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ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ� ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 
ของจังหวัดกําแพงเพชร 

ชื่อนักศึกษา พงษ�ศักด์ิ  เพชรสถิตย�
รหัสประจําตัว 54B73330312
ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร� 
ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�  ศาสตราจารย� ดร.บุญทัน  ดอกไธสง 
กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� อาจารย� ดร.วิมล  หอมยิ่ง 

บทคัดย�อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) ศึกษายุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน
ของจังหวัดกําแพงเพชร 2) ศึกษาป;จจัยท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 
ของจังหวัดกําแพงเพชร และ 3) เสนอยุทธศาสตร�ท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน
ของจังหวัดกําแพงเพชร การวิจัยนี้เป>นแบบผสานวิธีท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ
ดําเนินการโดยการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ�เชิงลึก โดยผูBใหBขBอมูลสําคัญจํานวน 20 คน จากนักบริหาร
ระดับสูงภาครัฐ 8 คน ผูBประกอบการการท�องเท่ียวจังหวัดกําแพงเพชร 5 คน ภาคประชาชนและ
องค�กรทBองถ่ิน 5 คน และนักวิชาการ 2 คน เลือกมาแบบเจาะจง วิเคราะห�ขBอมูลโดยการอุปมาน
วิเคราะห�และการตีความ ส�วนการวิจัยเชิงปริมาณ ดําเนินการโดยใชBกลุ�มตัวอย�าง จํานวน 400 คน 
จากประชากร 331,000 คน ท่ีเป>นนักท�องเท่ียว กําหนดขนาดกลุ�มตัวอย�างจากสูตรทาโร ยามาเน� 
เลือกโดยวิธีสุ�มแบบบังเอิญ เครื่องมือวิจัยเป>นแบบสอบถามแบบมาตราส�วนประมาณค�า 5 ระดับท่ีมี
ค�าความเชื่อม่ัน 0.875 วิเคราะห�ขBอมูลโดยสถิติ ค�ารBอยละ ค�าเฉลี่ย ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห�ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน และตรวจสอบขBอเสนอยุทธศาสตร� โดยผูBใหBขBอมูลสําคัญ 20 คน 
ซ่ึงเป>นกลุ�มเดียวกับการสัมภาษณ�เชิงลึก 

ผลการวิจัยพบว�า 
1) ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร พบว�า

โดยรวมมีความเหมาะสมอยู�ในระดับมากและเรียงลําดับจากมากไปหานBอย ดังนี้ ยุทธศาสตร�การสรBาง
เครือข�ายการท�องเท่ียว (X  = 3.99, S.D. = 0.88) ยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ� (X  = 3.87, S.D. = 0.89) 
ยุทธศาสตร�การส�งเสริมศักยภาพการท�องเท่ียว ( X = 3.82, S.D. = 0.90) ตามลําดับ ส�วนยุทธศาสตร�
การบริหารจัดการการท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชร ประกอบดBวย แผนพัฒนาการท�องเท่ียว
ภาคเหนือตอนล�าง แผนการท�องเท่ียวจังหวัดกําแพงเพชร และแผนปฏิบัติการประจําปO แต�ไม�มีแผน
แม�บทซ่ึงเป>นทิศทางการพัฒนาการท�องเท่ียวในระยะยาว มุ�งใหBความสําคัญต�อการพัฒนา 
การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ไดBแก� การท�องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร� และการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
เพราะมีจุดเด�นท่ีจังหวัดกําแพงเพชรเป>นเมืองมรดกโลก กลไกการขับเคลื่อนอาศัยความร�วมมือของ



