�าการไม�ประสานงานกันระหว�าง
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อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวกับรัฐบาลทําใหEขาดการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน การจัดการทรัพยากร
ท�องเท่ียวถูกครอบคลุมและจํากัดทEองถ่ินไม�มีอํานาจเพียงพอ มีการเมืองเขEามาเก่ียวขEอง การแกEไข คือ 
ใหEชุมชนร�วมมือกันในการวางแผนการท�องเท่ียว 
 วัตถุประสงค:ขEอท่ี 3 เสนอแนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการ โดยการมีส�วนร�วมของ
ชุมชนต�อการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม 
 จากการวิจัยพบว�า จากการวิเคราะห:บทความ บทสนทนากลุ�มและบทสัมภาษณ:นั้นปBจจัย
ท่ีสําคัญท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวแบบยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม 
ไดEแก� ปBจจัยดEานการมีส�วนร�วมจากประชาชนในพ้ืนท่ีเป!นปBจจัยท่ีสําคัญดังเช�น ปBจจัยดEานการบริหาร
จัดการแหล�งท�องเท่ียว ดEานการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานร�วมกัน ดEานการมีส�วนร�วมในการวางแผน 
ดEานการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ ดEานการมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผลร�วมกัน และปBจจัยดEาน
การมีส�วนร�วมรับผลประโยชน: รวมถึงปBจจัยดEานอ่ืน อาทิเช�นการใหEข�าวสารประชาสัมพันธ:เพ่ือใหE
นักท�องเท่ียวไดEทราบขEอมูลประกอบการพิจารณาการไปท�องเท่ียว ปBจจัยทางดEานสินคEาและบริการก็
เป!นอีกปBจจัยหนึ่งท่ีตEองใหEความสําคัญกับการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนเพราะเป!นรูปลักษณ:
หนEาตาของจังหวัดท่ีสามารถดึงนักท�องเท่ียวใหEหลั่งไหลเขEามาท�องเท่ียว ตลอดจนปBจจัยท่ีสําคัญยิ่งใน
ดEานนโยบายดEานการท�องเท่ียว ดEานการสรEางความยั่งยืนทางวัฒนธรรม ดEานการสรEางความยั่งยืนทาง
สิ่งแวดลEอม และดEานความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียว จากการวิเคราะห:บทความและบทสัมภาษณ: ไดE
พบว�ามีความสอดคลEองกับการวิเคราะห:ขEอมูลเชิงปริมาณว�า ตัวแปรท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงครามโดยรวม คือ ปBจจัยดEานการมีส�วนร�วม
รับผลประโยชน: ความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียว ดEานการมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผลร�วมกัน 
การสรEางความยั่งยืนทางวัฒนธรรม และนโยบายดEานการท�องเท่ียว จากผลการวิจัยพบว�ามีความ
สอดคลEองกับการวิจัยของจริน  ศิริ (2549) กล�าวว�า การพัฒนาศักยภาพชุมชนดEานการใชEวัฒนธรรม
ชุมชมใหEเป!นสิ่งดึงดูดใจนักท�องเท่ียวใหEมาท�องเท่ียว เป!นเครื่องมือในการดึงดูดนักท�องเท่ียวใหEมาเท่ียว
อย�างหนึ่ง ดังเช�นการพัฒนาการท�องเท่ียวชุมชนเมืองก๊ืด อ.แม�แตง จ.เชียงใหม�ไดEนําเอาอาชีพ
การเกษตรในชุมชนมาเป!นกิจกรรมส�งเสริมนักท�องเท่ียวท่ีมาท�องเท่ียวในชุมชมโดยคัดเลือกอาชีพ
การเกษตรมาเป!นสิ่งดึงดูดใจแก�นักท�องเท่ียวอาทิ อาชีพทํานา อาชีพทําไร�กาแฟ และอาชีพทําสวน
ลิ้นจี่ การนําเอาประเพณีในทEองถ่ินมาจัดเป!นกิจกรรมส�งเสริมการท�องเท่ียวอาทิ ประเพณีสงกรานต: 
ประเพณีลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง และประเพณีตานสลาก นําหมอพ้ืนบEานการรักษาและยา
สมุนไพรมาเป!นกิจกรรมดEานการบริการนักท�องเ ท่ียว ดEานนันทนาการและดนตรี พ้ืนเมือง 
ประกอบดEวย สะลEอ ซอ ซึง และการนําเอาอาหารพ้ืนบEานมาเป!นเครื่องมือดึงดูดนักท�องเท่ียวใหEมา
เท่ียวในชุมชน และสอดคลEองกับการวิจัยของประหยัด ตะคอนรัมย: (2544) กล�าวใน แนวทางการ
จัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชน: กรณีศึกษาตลาดริมน้ําดอนหวาย จังหวัดนครปฐม ว�าปBจจัยสําคัญท่ี
ดึงดูดนักท�องเท่ียวคือ รสชาติอาหารและความเป!นเอกลักษณ:ของตลาดริมน้ํา ในดEานปBญหาท่ีเกิดข้ึน
ในแหล�งท�องเท่ียว ไดEแก� ปBญหาดEานการบริการการท�องเท่ียวและเกิดผลกระทบสภาพแวดลEอมทาง
กายภาพ โดยเฉพาะแหล�งน้ําธรรมชาติ ในดEานปBญหาการบริหารและจัดการการท�องเท่ียวขององค:กร
ชุมชน ไดEแก�การขาดการบริหารจัดการท่ีดี การแบ�งหนEาท่ีความรับผิดชอบไม�ชัดเจน ปBญหาการจัดเก็บ
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ผลประโยชน: ปBญหาดEานงบประมาณ การขาดการประสานงานกับองค:กรอ่ืนๆ และปBญหาการมีส�วน
ร�วมของประชาชนในชุมชน ขEอเสนอแนะในการจัดองค:กรในการแกEปBญหา ไดEเสนอรูปแบบการบริหาร
และจัดการการท�องเท่ียวชุมชนใหม� โดยเสนอใหEองค:การบริหารส�วนตําบลบางกระทึก ร�วมกับ
คณะกรรมการท่ีไดEรับการเลือกต้ังตามระบอบประชาธิปไตย เป!นองค:กรดําเนินงาน โดยการออก
ขEอบังคับและระเบียบท่ีชัดเจน ใชEหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังไดEเสนอแนะการ
เชื่อมโยงการท�องเท่ียวไปยังแหล�งท�องเท่ียวขEางเคียง รวมท้ังการวางแผนการท�องเท่ียวชุมชนเพ่ือพัฒนา
แหล�งท�องเท่ียว โดยคํานึงถึงความสมดุลของสภาพแวดลEอมตามหลักการการท�องเท่ียวแบบยั่งยืน 
 
5.3 ตัวแบบสังเคราะห$จากงานวิจัย 
 จากผลการวิจัยขEางตEน ผูEวิจัยไดEนําผลการวิจัยมาสังเคราะห:เป!นการพัฒนาการท�องเท่ียว
อย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงครามเพ่ือใหEเป!นตัวแบบในการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�าง
ยั่งยืนต�อไปดังภาพต�อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.1 ตัวแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวแบบยั่งยืนจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม 
ท่ีมา: รัศมี  อ�อนปรีดา (Rassamee Model, 2557) 

การพัฒนาการสร�าง
และเผยแพร(
ภาพลักษณ$ 

 

การพัฒนาคุณภาพ
สินค�าและศักยภาพ

บุคลากร 

การพัฒนากลไกการ
บริหารจัดการแบบมี

ส(วนร(วม 
 

การพัฒนาการท(องเท่ียวอย(างย่ังยืนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมทุรสงคราม 

การพัฒนาโครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

การมีส(วนร(วมของ
ชุมชนในการวางแผน 

 

การมีส(วนร(วมของ
ชุมชนในการ

ปฏิบัติงานร(วมกัน 

การมีส(วนร(วมของชุมชนในการติดตามและประเมินผลร(วมกัน 

 

 

 