ข 

ไตรภาคี คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนและองค�กรทBองถ่ิน นโยบายมีทิศทาง เปPาหมาย
และวัตถุประสงค�ชัดเจนแต�ขาดกลไกการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีเหมาะสม 
 2) ป;จจัยท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร พบว�า ประกอบดBวย (1) ป;จจัยนโยบายการท�องเท่ียว และ (2) ป;จจัยดBานการบริหาร
จัดการ โดยรวมป;จจัยนโยบายการท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชรมีการปฏิบัติในระดับมาก และ
เรียงลําดับจากค�าเฉลี่ยมากท่ีสุดไปหานBอยท่ีสุด ดังนี้ ดBานวัดผลและประเมินไดB ดBานมีวัตถุประสงค�
ชัดเจน ดBานมีความต�อเนื่อง และดBานการนําไปปฏิบัติไดB ตามลําดับ ส�วนป;จจัยดBานการบริหารจัดการ 
โดยรวมมีการปฏิบัติในระดับมากและเรียงลําดับจากค�าเฉลี่ยมากท่ีสุดไปหานBอยท่ีสุด ดังนี้ ป;จจัยการ
บริหารจัดการภาครัฐ ป;จจัยการบริหารจัดการภาคเอกชน และป;จจัยการบริหารจัดการภาคประชาชน
และองค�กรทBองถ่ิน ตามลําดับ สําหรับตัวแปรนโยบายการท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชร
ประกอบดBวย ดBานมีวัตถุประสงค�ท่ีชัดเจน ดBานมีความต�อเนื่อง ดBานการนําไปปฏิบัติไดB และดBาน    
การวัดผลและประเมินไดB สามารถอธิบายความผันแปรของยุทธศาสตร�การบริหารจัดการ             
การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร ไดBรBอยละ 14.20 (R2= 0.142) และตัวแปรดBานการ
บริหารจัดการ ประกอบดBวยตัวแปรการบริหารจัดการภาครัฐ สามารถอธิบายความฝ;นแปรของ
ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร ไดBรBอยละ 9.70 (R2= 0.097) 
ตัวแปรการบริหารจัดการภาคเอกชน สามารถอธิบายความฝ;นแปรของยุทธศาสตร�การบริหารจัดการ       
การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร ไดBรBอยละ 16.80 (R2= 0.168) ตัวแปรการบริหาร
จัดการภาคประชาชนและองค�กรทBองถ่ิน สามารถอธิบายความฝ;นแปรของยุทธศาสตร�การบริหาร
จัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร ไดBรBอยละ 22.40 (R2= 0.224) 
 3) ขBอเสนอแนะยุทธศาสตร�ท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของ
จังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงผ�านการตรวจสอบและยืนยันขBอเสนอยุทธศาสตร�จากผูBใหBขBอมูลสําคัญ 20 คน 
โดยเรียงลําดับตามความสําคัญสูงสุด ประกอบดBวย (1) ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการภาคประชาชนและ
องค�กรทBองถ่ิน มี 2 ยุทธวิธี คือ ยุทธวิธีการมีส�วนร�วมในการจัดการแหล�งท�องเท่ียวของชุมชนและ
ยุทธวิธีการสรBางจิตสํานึกร�วมปกปPองผลประโยชน�แหล�งท�องเท่ียว (2) ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการ
ภาคเอกชน มี 3 ยุทธวิธี คือ ยุทธวิธีการร�วมมือส�งเสริมการลงทุน ยุทธวิธีการร�วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ�
เพ่ือการท�องเท่ียว และยุทธวิธีการร�วมสรBางเครือข�ายการท�องเท่ียว (3) ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการ
ภาครัฐ มี 4 ยุทธวิธี คือ ยุทธวิธีการส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียว ยุทธวิธีการส�งเสริมการลงทุน 
ยุทธวิธีการพัฒนาป;จจัยพ้ืนฐานดBานการบริการท�องเท่ียว และยุทธวิธีการส�งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ�อย�างมีวิสัยทัศน� และ (4) ยุทธศาสตร�ความร�วมมือระหว�างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนและองค�กรทBองถ่ิน มี 3 ยุทธวิธี คือ ยุทธวิธีการส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียวเพ่ือ
สังคม ยุทธวิธีการส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียวเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ และยุทธวิธีการส�งเสริมและ
พัฒนาการท�องเท่ียวแบบบูรณาการอย�างยั่งยืน 
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were to 1) study the strategies for sustainable tourism 
management in Kamphaeng Phet province, 2) study the factors affecting the strategies for 
sustainable tourism management in Kamphaeng Phet province and 3) propose appropriate 
strategies for sustainable tourism management in Kamphaeng Phet province. This research was 
conducted using mixed methods of qualitative and quantitative research. The qualitative 
research was conducted by studying documentary reviews and in-depth interviews of 20 key 
informants composed of 8 top executives from the public sector, 5 entrepreneurs of tourism 
in Kamphaeng Phet province, 5 individuals from the people’s sector and local organizations 
and    2 academicians. They were selected by purposive sampling. The data were analyzed by 
analytic induction and interpretation. The quantitative research was conducted by studying a 
sample of 400 respondents from a population of 331,000 tourists in Kamphaeng Phet 
province. The sample size was derived by calculations done with Taro Yamane’s formula and 
were selected by accidental sampling. The tool for data collection was a 5 level rating scale 
questionnaire with a reliability of 0.875 and the data were analyzed by percentage, mean, 
standard deviation and stepwise regression analysis. The proposed strategies were examined 
by the same 20 key informants used for in-depth interviews. 
 The research findings were as follows: 
 1) The strategies for sustainable tourism management in Kamphaeng Phet province 
were, overall, were at a suitably high level. Ranked from A high to low, they were: strategies for 
tourism networks creation (X = 3.99, S.D. = 0.88), strategies for public relations (X = 3.87, S.D. = 
0.89) and strategies for tourism potential promotion (X =3.82,        S.D. = 0.90). The strategies 
for sustainable tourism management in Kamphaeng Phet province were composed of a 
tourism development plan for the lower Northern area, a tourism plan for Kamphaeng Phet 
province and an annual operational plan. But they did not have a master plan for coping with 
the direction of tourism development in the long term. Tourism policies in Kamphaeng Phet 
province emphasized sustainable tourism development such as historical tourism, and cultural 
tourism because of the advantages of world heritage. The mechanism driving this effort utilized 
the cooperation of 3 sectors namely the public sector, the private sector and the people’s 