การมีส(วนร(วมของ
ชุมชนในการรับ
ผลประโยชน$ 

การบริการด�านการ
ท(องเท่ียว 

การสร�างความย่ังยืน
ด�านวัฒนธรรม 

การสร�างความย่ังยืน
ด�านสิ่งแวดล�อม 

การสร�างความผูกพัน
แหล(งท(องเท่ียว 
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5.4 ข�อเสนอแนะ 
 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน จังหวัดราชบุรี และสมุทรสงครามโดยผล
ของการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปเป!นขEอเสนอแนะระดับนโยบาย ขEอเสนอแนะระดับบริหารจัดการ 
และการเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งต�อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 5.4.1 ขEอเสนอแนะระดับนโยบาย การพัฒนานโยบายการท�องเท่ียวของรัฐ ประกอบดEวย 
  5.4.1.1 ส�งเสริมความร�วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในลักษณะเครือข�าย
เพ่ือการกําหนดนโยบายรวมถึงการนําไปปฏิบัติท่ีมีลักษณะรวมศูนย:อํานาจ โดยตEองกระจายอํานาจ
ไปสู�ชุมชน 
  5.4.1.2 บูรณาการดEานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย:สินของ
นักท�องเท่ียว เพ่ือทําหนEาท่ีในการประสานงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย:สินท้ังก�อนและ
หลังเกิดเหตุ เพ่ือสรEางความม่ันใจใหEแก�นักท�องเท่ียว 
  5.4.1.3 ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขEองกับการท�องเท่ียวใหEสอดคลEอง และอํานวย
ประสิทธิผลต�อการบริหารจัดการการท�องเท่ียว 
 5.4.2 ขEอเสนอแนะระดับปฏิบัติการ ประกอบดEวย 
  5.4.2.1 ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของชุมชนในการวางแผนร�วมกันเพ่ือปnองกันความ
ผิดพลาดในการบริหารจัดการการท�องเท่ียวเพราะคนในพ้ืนทีเป!นผูEมีความรูE ความชํานาญและ
ประสบการณ:ในพ้ืนท่ีมากกว�า โดยหากขาดการวางแผนร�วมกับชุมชนแลEวระบบการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวอาจเกิดความผิดพลาดในเรื่องของการบริหารไดE ดEวยเหตุนี้คนในพ้ืนท่ีจะเป!นผูEท่ีรูEและมี
ประสบการณ:ในพ้ืนท่ีเพ่ือนํามาพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวใหEเป!นจุดสนใจกับนักท�องเท่ียว 
  5.4.2.2 พัฒนาคุณภาพสินคEา ศักยภาพบุคลากร และการบริการดEานการท�องเท่ียว 
เพราะคุณภาพสินคEานั้นถือเป!นภาพลักษณ:ท่ีสะทEอนถึงอัตลักษณ:ของทEองถ่ินท่ีนักท�องเท่ียวเท่ียวเขEา
ไปใชEบริการ ถEาหากคุณภาพสินคEาตํ่าลงอาจส�งผลถึงรายไดEท่ีไดEรับจากการขายบริการสินคEาในทิศทาง
ท่ีแย�ลง ดังนั้นทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวขEองควรเร�งดําเนินการปรับมาตรฐานคุณภาพสินคEาใหEอยู�ในระดับ
มาตรฐานท่ีสูงข้ึน อีกท้ังยังเป!นการสรEางความประทับใจใหEกับนักท�องเท่ียวท่ีเขEามาใชEบริการอีกต�อไป
ในอนาคต 
  5.4.2.3 สรEางศักยภาพของแหล�งท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนบนฐานวัฒนธรรม โดยมุ�ง
พัฒนาเอกลักษณ:วัฒนธรรมชุมชนใหEเป!นจุดเด�น ปรับปรุงระบบบริหารจัดการใหEมีประสิทธิภาพและ
กําหนดวิสัยทัศน:เพ่ือรองรับนักท�องเท่ียวในประเทศ และต�างประเทศใหEเหมาะสม 
  5.4.2.4 ปรับปรุงการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน:ของประชาชน โดยเฉพาะ
อย�างยิ่งการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน:ระยะยาวทางเศรษฐกิจ 
  5.4.2.5 อนุรักษ:สิ่งแวดลEอมตามธรรมชาติใหEคงอยู� โดยปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีใหE
เหมาะสมกับการท�องเท่ียว สภาพภูมิทัศน:ในพ้ืนท่ีไม�ถูกทําลายโดยนักท�องเท่ียว ตลอดจนการจัดการ
ขยะมูลฝอยในบริเวณสถานท่ีท�องเท่ียวเพ่ือปnองกันปBญหาความเสื่อมโทรมของแหล�งท�องเท่ียว  
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5.5 ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต(อไป 
 1. ควรมีการทําการวิจัยต�อเนื่องจากการวิจัยดังกล�าวในเนื้อหาขีดความสามารถในการ
รองรับปริมาณนักท�องเท่ียวของพ้ืนท่ีในตลาดน้ําอัมพวาท่ีมีบริเวนพ้ืนท่ีในการจัดการท�องเท่ียวแบบ
จํากัดรวมถึงการวิเคราะห:ความเสี่ยงเก่ียวกับเรื่องความเสื่อมโทรมท่ีอาจเกิดข้ึนจากนักท�องเท่ียว 
 2. ควรมีการวิจัยเรื่องกลุ�มตลาดเปnาหมายของนักท�องเท่ียวท้ัง ชาวไทยและชาวต�างประเทศ 
โดยศึกษาความตEองการ รูปแบบกิจกรรม แรงจูงใจ ในระดับการวิเคราะห:กลุ�มตลาดเปnาหมายและการ
กําหนดตําแหน�งในตลาดในภาพรวมของการท�องเท่ียวตลาดน้ํา 
 3. ควรมีการวิจัยดEานการปnองกันผลกระทบสิ่งแวดลEอม ผลกระทบต�อสังคม และผลกระทบ
จากเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการท�องเท่ียวตลาดน้ํา 
 4. ในภาคส�วนท่ีเก่ียวขEองต�อระบบการบริหารการจัดการท�องเท่ียวควรมีการวางแผน
รูปแบบระยะยาว 10 ปg เพ่ือใหEเกิดความต�อเนื่องในการกําหนดรูปแบบ และกลยุทธ:โดยใหEสอดคลEอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
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บรรณานุกรม 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างย่ังยืนของจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม 

คําช้ีแจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้ ผู�วิจัยได�จัดทําข้ึน เพ่ือใช�สอบถามเก่ียวกับการพัฒนาการท9องเท่ียว
อย9างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงคําตอบของท9านมีค9าและเป<นประโยชน*
อย9างยิ่งในการนําไปวิเคราะห*เป<นภาพรวมเพ่ือใช�เป<นแนวทางในการพัฒนาการท9องเท่ียวอย9างยั่งยืน
ต9อไป 
 ดังนั้น ผู�วิจัยจึงขอความร9วมมือท9านได�กรุณาตอบแบบสอบถามให�สอดคล�องกับสภาพความ
เป<นจริง โดยตอบให�ครบถ�วนทุกข�อ ซ่ึงการตอบแบบสอบถามครั้งนี้จะไม9มีผลกระทบใดๆ ต9อตัวท9าน 
 แบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบด�วย 4 ส9วน ได�แก9 
 ส9วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 ส9วนท่ี 2 ป@จจัยท่ีส9งผลต9อการพัฒนาการท9องเท่ียวอย9างยั่งยืนใน 6 ด�าน ได�แก9 ด�าน
นโยบายการท9องเท่ียว ด�านเศรษฐกิจ ด�านสังคม ด�านวัฒนธรรม ด�านสิ่งแวดล�อม ความผูกพันต9อ
แหล9งท9องเท่ียวตลาดน้ํา 
 ส9วนท่ี 3 ป@จจัยการมีส9วนร9วมในการพัฒนาการท9องเท่ียวอย9างยั่งยืนใน 6 ด�าน ได�แก9 
ด�านการมีส9วนร9วมในการค�นหาป@ญหาและประเด็นป@ญหาร9วมกัน  ด�านการมีส9วนร9วมในการวางแผน  
ด�านการมีส9วนร9วมในการปฏิบัติงานร9วมกัน ด�านการมีส9วนร9วมในการตัดสินใจ ด�านการมีส9วนร9วมใน
การติดตามประเมินผลร9วมกัน ด�านการมีส9วนร9วมรับผลประโยชน* 
 ส9วนท่ี 4 เปFาหมายยุทธศาสตร*การพัฒนาการท9องเท่ียวอย9างยั่งยืนของจังหวัด ใน 4 ด�าน 
ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ด�านการพัฒนาคุณภาพสินค�า ศักยภาพบุคลากรและการบริการด�าน
การท9องเท่ียวด�านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการด�านการสร�างและเผยแพร9ภาพลักษณ*  
 ผู�วิจัยขอขอบพระคุณท9านเป<นอย9างสูง ท่ีได�เสียสละเวลาอันมีค9าและให�ความร9วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้  
 

                   รัศมี  อ9อนปรีดา 

  นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร* 
                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ* ในพระบรมราชูปถัมภ* 
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แบบสอบถาม 
การพัฒนาการท�องเที่ยวอย�างยั่งยืน จังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม 

 
 
 
ส�วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม  
กรุณาใส9เครื่องหมาย � ลงใน (  ) หน�าข�อท่ีตรงกับความเป<นจริง 
1. เพศ  (    ) 1. ชาย   (   ) 2. หญิง 
 
2. อายุ  (    ) 1. ตํ่ากว9า 25 ปL  (   ) 2. 25-30 ปL 

(    ) 3. 31-35 ปL   (   ) 4. 36-40 ปL 
(    ) 5. 41-45 ปL   (   ) 6. มากกว9า 45 ปL 

 
3. สถานภาพสมรส 
     (   ) 1. โสด        (   ) 2. สมรส       (   ) 3. หย9า/หม�าย 
  
4. ระดับการศึกษา          
      (   ) 1. ตํ่ากว9าปริญญาตรี  (   ) 2. ปริญญาตรี 
 (   ) 3. ปริญญาโท       (   ) 4. สูงกว9าปริญญาโท 
 (   ) 5. อ่ืนๆโปรดระบุ......................................................................... 
 
5. รายได�          
      (   ) 1.  ตํ่ากว9า 10,000  บาท (   ) 2. 10,001- 20,000  บาท 
      (   ) 3.  20,001-30,000  บาท (   ) 4. 30,001- 40,000  บาท  

(   ) 5.  40,001-50,000  บาท (   ) 6. ต้ังแต9 50,001 บาทข้ึนไป 

คําช้ีแจง โปรดแสดงเครื่องหมาย � ลงใน ( ) ตามความคิดเห็นของท�าน หรือ เติมข.อความ 
ลงใน ตามความคิดเห็นของท�าน อันจะเป/นประโยชน0ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
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ส�วนท่ี 2 คือ ป5จจัยท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างย่ังยืน 
กรุณาใส9เครื่องหมาย � ลงในช9องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท9าน โดยพิจารณาคะแนนดังนี้ 

5  มีคะแนนความคิดเห็นในระดับ มากท่ีสุด  4  มีคะแนนความคิดเห็นในระดับ มาก 
3  มีคะแนนความคิดเห็นในระดับ ปานกลาง 2  มีคะแนนความคิดเห็นในระดับ น�อย 
1  มีคะแนนความคิดเห็นในระดับ น�อยท่ีสุด 

 

ข.อคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น.อย 
น.อย
ท่ีสุด 

ด.านนโยบายการท�องเท่ียว (x1) 
1. มีการเชื่อมโยงบทบาทและภารกิจของหน�าท่ีในการ
ดูแลการท9องเท่ียว ของหน9วยงานหลักด�านการท9องเท่ียว
ให�มีความสอดคล�องกัน เช9น ตํารวจท9องเท่ียว กับ
องค*การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือการท9องเท่ียวอย9าง
ยั่งยืน 

     

2. มีการสร�างพันธมิตรหุ�นส9วน หรือเครือข9ายระหว9าง
ภาครัฐและเอกชนให�มีความเป<นรูปธรรม เช9น การ
จัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการส9งเสริม
การขายการท9องเท่ียว 

     

3. มีการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการท9องเท่ียว
ให�สอดคล�อง และอํานวยประสิทธิผลต9อการบริหาร
จัดการท9องเท่ียว 

     

4. มีการบูรณาการงานด�านการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย*สินของนักท9องเท่ียว เพ่ือทําหน�าท่ีในการ
ประสานงาน รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สิน
ของนักท9องเท่ียว ท้ังในกรณีก9อน - หลังเกิดเหตุฉุกเฉิน 
เพ่ือสร�างความม่ันใจให�แก9นักท9องเท่ียว 

     

ด.านเศรษฐกิจ (x2)      
1. ท9านได�รับค9าตอบแทนจากการท9องเท่ียวในรปูแบบตัวเงิน      
2. ท9านคิดว9าประชาชนมีรายได�ท่ีสูงข้ึนกว9าเดิมท่ีเคย
เป<นอยู9 
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ข.อคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น.อย 
น.อย
ท่ีสุด 

3. ท9านคิดว9าตลาดน้ําได�รับความสนใจจากนักลงทุนเพ่ือ
เข�ามาทําการประกอบอาชีพมากข้ึน 

     

4. เศรษฐกิจของชุมชนได�รับการพัฒนาในทิศทางท่ีดีมาก
ยิ่งข้ึน 

     

5. การดํารงชีวิตของคนในสถานท่ีท9องเท่ียวเป<นไปใน
ทิศทางท่ีดี 

     

ด.านสังคม (x3)      
1. มีการประสานงานเพ่ือขอความร9วมมือจัดการการ
ท9องเท่ียวระหว9างสมาชิกในแหล9งชุมชน 

     

2. ประชาชนในชุมชนได�รับความรู�และวิทยาการใหม9ๆ
จากการท9องเท่ียว 

     

3. พ้ืนท่ีของชุมชนเป<นท่ีรู�จักของนักท9องเท่ียวมากข้ึน      
4. สภาพแวดล�อมของชุมชนแหล9งท9องเท่ียวได�รับการ
พัฒนา 

     

5. มีการร9วมมือกันเพ่ือแก�ไขป@ญหาชุมชนแหล9งท9องเท่ียว      
ด.านวัฒนาธรรม (x4)      
1. มีการรณรงค*ให�มีการอนุรักษ*พ้ืนท่ีท9องเท่ียว      
2. มีการร9วมมือพัฒนาพ้ืนท่ีให�เป<นการท9องเท่ียวแบบยั่งยืน      
3. ท9านคิดว9าวิถีและวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลงไป      
4. ท9านคิดว9ากิจกรรมการท9องเท่ียวมีความเหมาะสมกับ
สภาพวัฒนธรรมของพ้ืนท่ี 

     

ด.านส่ิงแวดล.อม (x5)      
1. ไม9เกิดป@ญหาสิ่งแวดล�อมและสภาพภูมิทัศน*ในพ้ืนท่ี
ถูกทําลายโดยนักท9องเท่ียว 

     

2. ไม9เกิดป@ญหาความเสื่อมโทรมของแหล9งท9องเท่ียว      
3. มีการบริหารจัดการเก่ียวกับการอนุรักษ*สิ่งแวดล�อม      
4. มีการปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีให�เหมาะสมกับการ
ท9องเท่ียว เช9น สภาพถนน ทางเท�า 
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ข.อคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น.อย 
น.อย
ท่ีสุด 

5. มีการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแหล9งท9องเท่ียว      
ความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ํา (x6)      
1. ท9านภูมิใจและยินดีท่ีจะบอกกับผู�อ่ืนว9าเป<นผู�อาศัยใน
แหล9งท9องเท่ียวตลาดน้ําแห9งนี้ 

     

2. ท9านเข�าร9วมกิจกรรมต9างๆ ท่ีแหล9งท9องเท่ียวตลาดน้ํา
จัดข้ึนด�วยความเต็มใจ 

     

3. ท9านรู�สึกม่ันคงเม่ือได�เป<นสมาชิกของผู�อาศัยในแหล9ง
ท9องเท่ียวตลาดน้ําแห9งนี้ 

     

4. ท9านเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานให�บรรลุเปFาหมายสูงสุด
ของแหล9งท9องเท่ียวตลาดน้ําแห9งนี้ 

     

5. เม่ือได�รับมอบหมายงาน จะทุ9มเทให�กับงานนั้นอย9าง
เต็มท่ี 

     

6. หน�าท่ีท่ีปฏิบัติอยู9นั้นมีผลต9อความสําเร็จของแหล9ง
ท9องเท่ียวตลาดน้ําแห9งนี้ 

     

7. ท9านทุ9มเทและเสียสละในการทํางานให�กับแหล9ง
ท9องเท่ียวตลาดน้ําแห9งนี้อย9างเต็มความสามารถ 

     

8. ท9านจะอาศัยอยู9ในชุมชนของแหล9งท9องเท่ียวตลาดน้ํา
แห9งนี้ตราบเท9าท่ีชุมชนยังดํารงอยู9 

     

9. ท9านไม9ต�องการท่ีจะย�ายออกไปทํางานท่ีได�
ค9าตอบแทนหรือรายได�อ่ืนท่ีดีกว9า 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 236 

ส�วนท่ี 3 คือ ป@จจัยการมีส9วนร9วมในการพัฒนาการท9องเท่ียวอย9างยั่งยืน 
กรุณาใส9เครื่องหมาย � ลงในช9องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท9าน โดยพิจารณาคะแนนดังนี้ 

5  มีคะแนนการมีส9วนร9วมในระดับ มากท่ีสุด 4  มีคะแนนการมีส9วนร9วมในระดับ มาก 
3  มีคะแนนการมีส9วนร9วมในระดับ ปานกลาง 2  มีคะแนนการมีส9วนร9วมในระดับ น�อย 
1  มีคะแนนการมีส9วนร9วมในระดับ น�อยท่ีสุด 
 

ข.อคําถาม 
ระดับการมีส�วนร�วม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น.อย 
น.อย
ท่ีสุด 

ด.านการมีส�วนร�วมในการค.นหาป5ญหาและประเด็นป5ญหาร�วมกัน (x3) 
1. มีส9วนร9วมในการสํารวจเก็บข�อมูล      
2. มีส9วนร9วมในการศึกษาสาเหตุของป@ญหาชุมชน      
3. วิเคราะห*ป@ญหาและกําหนดประเด็นป@ญหาท่ีเกิดข้ึน      
4. มีส9วนร9วมในการประสานงานในการดําเนินการค�นหา
ป@ญหาของชุมชน 

     

5. ร9วมประเมินความเป<นไปได�ในการดําเนินการต9างๆ
ของชุมชน 

     

ด.านการมีส�วนร�วมในการวางแผน (x4) 
1. มีส9วนร9วมในการวางกฎระเบียบของแต9ละกิจกรรมใน
ชุมชน 

     

2. มีส9วนร9วมในการช9วยอํานวยความสะดวกในการ
วางแผนกิจกรรมต9างๆ 

     

3. มีส9วนร9วมในการช9วยสนับสนุนด�านอุปกรณ*ต9างๆ ใน
การวางแผนของชุมชน 

     