ง 

sector and local organizations. This policy had a clear direction, targets and objectives but 
lacked suitable planning for policy implementation. 
 2) The factors affecting the strategies for sustainable tourism management in 
Kamphaeng Phet province consisted of (1) the tourism policy factor and (2) the 
management factor. The tourism policy factor was, overall at a high practical level, 
and when the aspect were ranked from the highest mean to the lowest mean, they 
were: the aspect of measurable and evaluable policy, the aspect of policy clearance, 
the aspect of continuing and the aspect of policy implementation, respectively. The 
management factor was, overall, at a high practical level, and when the aspect were 
ranked from the highest mean to the lowest mean, they were: the aspect of public 
sector management, the aspect of private sector management and the aspect of the 
people’s sector and local organizations, respectively. The tourism policy, which 
included the aspect of measurable and evaluable policy, the aspect of policy 
clearance, the aspect of continuing and the aspect of policy implementation, 
explained at 14.20 % (R2 = 0.142) of the variation of the whole strategies for sustainable 
tourism management in Kamphaeng Phet province. The management factor, which 
included the aspect of public sector management explained at 9.70 % (R2 = 0.097) of 
the variation of the whole strategies for sustainable tourism management in 
Kamphaeng Phet province. The aspect of private sector management explained at 
16.80 % (R2 = 0.168) of the variation of the whole strategies for sustainable tourism 
management in Kamphaeng Phet province and the aspect of the people’s sector 
and local organizations explained at 22.40 % (R2 = 0.224) of the variation of the 
whole strategies for sustainable tourism management in Kamphaeng Phet province.  
 3) The proposed appropriate strategies for sustainable tourism management in 
Kamphaeng Phet province which were examined and confirmed by 20 key informants and 
ranked from the most importance, were composed of (1) strategy for management of the 
people’s sector and local organizations comprising 2 tactics, namely the tactics for 
participation and the tactics for mutual consciousness to protect one’s tourism sites, (2) 
strategy for management of private sector comprising 3 tactics, namely the tactics for the 
cooperatives of investment, tactics for the cooperatives of products development and the 
tactics for tourism networks, (3) strategy for management of public sector comprising 4 
tactics, namely the tactics for tourism promotion and development, the tactics for 
investment promotion, the tactics for infra-structure development and the tactics for 
marketing promotion and visionary public relations and (4) strategy for tripartite involving the 
cooperation between the public sector, the private sector and the people’s sector and local 
organizations, was comprised of 3 tactics, namely the tactics of tourism promotion and 
development for society, the tactics of tourism promotion and economic development and 
the tactics for the integration of sustainable tourism promotion and development. 
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4.13 ค!าเฉลี่ย ค!าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีต!อปYจจัยท่ีมีผลต!อ

ยุทธศาสตร<การบริหารจัดการการท!องเท่ียวอย!างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร ด�าน
ปYจจัยการบริหารจัดการภาค ประชาชนและองค<กรท�องถ่ิน............................................... 
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4.14 ค!าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ<ระหว!างระหว!างตัวแปรของปYจจัยด�านนโยบายการท!องเท่ียว

ท่ีมีผลต!อยุทธศาสตร<การบริหารจัดการการท!องเท่ียวอย!างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร โดยภาพรวม (Y)......................................................................................... 
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4.15 แสดงการวิเคราะห<สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรปYจจัยด�านนโยบายการท!องเท่ียวท่ีมี

ผลต!อยุทธศาสตร<การบริหารจัดการการท!องเท่ียวอย!างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
โดยภาพรวม (Y).............................................................................................................. 
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4.16 แสดงค!าวิเคราะห<สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ<ระหว!างตัวแปรปYจจัยด�านนโยบายการ

ท!องเท่ียวท่ีมีผลต!อยุทธศาสตร<การบริหารจัดการการท!องเท่ียวอย!างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร ด�านยุทธศาสตร<การส!งเสริมศักยภาพการท!องเท่ียว (Y1)........................... 
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4.17 แสดงการวิเคราะห<สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรปYจจัยด�านนโยบายการท!องเท่ียวท่ีมี

ผลต!อยุทธศาสตร<การบริหารจัดการการท!องเท่ียวอย!างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
ด�านยุทธศาสตร<การส!งเสริมศักยภาพการท!องเท่ียว (Y1)................................................ 
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4.18 แสดงค!าวิเคราะห<สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ<ระหว!างตัวแปรของปYจจัยด�านนโยบายการ