4. มีส9วนร9วมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผน      
5. มีส9วนร9วมในการช9วยประสานงานกับหน9วยงานท่ี
เก่ียวข�องในการดําเนินการวางแผน 

     

6. มีส9วนร9วมในการเขียนและจัดทําแผนกิจกรรมต9างๆ      
ด.านการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานร�วมกัน (x5) 
1. มีส9วนร9วมในการปฏิบัติตามแผนหรือกิจกรรมของ
ชุมชน 
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ข.อคําถาม 
ระดับการมีส�วนร�วม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น.อย 
น.อย
ท่ีสุด 

2. มีส9วนร9วมในการช9วยชักชวนผู�อ่ืนให�เข�าร9วมกิจกรรม
ของชุมชน 

     

3. มีส9วนร9วมในการช9วยอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

     

4. มีส9วนร9วมในการช9วยสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ*ต9างๆ กับชุมชน 

     

5. มีส9วนร9วมในการช9วยจัดหางบประมาณในการ
ปฏิบัติงานชุมชน 

     

ด.านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ (x6) 
1. มีส9วนร9วมในการตัดสินใจในการแก�ไขป@ญหาท่ีเกิดข้ึน
ในชุมชน 

     

2. มีส9วนร9วมในการร9วมกันกําหนดแผนงาน หรือ 
โครงการส9งเสริมการท9องเท่ียวของชุมชน 

     

3. มีส9วนร9วมในการร9วมเลือกกิจกรรมในการส9งเสริมการ
ท9องเท่ียว 

     

4. มีส9วนร9วมในการร9วมกําหนด คัดเลือก บุคลากรใน
การปฏิบัติกิจกรรมของชุมชน 

     

5. มีส9วนร9วมในการร9วมตัดสินใจวางกฎระเบียบของ
กิจกรรมต9างๆ 

     

6. มีส9วนร9วมในการตัดสินใจในการสรุปผลการ
ดําเนินงานของชุมชน 

     

ด.านการมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผลร�วมกัน (x7) 
1. มีส9วนร9วมในการประเมินผลกิจกรรมของชุมชน      
2. มีส9วนร9วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
ในรอบปLท่ีผ9านมา 

     

3. มีส9วนร9วมในการอํานวยความสะดวกและการ
สนับสนุนการประเมินผล 
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ข.อคําถาม 
ระดับการมีส�วนร�วม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น.อย 
น.อย
ท่ีสุด 

4. มีส9วนร9วมในการวิเคราะห*ป@ญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานของชุมชน 

     

5. มีส9วนร9วมในการควบคุมกฎเกณฑ*และมาตรการด�าน
การท9องเท่ียว 

     

ด.านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน0 (x8) 
1. มีส9วนร9วมในการได�รับผลประโยชน*จากการพัฒนา
บริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 

     

2. มีส9วนร9วมในการได�รับประโยชน*จากการยกระดับ
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

     

3. มีส9วนร9วมในการได�เรียนรู�คุณค9าของแหล9งท9องเท่ียว
ตลาดน้ําทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

     

4. มีส9วนร9วมในการกระตุ�นให�เกิดความภาคภูมิใจใน
มรดกของท�องถ่ินและของชาติ 

     

5. มีส9วนร9วมในการได�รับผลประโยชน*ระยะยาวทาง
เศรษฐกิจ 
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ส�วนท่ี 4  เปFาหมายยุทธศาสตร*การพัฒนาการท9องเท่ียวอย9างยั่งยืนของหวัด 
กรุณาใส9เครื่องหมาย � ลงในช9องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท9าน โดยพิจารณาคะแนนดังนี้ 

5  มีคะแนนความคิดเห็นในระดับ มากท่ีสุด  4  มีคะแนนความคิดเห็นในระดับ มาก 
3  มีคะแนนความคิดเห็นในระดับ ปานกลาง 2  มีคะแนนความคิดเห็นในระดับ น�อย 
1  มีคะแนนความคิดเห็นในระดับ น�อยท่ีสุด 
 

ข.อคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น.อย 
น.อย
ท่ีสุด 

ด.านการพัฒนาโครงสร.างพ้ืนฐาน (y1) 
1. แหล9งท9องเท่ียวตลาดน้ําของชุมชนได�รับความสนใจจาก
นักท9องเท่ียว และนักลงทุนเข�ามาประกอบธุรกิจมากข้ึน 

     

2. มีศักยภาพในการเข�าถึงแหล9งท9องเท่ียวตลาดน้ํา
ได�อย9างปลอดภัย 

     

3. มีความสะดวกและเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ      
4. ไม9มีป@ญหาเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยใน
แหล9งท9องเท่ียวตลาดน้ํา 

     

5. มีการปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีให�เหมาะสมแก9การ
ท9องเท่ียว เช9น สภาพถนน ทางเดิน การเข�าถึง
เป<นไปอย9างสะดวก 

     

6. สภาพทัศนียภาพ และความสวยงามของแหล9ง
ท9องเท่ียวตลาดน้ําเป<นท่ีต�องตาต�องใจ 

     

7. ไม9เกิดป@ญหาความเสื่อมโทรมของแหล9งท9องเท่ียว
ตลาดน้ํา 

     

8. มีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมและเป<นเอกลักษณ*
เฉพาะของแหล9งท9องเท่ียวตลาดน้ํา 

     

10. มีการบริหารจัดการเก่ียวกับการอนุรักษ*
สิ่งแวดล�อมในพ้ืนท่ีเป<นอย9างดี 

     

11. เปQดโอกาสให�นักท9องเท่ียวได�สัมผัสกับสถานท่ี
ท9องเท่ียวเพ่ือให�ได�รับความรู�ถึงวัฒนธรรมและความ
เพลิดเพลินตลอดการท9องเท่ียว 
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ข.อคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น.อย 
น.อย
ท่ีสุด 

ด.านการพัฒนาคุณภาพสินค.า ศักยภาพบุคลากรและการบริการด.านการท�องเท่ียว (y2) 
1. มีเจ�าหน�าท่ีท่ีสามารถให�ข�อมูลด�านการท9องเท่ียวใน
แหล9งท9องเท่ียวตลาดน้ํา โดยการจัดศูนย*บริการ
นักท9องเท่ียว 

     

2. มีการจัดทําข�อมูล สื่อแผ9นพับและรวบรวมข9าวสาร
ด�านการท9องเท่ียวเพ่ือประชาสัมพันธ*แก9นักท9องเท่ียว 

     

3. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศต9างๆ เพ่ือรองรับ
นักท9องเท่ียวท่ีเข�ามาสืบค�นข�อมูลด�านการท9องเท่ียวผ9าน
ทางเว็บไซต*กลางและสามารถเข�าถึงได�ง9าย 

     

4. มีรายละเอียดด�านการท9องเท่ียวท่ีหลากหลายใน
ข�อมูลท่ีได�รวบรวมไว�เป<นข9าวสารสําหรับนักท9องเท่ียว 

     

5. มีการประสานความร9วมมือระหว9างสมาชิกภายใน
แหล9งท9องเท่ียวของตลาดน้ํา 

     

6. มีการจัดสรรและความเหมาะสมของค9าธรรมเนียม
การต้ังร�านค�า 

     

7. มีความเหมาะสมของการบังคับใช�กฎระเบียบในการ
ต้ังราคาสินค�า 

     

8. ระบบการตลาดมีความเท9าเทียมของโอกาสในการค�าขาย      
9. สินค�าและผลิตภัณฑ*ในแหล9งท9องเท่ียวตลาดน้ําเป<นท่ี
น9าสนใจควรค9าแก9การซ้ือขาย 

     

ด.านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ (y3) 
1. กิจกรรมการท9องเท่ียวมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ของพ้ืนท่ี 

     

2. มีการอนุรักษ*วัฒนธรรมและชีวิตความเป<นอยู9ของ
ชุมชนแหล9งท9องเท่ียวตลาดน้ํา 

     

3. มีการร9วมมือพัฒนาพ้ืนท่ีตลาดน้ําให�เป<นการ
ท9องเท่ียวแบบยั่งยืน 
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ข.อคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น.อย 
น.อย
ท่ีสุด 

4. มีการร9วมมือสร�างโครงการการรณรงค*ให�มีการ
อนุรักษ*ตลาดน้ําเป<นแหล9งท9องเท่ียวท่ียั่งยืน 

     

5. มีการเปQดโอกาสให�คนในท�องถ่ินอ่ืนได�เรียนรู�วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม 

     

6. ทุกภาคส9วนของจังหวัดให�การสนับสนุนพัฒนาตลาด
น้ําของชุมชนให�เป<นแหล9งท9องเท่ียวท่ียั่งยืน 

     

7. ทุกภาคส9วนของจังหวัดมีการร9วมมือกันเพ่ือแก�ไข
ป@ญหาเม่ือเกิดป@ญหาข้ึนในแหล9งท9องเท่ียวตลาดน้ํา 

     

8. แหล9งท9องเท่ียวตลาดน้ําสามารถเสริมสร�างการมี
ความผูกพันต9อท�องถ่ินท่ีอยู9อาศัย 

     

9. มีการเสริมสร�างความเข�มแข็งในการดํารงรักษาความ
เป<นเอกลักษณ* 

     

10. ชุมชนได�รับความรู�และวิทยาการใหม9ๆ จากการ
ท9องเท่ียว 

     

ด.านการสร.างและเผยแพร�ภาพลักษณ0 (y4) 
1. ถ�ากล9าวถึงตลาดน้ําแห9งนี้แล�ว จะมีคนท่ีรู�เป<นจํานวน
มาก 

     

2. ตลาดน้ํามีความชัดเจนในเอกลักษณ*แหล9งท9องเท่ียว
ทางวัฒนธรรมและเป<นท่ีรู�จักกันอย9างแพร9หลาย 

     

3. ตลาดน้ํามีความสวยงามตามแบบวัฒนธรรมเหมาะแก9
การเป<นสถานท่ีท9องเท่ียวและควรอนุรักษ*ไว�ตลอดไป 

          

4. ตลาดน้ํามีความสะอาดปราศจากขยะและสิ่งปฏิกูล
ต9างๆ ท่ีสร�างมลภาวะของสิ่งแวดล�อม 

          

5. ตลาดน้ํามีสิ่งอํานวยความสะดวกในทุกด�านๆ           
6. ประชาชน เจ�าหน�าท่ี รวมถึงพ9อค�า แม9ค�าท่ีอยู9ใน
ตลาดน้ํามีมนุษยสัมพันธ*หรืออัธยาศัยท่ีดีและเป<นเจ�า
บ�านท่ีดีให�กับนักท9องเท่ียว 
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ข.อคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น.อย 
น.อย
ท่ีสุด 

7. เม่ือต�องการทราบข�อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท9องเท่ียว
ตลาดน้ําท9านจะแนะนําสถานท่ีแห9งนี้เป<นอันดับต�นๆ 

     

8. เม่ือต�องการทราบข�อมูลการท9องเท่ียวตลาดน้ํา
สามารถสืบค�นข�อมูลได�ง9ายและสะดวก รวดเร็ว 

     

9. สินค�าและผลิตภัณฑ*ท่ีขายในตลาดน้ํามีเอกลักษณ*
เฉพาะ และเป<นท่ีรู�จักเป<นอย9างดี 

     

10. ในมุมมองของท9าน ตลาดน้ําจัดเป<นสถานท่ี
ท9องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดแห9งหนึ่งในประเทศไทย 

          

 
ส�วนท่ี 5 ข�อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………….........………………………
……………………………………………………………………………………….........………………………………………………
……………………………………………………………….........……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….........………………………
……………………………………………………………………………………….........………………………………………………
……………………………………………………………….........……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….........………………………
……………………………………………………………………………………….........………………………………………………
……………………………………………………………….........……………………………………………………………………… 
 

ขอขอบพระคุณทุกท9านท่ีร9วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
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แบบสอบถามการสัมภาษณ0เพ่ือการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างย่ังยืนจังหวัด ราชบุรี และสมุทรสงคราม 

................................................................................................................................................................ 
คําช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามและคําถามนี้เพ่ือเป<นข�อมูลในการทําดุษฎีนิพนธ* สาขาววิชารัฐประศาสนศาสตร*
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ* ในพระบรมราชูปถัมภ* ของ นางรัศมี อ9อนปรีดา เพ่ือใช�วิเคราะห*
ทางสถิติ การพัฒนาการท9องเท่ียวอย9างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม 
 2. การตอบแบบสอบถามจะไม9มีผลกระทบใดๆ ต9อหน9วยงานของท9าน 
 3. โปรดตอบแบบสอบถามให�ครบทุกข�อตามความเป<นจริง 
 การตอบของท9านจะถูกเก็บไว�เป<นความลับ โดยไม9เปQดเผยชื่อจึงขอความอนุเคราะห*ตอบ
แบบสอบถามท่ีแนบมาด�วย 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
       นางรัศมี   อ9อนปรีดา 
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ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 ผู�ท่ีผู�ท่ีมีส9วนเก่ียวข�องกับแหล9งท9องเท่ียวชุมชนริมน้ําท่ีอยู9ในจังหวัดราชบุรี และจังหวัด
สมุทรสงคราม ท้ังหน9วยงานภาครัฐ หน9วยงานเอกชน และกลุ9มองค*กรต9างๆ ภายในท�องถ่ินท่ีมีส9วน
เก่ียวข�องกับการท9องเท่ียว ผู�บริหารการท9องเท่ียวแห9งประเทศไทย ผู�บริหารส9วนท�องถ่ินการท9องเท่ียว
จังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม เจ�าหน�าท่ีองค*การบริหารส9วนท�องถ่ินท่ีกํากับดูแลแหล9งท9องเท่ียว
ของจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงครามเลือกเฉพาะผู�ท่ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง
บริหารจัดการแหล9งท9องเท่ียว   
 
คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย √  ลงในช9อง 
1. เพศ (  ) 1. ชาย (  ) 2. หญิง 
 
2. อายุ (  ) 2. 25-30 ปL (  ) 3.31-35 ปL  (  ) 4. 36-40 ปL 

 (  ) 5. 41-45 ปL  (  ) 6.มากกว9า 45 ปL 
 
3. ระดับการศึกษา      
 (  ) 1. ตํ่ากว9าปริญญาตรี (  ) 2. ปริญญาตรี 
 (  ) 3. ปริญญาโท (  ) 4. สูงกว9าปริญญาโท 
 (  ) 5. อ่ืนๆโปรดระบุ......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 245 

ตอนท่ี 2 กลุ9มเปFาหมายเพ่ือสัมภาษณ* 
 ผู�ท่ีผู�ท่ีมีส9วนเก่ียวข�องกับแหล9งท9องเท่ียวชุมชนริมน้ําท่ีอยู9ในจังหวัดราชบุรี และจังหวัด
สมุทรสงคราม ท้ังหน9วยงานภาครัฐ หน9วยงานเอกชน และกลุ9มองค*กรต9างๆ ภายในท�องถ่ินท่ีมีส9วน
เก่ียวข�องกับการท9องเท่ียว ผู�บริหารการท9องเท่ียวแห9งประเทศไทย ผู�บริหารส9วนท�องถ่ินการท9องเท่ียว
จังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม เจ�าหน�าท่ีองค*การบริหารส9วนท�องถ่ินท่ีกํากับดูแลแหล9งท9องเท่ียว
ของจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงครามเลือกเฉพาะผู�ท่ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง
บริหารจัดการแหล9งท9องเท่ียว 
คําถาม  
 1. ยุทธศาสตร*การท9องเท่ียวของจังหวัดเป<นอย9างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 2. วิสัยทัศน*และพันธกิจของการท9องเท่ียวของจังหวัดเป<นอย9างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3. ทางจังหวัดมีส9วนในการผลักดันยุทธศาสตร*การส9งเสริมการท9องเท่ียวและพัฒนาแหล9ง
ท9องเท่ียวอย9างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 4. การท9องเท่ียวในป@จจุบัน คือการท9องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรมจริงหรือไม9 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 5. ประชาชนในท�องถ่ินรู�สึกอย9างไรต9อการท9องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในป@จจุบัน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง 

แบบประเมินความสอดคล�องของรายการข�อคําถามการวิจัย 
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แบบประเมินความสอดคล.องของรายงานข.อคําถามการวิจัย 
การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างย่ังยืนของจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม 

 
คําช้ีแจง 
 ให�ท9านอ9านข�อความในรายการข�อคําถามการวิจัยแต9ละข�อต9อไปนี้ ซ่ึงเป<นรายการข�อ
คําถามเก่ียวกับ การพัฒนาการท9องเท่ียวอย9างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึง
ผู�วิจัยได�จัดทําข้ึนเพ่ือใช�สอบถามเก่ียวกับการพัฒนาการท9องเท่ียวอย9างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและ
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค*ของการวิจัยไว�ดังนี้ คือ 
 วัตถุประสงค*ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการพัฒนาการท9องเท่ียวอย9างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม 
 2. เพ่ือศึกษาป@จจัยท่ีมีผลต9อการพัฒนากับการท9องเท่ียวอย9างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและ
สมุทรสงคราม 
 3. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนา การท9องเท่ียวอย9างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและ
สมุทรสงคราม 
 จากนั้น ให�ท9านได�กรุณาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความสอดคล�องของรายการข�อคําถาม
การวิจัยแต9ละข�อกับการท9องเท่ียวอย9างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม โดย
กําหนดให�ทําเครื่องมือ  � ลงในช9องระดับคะแนนความคิดเห็น ซ่ึงผู�วิจัยได�กําหนดความหมายของค9า
คะแนน ดังนี้ 
 +1 หมายถึง ท9านเห็นว9า รายการข�อคําถามมีความสอดคล�องกับการใช�ศึกษาการ
พัฒนาการท9องเท่ียวอย9างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม 
   0 หมายถึง ท9านไม9แน9ใจว9ารายการข�อคําถามมีความสอดคล�องกับการใช�ศึกษาการ
พัฒนาการท9องเท่ียวอย9างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม 
 -1  หมายถึง ท9านเห็นว9า รายการข�อคําถามไม9มีความสอดคล�องกบการใช�ศึกษาการ
พัฒนาการท9องเท่ียวอย9างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม 
 ผู�วิจัยขอขอบพระคุณท9านเป<นอย9างสูง ท่ีได�เสียสละเวลาอันมีค9าในการแสดงความคิดเห็น 
มา ณ โอกาสนี้  
 