ท!องเท่ียวท่ีมีผลต!อยุทธศาสตร<การบริหารจัดการการท!องเท่ียวอย!างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร ด�านยุทธศาสตร<การประชาสัมพันธ< (Y2).................................................... 
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4.19 แสดงการวิเคราะห<สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรปYจจัยนโยบายด�านการท!องเท่ียวท่ีมี
ผลต!อยุทธศาสตร<การบริหารจัดการการท!องเท่ียวอย!างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
ด�านยุทธศาสตร<การประชาสัมพันธ< (Y2)......................................................................... 
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4.20 แสดงค!าวิเคราะห<สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ<ระหว!างตัวแปรของปYจจัยด�านนโยบายการ

ท!องเท่ียวท่ีมีผลต!อยุทธศาสตร<การบริหารจัดการการท!องเท่ียวอย!างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร ด�านยุทธศาสตร<การสร�างเครือข!ายการท!องเท่ียว (Y3).................................. 
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4.21 แสดงการวิเคราะห<สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรปYจจัยด�านนโยบายการท!องเท่ียวท่ีมี

ผลต!อยุทธศาสตร<การบริหารจัดการการท!องเท่ียวอย!างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร
ด�านยุทธศาสตร<การสร�างเครือข!ายการท!องเท่ียว (Y3).................................................... 
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4.22 ค!าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ<ระหว!างระหว!างตัวแปรของปYจจัยด�านการบริหารจัดการ

ภาครัฐท่ีมีผลต!อยุทธศาสตร<การบริหารจัดการการท!องเท่ียวอย!างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร โดยภาพรวม (Y)......................................................................................... 

 
 

199 
4.23 แสดงการวิเคราะห<สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรปYจจัยด�านการบริหารจัดการภาครัฐ

ท่ีมีผลต!อยุทธศาสตร<การบริหารจัดการการท!องเท่ียวอย!างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร โดยภาพรวม (Y)......................................................................................... 
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4.24 แสดงค!าวิเคราะห<สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ<ระหว!างตัวแปรปYจจัยด�านการบริหารจัดการ

ภาครัฐท่ีมีผลต!อยุทธศาสตร<การบริหารจัดการการท!องเท่ียวอย!างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร ด�านยุทธศาสตร<การส!งเสริมศักยภาพการท!องเท่ียว (Y1)........................... 

 
 

201 
4.25 แสดงการวิเคราะห<สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรปYจจัยด�านการบริหารจัดการภาครัฐ

ท่ีมีผลต!อยุทธศาสตร<การบริหารจัดการการท!องเท่ียวอย!างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร ด�าน ยุทธศาสตร<การส!งเสริมศักยภาพการท!องเท่ียว โดยภาพรวม (Y1)..... 

 
 

202 
4.26 แสดงค!าวิเคราะห<สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ<ระหว!างตัวแปรของปYจจัยด�านการบริหาร

จัดการภาครัฐท่ีมีผลต!อยุทธศาสตร<การบริหารจัดการการท!องเท่ียวอย!างยั่งยืนของ
จังหวัดกําแพงเพชร ด�านยุทธศาสตร<การประชาสัมพันธ< (Y2)......................................... 
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4.27 แสดงการวิเคราะห<สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรปYจจัยด�านการบริหารจัดการภาครัฐ

ท่ีมีผลต!อยุทธศาสตร<การบริหารจัดการการท!องเท่ียวอย!างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร ด�านยุทธศาสตร<การประชาสัมพันธ< (Y2).................................................... 

 
 

204 
 



 ฏ

สารบัญตาราง (ต�อ) 
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4.28 แสดงค!าวิเคราะห<สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ<ระหว!างตัวแปรของปYจจัยด�านการบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีมีผลต!อยุทธศาสตร<การบริหารจัดการการท!องเท่ียวอย!างยั่งยืนของ
จังหวัดกําแพงเพชร ด�านยุทธศาสตร<การสร�างเครือข!ายการท!องเท่ียว (Y3).................... 
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4.29 แสดงการวิเคราะห<สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรปYจจัยด�านการบริหารจัดการภาครัฐ

ท่ีมีผลต!อยุทธศาสตร<การบริหารจัดการการท!องเท่ียวอย!างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร ด�านยุทธศาสตร<การสร�างเครือข!ายการท!องเท่ียว (Y3)…………………………. 
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4.30 ค!าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ<ระหว!างระหว!างตัวแปรของปYจจัยด�านการบริหารจัดการ

ภาคเอกชนท่ีมีผลต!อยุทธศาสตร<การบริหารจัดการการท!องเท่ียวอย!างยั่งยืนของ จังหวัด
กําแพงเพชร โดยภาพรวม (Y)......................................................................................... 