 
                  รัศมี  อ9อนปรีดา 

  นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร* 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ*  ในพระบรมราชูปถัมภ* 
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การตรวจสอบค�าความสอดคล.องของเครื่องมือในการวิจัยเรื่องการพัฒนาการท�องเท่ียว 
อย�างย่ังยืนของจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม 

ส�วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
กรุณาใส9เครื่องหมาย � ลงใน (  ) หน�าข�อท่ีตรงกับความเป<นจริง 
1. เพศ (    ) 1. ชาย  (   ) 2. หญิง 
 
2. อายุ (    ) 1. ตํ่ากว9า 25 ปL  (   ) 2. 25-30 ปL 

(    ) 3. 31-35 ปL   (   ) 4. 36-40 ปL 
(    ) 5. 41-45 ปL   (   ) 6. มากกว9า 45 ปL  

 
3. สถานภาพสมรส 
     (   ) 1. โสด  (   ) 2. สมรส       (   ) 3. หย9า/หม�าย 
  
4. ระดับการศึกษา          
     (   ) 1. ตํ่ากว9าปริญญาตรี  (   ) 2. ปริญญาตรี 
 (   ) 3. ปริญญาโท  (   ) 4. สูงกว9าปริญญาโท 
 (   ) 5. อ่ืนๆโปรดระบุ......................................................................... 
 
5. รายได�          
      (   ) 1. ตํ่ากว9า 10,000 บาท  (   ) 2. 10,001 - 20,000 บาท 
      (   ) 3. 20,001 - 30,000 บาท  (   ) 4. 30,001 - 40,000 บาท  
 (   ) 5. 40,001 - 50,000 บาท  (   ) 6. ต้ังแต9 50,001 บาทข้ึนไป 
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ส�วนท่ี 2 คือ ป5จจัยท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างย่ังยืน 
กรุณาใส9เครื่องหมาย � ลงในช9องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท9าน โดยพิจารณาคะแนนดังนี้ 

 

ป5จจัยท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างย่ังยืน 
คะแนนค�าความ

สอดคล.องของเนื้อหา หมายเหตุ 
+1 0 -1 

ด.านนโยบายการท�องเท่ียว (x1)     
1. มีการเชื่อมโยงบทบาทและภารกิจของหน�าท่ีในการ
ดูแลการท9องเท่ียว ของหน9วยงานหลักด�านการท9องเท่ียว
ให�มีความสอดคล�องกัน เช9น ตํารวจท9องเท่ียว กับ
องค*การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือการท9องเท่ียวอย9าง
ยั่งยืน 

    

2. มีการสร�างพันธมิตรหุ�นส9วน หรือเครือข9ายระหว9าง
ภาครัฐและเอกชนให�มีความเป<นรูปธรรม เช9น การ
จัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการส9งเสริม
การขายการท9องเท่ียว 

    

3. มีการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการท9องเท่ียว
ให�สอดคล�อง และอํานวยประสิทธิผลต9อการบริหาร
จัดการท9องเท่ียว 

    

4. มีการบูรณาการงานด�านการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย*สินของนักท9องเท่ียว เพ่ือทําหน�าท่ีในการ
ประสานงาน รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สิน
ของนักท9องเท่ียว ท้ังในกรณีก9อน - หลังเกิดเหตุฉุกเฉิน 
เพ่ือสร�างความม่ันใจให�แก9นักท9องเท่ียว 
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ป5จจัยท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างย่ังยืน 
คะแนนค�าความ

สอดคล.องของเนื้อหา หมายเหตุ 
+1 0 -1 

ด.านเศรษฐกิจ (x2)     
1. ท9านได�รับค9าตอบแทนจากการท9องเท่ียวในรูปแบบ
ตัวเงิน 

    

2. ท9านคิดว9าประชาชนมีรายได�ท่ีสูงข้ึนกว9าเดิมท่ีเคย
เป<นอยู9 

    

3. ท9านคิดว9าตลาดน้ําได�รับความสนใจจากนักลงทุนเพ่ือ
เข�ามาทําการประกอบอาชีพมากข้ึน 

    

4. เศรษฐกิจของชุมชนได�รับการพัฒนาในทิศทางท่ีดี
มากยิ่งข้ึน 

    

5. การดํารงชีวิตของคนในสถานท่ีท9องเท่ียวเป<นไปใน
ทิศทางท่ีดี 

    

ด.านสังคม (x3)     
1. มีการประสานงานเพ่ือขอความร9วมมือจัดการการ
ท9องเท่ียวระหว9างสมาชิกในแหล9งชุมชน 

    

2. ประชาชนในชุมชนได�รับความรู�และวิทยาการใหม9ๆ
จากการท9องเท่ียว 

    

3. พ้ืนท่ีของชุมชนเป<นท่ีรู�จักของนักท9องเท่ียวมากข้ึน     
4. สภาพแวดล�อมของชุมชนแหล9งท9องเท่ียวได�รับการ
พัฒนา 

    

5. มีการร9วมมือกันเพ่ือแก�ไขป@ญหาชุมชนแหล9งท9องเท่ียว     
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ป5จจัยท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างย่ังยืน 
คะแนนค�าความ

สอดคล.องของเนื้อหา หมายเหตุ 
+1 0 -1 

ด.านวัฒนาธรรม (x4)     
1. มีการรณรงค*ให�มีการอนุรักษ*พ้ืนท่ีท9องเท่ียว     
2. มีการร9วมมือพัฒนาพ้ืนท่ีให�เป<นการท9องเท่ียวแบบ
ยั่งยืน 

    

3. ท9านคิดว9าตลาดน้ําได�รับความสนใจจากนักลงทุนเพ่ือ
เข�ามาทําการประกอบอาชีพมากข้ึน 

    

4. ท9านคิดว9าวิถีและวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลงไป     
5. ท9านคิดว9ากิจกรรมการท9องเท่ียวมีความเหมาะสมกับ
สภาพวัฒนธรรมของพ้ืนท่ี 

    

ด.านส่ิงแวดล.อม (x5)     
1. ไม9เกิดป@ญหาสิ่งแวดล�อมและสภาพภูมิทัศน*ในพ้ืนท่ี
ถูกทําลายโดยนักท9องเท่ียว 

    

2. ไม9เกิดป@ญหาความเสื่อมโทรมของแหล9งท9องเท่ียว     
3. มีการบริหารจัดการเก่ียวกับการอนุรักษ*สิ่งแวดล�อม     
4. มีการปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีให�เหมาะสมกับการ
ท9องเท่ียว เช9น สภาพถนน ทางเท�า 

    

5. มีการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแหล9งท9องเท่ียว     
ความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ํา (x6)     
1. ท9านภูมิใจและยินดีท่ีจะบอกกับผู�อ่ืนว9าเป<นผู�อาศัยใน
แหล9งท9องเท่ียวตลาดน้ําแห9งนี้ 

    

2. ท9านเข�าร9วมกิจกรรมต9างๆ ท่ีแหล9งท9องเท่ียวตลาดน้ํา
จัดข้ึนด�วยความเต็มใจ 

    

3. ท9านรู�สึกม่ันคงเม่ือได�เป<นสมาชิกของผู�อาศัยในแหล9ง
ท9องเท่ียวตลาดน้ําแห9งนี้ 

    

4. ท9านเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานให�บรรลุเปFาหมายสูงสุด
ของแหล9งท9องเท่ียวตลาดน้ําแห9งนี้ 

    

5. เม่ือได�รับมอบหมายงาน จะทุ9มเทให�กับงานนั้นอย9าง
เต็มท่ี 

    



 253 

ป5จจัยท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างย่ังยืน 
คะแนนค�าความ

สอดคล.องของเนื้อหา หมายเหตุ 
+1 0 -1 

7. หน�าท่ีท่ีปฏิบัติอยู9นั้นมีผลต9อความสําเร็จของแหล9ง
ท9องเท่ียวตลาดน้ําแห9งนี้ 

    

8. ท9านทุ9มเทและเสียสละในการทํางานให�กับแหล9ง
ท9องเท่ียวตลาดน้ําแห9งนี้อย9างเต็มความสามารถ 

    

9. ท9านจะอาศัยอยู9ในชุมชนของแหล9งท9องเท่ียวตลาดน้ํา
แห9งนี้ตราบเท9าท่ีชุมชนยังดํารงอยู9 

    

10. ท9านไม9ต�องการท่ีจะย�ายออกไปทํางานท่ีได�
ค9าตอบแทนหรือรายได�อ่ืนท่ีดีกว9า 
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ส�วนท่ี 3 คือ ป@จจัยการมีส9วนร9วมในการพัฒนาการท9องเท่ียวอย9างยั่งยืน 
กรุณาใส9เครื่องหมาย � ลงในช9องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท9าน โดยพิจารณาคะแนนดังนี้ 
 

ป5จจัยการมีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�าง
ย่ังยืน 

คะแนนค�าความ
สอดคล.องของเนื้อหา หมายเหตุ 
+1 0 -1 

ด.านการมีส�วนร�วมในการค.นหาป5ญหาและประเด็น
ป5ญหาร�วมกัน (x3) 

    

1. มีส9วนร9วมในการสํารวจเก็บข�อมูล     
2. มีส9วนร9วมในการศึกษาสาเหตุของป@ญหาชุมชน     
3. วิเคราะห*ป@ญหาและกําหนดประเด็นป@ญหาท่ีเกิดข้ึน     
4. มีส9วนร9วมในการประสานงานในการดําเนินการค�นหา
ป@ญหาของชุมชน 

    

5. ร9วมประเมินความเป<นไปได�ในการดําเนินการต9างๆ
ของชุมชน 

    

ด.านการมีส�วนร�วมในการวางแผน (x4)     
1. มีส9วนร9วมในการวางกฎระเบียบของแต9ละกิจกรรมใน
ชุมชน 

    

2. มีส9วนร9วมในการช9วยอํานวยความสะดวกในการ
วางแผนกิจกรรมต9างๆ 

    

3. มีส9วนร9วมในการช9วยสนับสนุนด�านอุปกรณ*ต9างๆ ใน
การวางแผนของชุมชน 

    

4. มีส9วนร9วมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผน     
5. มีส9วนร9วมในการช9วยประสานงานกับหน9วยงานท่ี
เก่ียวข�องในการดําเนินการวางแผน 

    

6. มีส9วนร9วมในการเขียนและจัดทําแผนกิจกรรมต9างๆ     
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ป5จจัยการมีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�าง
ย่ังยืน 

คะแนนค�าความ
สอดคล.องของเนื้อหา หมายเหตุ 
+1 0 -1 

ด.านการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานร�วมกัน (x5)     
1. มีส9วนร9วมในการปฏิบัติตามแผนหรือกิจกรรมของ
ชุมชน 

    

2. มีส9วนร9วมในการช9วยชักชวนผู�อ่ืนให�เข�าร9วมกิจกรรม
ของชุมชน 

    

3. มีส9วนร9วมในการช9วยอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

    

4. มีส9วนร9วมในการช9วยสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ*ต9างๆ กับชุมชน 

    

5. มีส9วนร9วมในการช9วยจัดหางบประมาณในการ
ปฏิบัติงานชุมชน 

    

ด.านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ (x6)     
1. มีส9วนร9วมในการตัดสินใจในการแก�ไขป@ญหาท่ีเกิดข้ึน
ในชุมชน 

    

2. มีส9วนร9วมในการร9วมกันกําหนดแผนงาน หรือ 
โครงการส9งเสริมการท9องเท่ียวของชุมชน 

    

3. มีส9วนร9วมในการร9วมเลือกกิจกรรมในการส9งเสริมการ
ท9องเท่ียว 

    

4. มีส9วนร9วมในการร9วมกําหนด คัดเลือก บุคลากรใน
การปฏิบัติกิจกรรมของชุมชน 

    

5. มีส9วนร9วมในการร9วมตัดสินใจวางกฎระเบียบของ
กิจกรรมต9างๆ 

    

6. มีส9วนร9วมในการตัดสินใจในการสรุปผลการ
ดําเนินงานของชุมชน 
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ป5จจัยการมีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�าง
ย่ังยืน 

คะแนนค�าความ
สอดคล.องของเนื้อหา 

หมายเหตุ 

+1 0 -1  
ด.านการมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผลร�วมกัน
(x7) 

    

1. มีส9วนร9วมในการประเมินผลกิจกรรมของชุมชน     
2. มีส9วนร9วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
ในรอบปLท่ีผ9านมา 

    

3. มีส9วนร9วมในการอํานวยความสะดวกและการ
สนับสนุนการประเมินผล 

    

4. มีส9วนร9วมในการวิเคราะห*ป@ญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานของชุมชน 

    

5. มีส9วนร9วมในการควบคุมกฎเกณฑ*และมาตรการด�าน
การท9องเท่ียว 

    

ด.านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน0 (x8)     
1. มีส9วนร9วมในการได�รับผลประโยชน*จากการพัฒนา
บริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 

    

2. มีส9วนร9วมในการได�รับประโยชน*จากการยกระดับ
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

    

3. มีส9วนร9วมในการได�เรียนรู�คุณค9าของแหล9งท9องเท่ียว
ตลาดน้ําทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

    

4. มีส9วนร9วมในการกระตุ�นให�เกิดความภาคภูมิใจใน
มรดกของท�องถ่ินและของชาติ 

    

5. มีส9วนร9วมในการได�รับผลประโยชน*ระยะยาวทาง
เศรษฐกิจ 
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ส�วนท่ี 4 เปFาหมายยุทธศาสตร*การพัฒนาการท9องเท่ียวอย9างยั่งยืนของหวัด 
กรุณาใส9เครื่องหมาย � ลงในช9องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท9าน โดยพิจารณาคะแนนดังนี้ 
 

เปHาหมายยุทธศาสตร0การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�าง
ย่ังยืน 

คะแนนค�าความ
สอดคล.องของเนื้อหา หมายเหตุ 
+1 0 -1 

ด.านการพัฒนาโครงสร.างพ้ืนฐาน (y1)     

1. แหล9งท9องเท่ียวตลาดน้ําของชุมชนได�รับความสนใจจาก
นักท9องเท่ียว และนักลงทุนเข�ามาประกอบธุรกิจมากข้ึน 

    

2. มีศักยภาพในการเข�าถึงแหล9งท9องเท่ียวตลาดน้ําได�
อย9างปลอดภัย 

    

3. มีความสะดวกและเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ     
4. ไม9มีป@ญหาเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยในแหล9ง
ท9องเท่ียวตลาดน้ํา 

    

5. มีการปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีให�เหมาะสมแก9การท9องเท่ียว 
เช9น สภาพถนน ทางเดิน การเข�าถึงเป<นไปอย9างสะดวก 

    

6. สภาพทัศนียภาพ และความสวยงามของแหล9ง
ท9องเท่ียวตลาดน้ําเป<นท่ีต�องตาต�องใจ 

    

7. ไม9เกิดป@ญหาความเสื่อมโทรมของแหล9งท9องเท่ียว
ตลาดน้ํา 

    

8. มีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมและเป<นเอกลักษณ*
เฉพาะของแหล9งท9องเท่ียวตลาดน้ํา 

    

9. มีการบริหารจัดการเก่ียวกับการอนุรักษ*สิ่งแวดล�อมใน
พ้ืนท่ีเป<นอย9างดี 

    

10. เปQดโอกาสให�นักท9องเท่ียวได�สัมผัสกับสถานท่ี
ท9องเท่ียวเพ่ือให�ได�รับความรู�ถึงวัฒนธรรมและความ
เพลิดเพลินตลอดการท9องเท่ียว 
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เปHาหมายยุทธศาสตร0การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�าง
ย่ังยืน 

คะแนนค�าความ
สอดคล.องของเนื้อหา 

หมายเหตุ 

+1 0 -1  
ด.านการพัฒนาคุณภาพสินค.า ศักยภาพบุคลากรและ
การบริการด.านการท�องเท่ียว (y2) 

    

1. มีเจ�าหน�าท่ีท่ีสามารถให�ข�อมูลด�านการท9องเท่ียวใน
แหล9งท9องเท่ียวตลาดน้ํา โดยการจัดศูนย*บริการ
นักท9องเท่ียว 

    

2. มีการจัดทําข�อมูล สื่อแผ9นพับและรวบรวมข9าวสาร
ด�านการท9องเท่ียวเพ่ือประชาสัมพันธ*แก9นักท9องเท่ียว 

    

3. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศต9างๆ เพ่ือรองรับ
นักท9องเท่ียวท่ีเข�ามาสืบค�นข�อมูลด�านการท9องเท่ียวผ9าน
ทางเว็บไซต*กลางและสามารถเข�าถึงได�ง9าย 

    

4. มีรายละเอียดด�านการท9องเท่ียวท่ีหลากหลายใน
ข�อมูลท่ีได�รวบรวมไว�เป<นข9าวสารสําหรับนักท9องเท่ียว 

    

5. มีการประสานความร9วมมือระหว9างสมาชิกภายใน
แหล9งท9องเท่ียวของตลาดน้ํา 

    

6. มีการจัดสรรและความเหมาะสมของค9าธรรมเนียม
การต้ังร�านค�า 

    

7. มีความเหมาะสมของการบังคับใช�กฎระเบียบในการ
ต้ังราคาสินค�า 

    

8. ระบบการตลาดมีความเท9าเทียมของโอกาสในการ
ค�าขาย 

    

9. สินค�าและผลิตภัณฑ*ในแหล9งท9องเท่ียวตลาดน้ําเป<นท่ี
น9าสนใจควรค9าแก9การซ้ือขาย 
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เปHาหมายยุทธศาสตร0การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�าง
ย่ังยืน 

คะแนนค�าความ
สอดคล.องของเนื้อหา หมายเหตุ 
+1 0 -1 

ด.านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ (y3)     
1. กิจกรรมการท9องเท่ียวมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ของพ้ืนท่ี 