 
 

207 
4.31 แสดงการวิเคราะห<สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรปYจจัยด�านการบริหารจัดการ

ภาคเอกชนท่ีมีผลต!อยุทธศาสตร<การบริหารจัดการการท!องเท่ียวอย!างยั่งยืนของ จังหวัด
กําแพงเพชร โดยภาพรวม (Y)......................................................................................... 

 
 

208 
4.32 แสดงค!าวิเคราะห<สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ<ระหว!างตัวแปรปYจจัยด�านการบริหารจัดการ

ภาคเอกชนท่ีมีผลต!อยุทธศาสตร<การบริหารจัดการการท!องเท่ียวอย!างยั่งยืนของ จังหวัด
กําแพงเพชร ด�านยุทธศาสตร<การส!งเสริมศักยภาพการท!องเท่ียว (Y1)........................... 

 
 

209 
4.33 แสดงการวิเคราะห<สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรปYจจัยด�านการบริหารจัดการ

ภาคเอกชนท่ีมีผลต!อยุทธศาสตร<การบริหารจัดการการท!องเท่ียวอย!างยั่งยืนของ จังหวัด
กําแพงเพชร ด�านยุทธศาสตร<การส!งเสริมศักยภาพการท!องเท่ียว (Y1)........................... 
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4.34 แสดงค!าวิเคราะห<สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ<ระหว!างตัวแปรของปYจจัยด�านการบริหาร

จัดการภาคเอกชนท่ีมีผลต!อยุทธศาสตร<การบริหารจัดการการท!องเท่ียวอย!างยั่งยืนของ
จังหวัดกําแพงเพชร ด�านยุทธศาสตร<การประชาสัมพันธ< (Y2)……………………………..…... 
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4.35 แสดงการวิเคราะห<สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรปYจจัยด�านการบริหารจัดการ

ภาคเอกชนท่ีมีผลต!อยุทธศาสตร<การบริหารจัดการการท!องเท่ียวอย!างยั่งยืนของ จังหวัด
กําแพงเพชร ด�านยุทธศาสตร<การประชาสัมพันธ< (Y2).................................................... 
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4.36 แสดงค!าวิเคราะห<สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ<ระหว!างตัวแปรของปYจจัยด�านการบริหาร

จัดการภาคเอกชนท่ีมีผลต!อยุทธศาสตร<การบริหารจัดการการท!องเท่ียวอย!างยั่งยืนของ
จังหวัดกําแพงเพชร ด�านยุทธศาสตร<การสร�างเครือข!ายการท!องเท่ียว (Y3).................... 
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4.37 แสดงการวิเคราะห<สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรปYจจัยด�านการบริหารจัดการ
ภาคเอกชนท่ีมีผลต!อยุทธศาสตร<การบริหารจัดการการท!องเท่ียวอย!างยั่งยืนของ จังหวัด
กําแพงเพชร ด�านยุทธศาสตร<การสร�างเครือข!ายการท!องเท่ียว (Y3)............................... 

 
 

214 
4.38 ค!าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ<ระหว!างระหว!างตัวแปรของปYจจัยด�านการบริหารจัดการภาค

ประชาชนและองค<กรท�องถ่ิน ท่ีมีผลต!อยุทธศาสตร<การบริหารจัดการการท!องเท่ียว
อย!างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวม (Y)……………………………………………….. 
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4.39 แสดงการวิเคราะห<สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรปYจจัยด�านการบริหารจัดการภาค

ประชาชนและองค<กรท�องถ่ินท่ีมีผลต!อยุทธศาสตร<การบริหารจัดการการท!องเท่ียว
อย!างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวม (Y)...................................................... 
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4.40 แสดงค!าวิเคราะห<สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ<ระหว!างตัวแปรปYจจัยด�านการบริหารจัดการภาค

ประชาชนและองค<กรท�องถ่ินท่ีมีผลต!อยุทธศาสตร<การบริหารจัดการการท!องเท่ียวอย!าง
ยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร ด�านยุทธศาสตร<การส!งเสริมศักยภาพการท!องเท่ียว (Y1).... 

 
 

217 
4.41 แสดงการวิเคราะห<สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรปYจจัยด�านการบริหารจัดการภาค

ประชาชนและองค<กรท�องถ่ิน ท่ีมีผลต!อยุทธศาสตร<การพัฒนาการท!องเท่ียวอย!างยั่งยืน
ของจังหวัดกําแพงเพชร ด�านยุทธศาสตร<การส!งเสริมศักยภาพการท!องเท่ียว (Y1).......... 
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4.42 แสดงค!าวิเคราะห<สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ<ระหว!างตัวแปรของปYจจัยด�านการบริหาร

จัดการภาคประชาชนและองค<กรท�องถ่ิน ท่ีมีผลต!อยุทธศาสตร<การบริหารจัดการการ
ท!องเท่ียวอย!างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร ด�านยุทธศาสตร<การประชาสัมพันธ< (Y2).. 

 
 

219 
4.43 แสดงการวิเคราะห<สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรปYจจัยด�านการบริหารจัดการภาค

ประชาชนและองค<กรท�องถ่ิน ท่ีมีผลต!อยุทธศาสตร<การบริหารจัดการการท!องเท่ียว
อย!างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร ด�านยุทธศาสตร<การประชาสัมพันธ< (Y2)................. 

 
 

220 
4.44 แสดงค!าวิเคราะห<สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ<ระหว!างตัวแปรของปYจจัยด�านการบริหาร

จัดการภาคประชาชนและองค<กรท�องถ่ิน ท่ีมีผลต!อยุทธศาสตร<การบริหารจัดการการ
ท!องเท่ียวอย!าง ยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร ด�านยุทธศาสตร<การสร�างเครือข!ายการ
ท!องเท่ียว (Y3).................................................................................................................  
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4.45 แสดงการวิเคราะห<สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรปYจจัยด�านการบริหารจัดการภาค

ประชาชนและองค<กรท�องถ่ิน ท่ีมีผลต!อยุทธศาสตร<การบริหารจัดการการท!องเท่ียว
อย!างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร ด�านยุทธศาสตร<การสร�างเครือข!ายการท!องเท่ียว (Y3)..   

 
 

222 
 



สารบัญภาพ 

 

ภาพท่ี   หน�า 

2.1 แสดงการจัดทํายุทธศาสตร�ตามความหมายของ Hellriegel & Slocum...................... 19 

2.2 แสดงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร�ตามความหมายของ Donnelly, Gibson & 

Ivancevich................................................................................................................... 

 

20 

2.3 แสดงความสัมพันธ�ระหว;างนโยบายกับยุทธศาสตร�....................................................... 24 

2.4 กรอบแนวคิดท่ีใชDในการวิจัย......................................................................................... 147 

5.1 แสดงโมเดลปJจจัยท่ีเก่ียวกับยุทธศาสตร�การบริหารจัดการภาครัฐ................................ 253 

5.2 แสดงโมเดลปJจจัยท่ีเก่ียวกับยุทธศาสตร�การบริหารจัดการภาคเอกชน......................... 254 

5.3 แสดงโมเดลปJจจัยท่ีเก่ียวกับยุทธศาสตร�การบรหิารจดัการภาคประชาชนและองค�กร

ทDองถ่ิน................................................................................................................................................ 

 

255 

5.4 แสดงโมเดลปJจจัยท่ีเก่ียวกับยุทธศาสตร�ความร;วมมือระหว;างภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชนและองค�กรทDองถ่ิน................................................................................. 

 

256 

   

   

   

   

   

   

   

   
 



บทที่  1 
บทนํา 

 

1.1  ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา  
 การพัฒนาประเทศในท�ามกลางกระแสโลกาภิวัตน� ต�องมีการปรับตัวให�เหมาะสมกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีหลากหลาย ซับซ�อน มีการแข�งขันกันสูง การกําหนดยุทธศาสตร�ท่ีเหมาะสม
กับบริบทของประเทศและรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน เป+นเรื่องท่ีควรตระหนัก โดยการ
เสริมสร�างกระบวนการเรียนรู�ให�แก�ประชาชนและเสริมสร�างความเข�มแข็งให�เกิดข้ึนแก�ชุมชนท�องถ่ิน 
พร�อมท้ังฟ23นฟูและอนุรักษ�ป5จจัยแวดล�อมชุมชนให�เกิดความยั่งยืน หากป5จจัยพ้ืนฐานเหล�านี้มีคุณภาพ 
ก็จะส�งผลถึงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมไทย มีความม่ันคงและยั่งยืน ดํารงอยู�ในประชาคมโลกอย�างมี
เกียรติและมีศักด์ิศรี 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 ได�มียุทธศาสตร�การ
พัฒนาประเทศให�คนในสังคมอยู�ร�วมกันอย�างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย�างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ภายใต�กระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ�ได�ยากและ
ซับซ�อนมากยิ่งข้ึน การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 ได�กําหนด
ทิศทางและยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ีเหมาะสม โดยเร�งสร�างภูมิคุ�มกันเพ่ือปDองกันป5จจัยเสี่ยง และเสริม
รากฐานของประเทศด�านต�างๆ ให�เข�มแข็งควบคู�ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให�มีคุณภาพ มี
โอกาสเข�าถึงทรัพยากรและได�รับประโยชน�จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย�างเป+นธรรม รวมท้ัง
สร�างโอกาสทางเศรษฐกิจด�วยฐานความรู� และความคิดสร�างสรรค�บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภค
ท่ีเป+นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม นําไปสู�การพัฒนาประเทศท่ีม่ันคงและยั่งยืน ได�แก�  
 ยุทธศาสตร�การสร�างความเป+นธรรมในสังคม ให�ความสําคัญกับ  
 1. การสร�างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให�ทุกคนในสังคมไทยควบคู�กับการ
เสริมสร�างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร�างโอกาสในชีวิตให�แก�ตนเอง มุ�งปรับ
โครงสร�างเศรษฐกิจให�มีฐานการพัฒนาท่ีท่ัวถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีมีความ
หลากหลายและแข็งแกร�งมากข้ึน ส�งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให�เกิดความเป+นธรรม ปรับโครงสร�าง
ภาษีท้ังระบบให�สนับสนุนการกระจายรายได�และเป+นเครื่องมือสร�างความเป+นธรรมในการจัดสรร
ทรัพยากรและการถือครองทรัพย�สิน พัฒนาการใช�ประโยชน�เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข�าถึง
ข�อมูลข�าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส�งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสร�างความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจและสังคมแก�คนในสังคมไทย รวมท้ังยกระดับคุณภาพระบบการคุ�มครองทางสังคมให�
ครอบคลุมทุกคนอย�างท่ัวถึง สอดคล�องกับความต�องการและความจําเป+น  
 2. การจัดบริการทางสังคมให�ทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เน�นการสร�างภูมิคุ�มกันระดับ
ป5จเจก และสร�างการมีส�วนร�วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ�งพัฒนาระบบบริการ
สาธารณะให�มีคุณภาพและมีช�องทางการเข�าถึงอย�างเท�าเทียมและท่ัวถึง การจัดหาท่ีอยู�อาศัยของผู�มี
รายได�น�อย การเข�าถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให�มีคุณภาพและ