    

2. มีการอนุรักษ*วัฒนธรรมและชีวิตความเป<นอยู9ของ
ชุมชนแหล9งท9องเท่ียวตลาดน้ํา 

    

3. มีการร9วมมือพัฒนาพ้ืนท่ีตลาดน้ําให�เป<นการท9องเท่ียว
แบบยั่งยืน 

    

4. มีการร9วมมือสร�างโครงการการรณรงค*ให�มีการ
อนุรักษ*ตลาดน้ําเป<นแหล9งท9องเท่ียวท่ียั่งยืน 

    

5. มีการเปQดโอกาสให�คนในท�องถ่ินอ่ืนได�เรียนรู�วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม 

    

6. ทุกภาคส9วนของจังหวัดให�การสนับสนุนพัฒนาตลาด
น้ําของชุมชนให�เป<นแหล9งท9องเท่ียวท่ียั่งยืน 

    

7. ทุกภาคส9วนของจังหวัดมีการร9วมมือกันเพ่ือแก�ไข
ป@ญหาเม่ือเกิดป@ญหาข้ึนในแหล9งท9องเท่ียวตลาดน้ํา 

    

8. แหล9งท9องเท่ียวตลาดน้ําสามารถเสริมสร�างการมี
ความผูกพันต9อท�องถ่ินท่ีอยู9อาศัย 

    

9. มีการเสริมสร�างความเข�มแข็งในการดํารงรักษาความ
เป<นเอกลักษณ* 

    

10. ชุมชนได�รับความรู�และวิทยาการใหม9ๆ จากการ
ท9องเท่ียว 
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เปHาหมายยุทธศาสตร0การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�าง
ย่ังยืน 

คะแนนค�าความ
สอดคล.องของเนื้อหา 

หมายเหตุ 

+1 0 -1  
ด.านการสร.างและเผยแพร�ภาพลักษณ0 (y4)     
1. ถ�ากล9าวถึงตลาดน้ําแห9งนี้แล�ว จะมีคนท่ีรู�เป<นจํานวน
มาก 

    

2. ตลาดน้ํามีความชัดเจนในเอกลักษณ*แหล9งท9องเท่ียว
ทางวัฒนธรรมและเป<นท่ีรู�จักกันอย9างแพร9หลาย 

    

3. ตลาดน้ํามีความสวยงามตามแบบวัฒนธรรมเหมาะแก9
การเป<นสถานท่ีท9องเท่ียวและควรอนุรักษ*ไว�ตลอดไป 

    

4. ตลาดน้ํามีความสะอาดปราศจากขยะและสิ่งปฏิกูล
ต9างๆ ท่ีสร�างมลภาวะของสิ่งแวดล�อม 

    

5. ตลาดน้ํามีสิ่งอํานวยความสะดวกในทุกด�านๆ     
6. ประชาชน เจ�าหน�าท่ี รวมถึงพ9อค�า แม9ค�าท่ีอยู9ในตลาด
น้ํามีมนุษยสัมพันธ*หรืออัธยาศัยท่ีดีและเป<นเจ�าบ�านท่ีดี
ให�กับนักท9องเท่ียว 

    

7. เม่ือต�องการทราบข�อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท9องเท่ียว
ตลาดน้ําท9านจะแนะนําสถานท่ีแห9งนี้เป<นอันดับต�นๆ 

    

8. เม่ือต�องการทราบข�อมูลการท9องเท่ียวตลาดน้ํา
สามารถสืบค�นข�อมูลได�ง9ายและสะดวก รวดเร็ว 

    

9. สินค�าและผลิตภัณฑ*ท่ีขายในตลาดน้ํามีเอกลักษณ*
เฉพาะ และเป<นท่ีรู�จักเป<นอย9างดี 

    

10. ในมุมมองของท9าน ตลาดน้ําจัดเป<นสถานท่ีท9องเท่ียว
ท่ีดีท่ีสุดแห9งหนึ่งในประเทศไทย 

    

 
ส�วนท่ี 5 ข�อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….......……………………………………………………
………………………………………………………….......……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..….......…………………………………………………… 
 
 



 261 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ*การวิจัย 
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แบบตรวจสอบคุณภาพ 
แบบสัมภาษณ0เพ่ือการวิจัย 

เรื่อง การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างย่ังยืนของจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
คําช้ีแจง  
 ให�ท9านอ9านข�อความในแบบสัมภาษณ*เพ่ือการวิจัยเรื่องการพัฒนาการท9องเท่ียวอย9างยั่งยืน
ของจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงผู�วิจัยได�ทําข้ึนเป<นเครื่องมือในการสัมภาษณ*กลุ9ม
ตัวอย9างเก่ียวกับการท9องเท่ียวอย9างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม โดยผู�วิจัย
กําหนดวัตถุประสงค*ของการวิจัยไว�ดังนี้ คือ  
 1. เพ่ือศึกษาการพัฒนาการท9องเท่ียวอย9างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม 
 2. เพ่ือศึกษาป@จจัยท่ีมีผลต9อการพัฒนาการท9องเท่ียวอย9างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและ
สมุทรสงคราม 
 3. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนา การท9องเท่ียวอย9างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและ
สมุทรสงคราม 
 จากนั้น ให�ท9านได�กรุณาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแบบสัมภาษณ*เพ่ือการวิจัยดังกล9าวใน
ประเด็นดังต9อไปนี้ 
 1. ความสอดคล�องกับวัตถุประสงค*ของการวิจัย 
 2. ความชัดเจนของข�อคําถาม 
 3. ความครอบคลุมของข�อคําถามในการสัมภาษณ* 
 4. ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช�ในการสัมภาษณ* 
 5. ความยาวของแบบสัมภาษณ* 
 6. ความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ* 
 7. อ่ืน ๆ  
 ผู�วิจัยขอขอบพระคุณท9านเป<นอย9างสูง ท่ีได�เสียสละเวลากันมีค9าในการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย ณ โอภาสนี้ 
 
 
     รัศมี  อ9อนปรีดา 

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร* 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ* ในพระบรมราชูปถัมภ* 
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แบบตรวจสอบคุณภาพ 
แบบสัมภาษณ0เพ่ือการวิจัย 

เรื่อง การพัฒนาการท9องเท่ียวอย9างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม 
คําช้ีแจง ให�ท9านเขียนความคิดเห็นเก่ียวกับแบบสัมภาษณ*เพ่ือการวิจัยลงในตารางต9อไปนี้ 
 

รายการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ ข.อเสนอแนะหรือข.อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
1. ความสอดคล�องกับ
วัตถุประสงค*ของการ
วิจัย 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 
2. ความชัดเจนของ
ข�อคําถาม 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 
3. ความครอบคลุม
ของข�อคําถามในการ
สัมภาษณ* 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 
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รายการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ ข.อเสนอแนะหรือข.อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
4. ความเหมาะสม
ของภาษาท่ีใช�ในการ
สัมภาษณ* 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 
5. ความยาวของแบบ
สัมภาษณ* 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 
6. ความเหมาะสม
ของแบบสัมภาษณ* 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 
7. อ่ืนๆ ...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 
 
       

ลงชื่อ ........................................................ ผู�เชี่ยวชาญ 
                     (........................................................) 
           ……………/………… 

 

 



 

ประวัติผู
วิจัย 
 

ชื่อ –นามสกุล รัศมี  อ�อนปรีดา 
วัน เดือน ป� ท่ีเกิด 6 พฤศจิกายน 2511 
สถานท่ีเกิด  จังหวัดราชบุรี 
ท่ีอยู�ป'จจุบัน เลขท่ี 639 ซอยลาดพร,าว 107 แยก 29 แขวงคลองจั่น 

เขตบางกะป3 กรุงเทพมหานคร 10240 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2534 
 
พ.ศ. 2545 
 

 
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร<สหกรณ< วิทยาลัยครูนครปฐม  
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร< วิทยาลัยรัตนบัณฑิต  

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2534-2535 
 
 
 
พ.ศ. 2535-2536 
 
 
 
พ.ศ. 2536-2537 
 
 
 
พ.ศ. 2537-2546 

 

 
ผู,จัดการสาขา 
บริษัท รากาซเซ เครื่องหนัง จํากัด เลขท่ี 500/1  
อาคารอัมรินทร<พลาซ�าชั้น1 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
เลขานุการ ฝDายการตลาด 
บริษัท เพทโทร-อินสตูเมนท< จํากัดเลขท่ี 7/409 ซอย
วิภาวดีรังสิต36 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร10900  
เลขานุการฝDายบริหาร 
บริษัท คลิปเซิล (ประเทศไทย) จํากัด เลขท่ี 44/1 อาคาร
รุ�งโรจน<ธนกุล รัชดาภิเษก แขวงห,วยขวาง เขตห,วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  
อาจารย<ประจําหมวดวิชาคอมพิวเตอร< 
โรงเรียนรัตนพณิชยการ 

ตําแหน�งหน,าท่ีการงานป'จจุบัน อาจารย<ประจําภาควิชาคอมพิวเตอร<ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

ท่ีทํางานป'จจุบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
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