 2 

ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐานรากและระบบการออมท่ีหลากหลาย เสริมสร�างเจตคติด�าน
ความเสมอภาคระหว�างหญิงและชาย และพัฒนาระบบฐานข�อมูลในการคุ�มครองทางสังคมให�
ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเข�าถึงบริการอย�างมีประสิทธิภาพ  
 3. การเสริมสร�างพลังให�ทุกภาคส�วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช�ชีวิตในสังคมและมีส�วน
ร�วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได�อย�างมีคุณค�าและศักด์ิศรี ให�ทุกคนสามารถแสดงออกทาง
ความคิดอย�างสร�างสรรค� เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการป5ญหาของชุมชน
ด�วยตนเอง สนับสนุนการรวมกลุ�มอาชีพท่ีสอดคล�องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี ส�งเสริมให�ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมและองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป+นพลังร�วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบ
การคุ�มครองผู�บริโภคเพ่ิมช�องทางการเข�าถึงข�อมูลและองค�ความรู�เก่ียวกับสิทธิของผู�บริโภค ส�งเสริม
บทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจท้ังในระดับชาติและระดับท�องถ่ินเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
 4. การสานสร�างความสัมพันธ�ของคนในสังคมให�มีคุณค�าร�วมและตระหนักถึงผลประโยชน�
ของสังคม และเสริมสร�างการบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีประสิทธิภาพ โปร�งใส มีระบบตรวจสอบและ
การรับผิดชอบท่ีรัดกุม โดยสร�างค�านิยมใหม�ท่ียอมรับร�วมกันบนฐานของความไว�เนื้อเชื่อใจและเก้ือกูล
กันในสังคม ส�งเสริมวัฒนธรรมการเมืองท่ีมีธรรมาภิบาลนําไปสู�การเป+นประชาธิปไตยท่ีถูกต�องและ
เหมาะสม เสริมสร�างระบบบริหารราชการให�เข�มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ�วงดุลอํานาจการ
ตรวจสอบท่ีเข�มงวดและรอบด�าน พัฒนาข�าราชการให�มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ 
และมีความรับผิดรับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยท้ังระบบให�เป+นประชาธิปไตยของมวลชน สร�างความ
เท�าเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพ่ิมช�องทางในการรับข�อร�องเรียนและให�ความช�วยเหลือเยียวยา
แก�ผู�เสียหายและผู�ได�รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม รวมท้ังสนับสนุนการใช�สื่อเพ่ือสังคมท้ัง
ในระดับประเทศและท�องถ่ิน และสังคมออนไลน�ให�เป+นพลังหนุนเสริมการพัฒนา  
 ยุทธศาสตร�การพัฒนาคนสู�สังคมแห�งการเรียนรู�ตลอดชีวิตอย�างยั่งยืน ให�ความสําคัญกับ 
 1. การปรับโครงสร�างและการกระจายตัวประชากรให�เหมาะสม เป+นการส�งเสริมคู�สมรสท่ีมี
ความพร�อมให�มีบุตรเพ่ิมข้ึนและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ�ไม�ให�ตํ่ากว�าระดับท่ีเป+นอยู�ป5จจุบัน
สนับสนุนการกระจายตัวและส�งเสริมการต้ังถ่ินฐานของประชากรให�เหมาะสมสอดคล�องกับศักยภาพ 
โอกาสและทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนท่ี  
 2. การพัฒนาคุณภาพคนไทยให�มีภูมิคุ�มกันต�อการเปลี่ยนแปลง มุ�งพัฒนาคุณภาพคนไทย
ทุกช�วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด�วยกระบวนการเรียนรู�ท่ีเสริมสร�างวัฒนธรรมการเก้ือกูล พัฒนา
ทักษะให�คนมีการเรียนรู�ต�อเนื่องตลอดชีวิต ต�อยอดสู�การสร�างนวัตกรรมท่ีเกิดจากการฝJกฝนเป+น
ความคิดสร�างสรรค�ปลูกฝ5งการพร�อมรับฟ5งความคิดเห็นจากผู�อ่ืน และจิตใจท่ีมีคุณธรรม ซ่ือสัตย� มี
ระเบียบวินัย พัฒนาคนด�วยการเรียนรู�ในศาสตร�วิทยาการให�สามารถประกอบอาชีพได�อย�าง
หลากหลาย สอดคล�องกับแนวโน�มการจ�างงานและเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
สร�างจิตสํานึกให�คนไทยมีความรับผิดชอบต�อสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร�างค�านิยม
การผลิตและบริโภคท่ีรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล�อม เรียนรู�การรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติ  
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 3. การส�งเสริมการลดป5จจัยเสี่ยงด�านสุขภาพอย�างเป+นองค�รวม โดยสร�างเสริมสุขภาวะคน
ไทยให�มีความสมบูรณ�แข็งแรงท้ังร�างกายและจิตใจ พัฒนาความรู�และทักษะในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สร�างการมีส�วนร�วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือต�อสุขภาพ ควบคู�
กับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให�มีคุณภาพ พร�อมท้ังการส�งเสริมการแพทย�ทางเลือก การ
พัฒนาระบบฐานข�อมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรด�านสาธารณสุขให�เหมาะสมท้ังการ
ผลิตและการกระจายบุคลากรตลอดจนการใช�มาตรการการเงินการคลังเพ่ือสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน  
 4. การส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต มุ�งสร�างกระแสสังคมให�การเรียนรู�เป+นหน�าท่ีของคน
ไทยทุกคน มีนิสัยใฝLรู� รักการอ�านต้ังแต�วัยเด็ก และส�งเสริมการเรียนรู�ร�วมกันของคนต�างวัย ควบคู�กับ
การส�งเสริมให�องค�กร กลุ�มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป+นแหล�งเรียนรู�อย�าง
สร�างสรรค� สื่อสารด�วยภาษาท่ีเข�าใจง�าย รวมถึงส�งเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคล�องกับความ
ต�องการของผู�เรียน และสร�างสังคมแห�งการเรียนรู�ท่ีมีคุณภาพและสนับสนุนป5จจัยท่ีก�อให�เกิดการ
เรียนรู�ตลอดชีวิต  
 5. การเสริมสร�างความเข�มแข็งของสถาบันทางสังคม เป+นการเสริมสร�างความเข�มแข็งและ
พัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให�เอ้ือต�อการพัฒนาคน สร�างค�านิยมให�คนไทยภูมิใจใน
วัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกต�างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีลดป5ญหาความขัดแย�ง
ทางความคิด และสร�างความเป+นเอกภาพในสังคม สร�างเครือข�ายความร�วมมือทางวัฒนธรรมร�วมกับ
ประชาคมโลกโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนให�เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู� ส�งเสริมความเข�าใจระหว�างประชาชนในการเรียนรู�ประวัติศาสตร� วัฒนธรรม และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู�ข�อมูลข�าวสาร 
 ยุทธศาสตร�ความเข�มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ให�ความสําคัญกับ 
 1. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป+นฐานการผลิตภาคเกษตรให�เข�มแข็งและยั่งยืนมุ�ง
รักษา ปDองกัน และคุ�มครองพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให�เกษตรกรรายย�อยมีท่ีดิน
เป+นของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดิน ใช�มาตรการทางภาษีเพ่ือบังคับหรือจูงใจให�บุคคลผู�ถือครอง
ท่ีดินทําประโยชน�ในพ้ืนท่ีดังกล�าวมากข้ึน สนับสนุนการกระจายการถือครองท่ีดินอย�างเท�าเทียมและ
เป+นธรรมเร�งรัดการจัดให�มีองค�กรและระบบบริหารจัดการท่ีดินให�เป+นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป+นฐานการผลิตภาคการเกษตร ฟ23นฟูและส�งเสริมค�านิยม วัฒนธรรมท่ีดี และ
วิถีชีวิตทางการเกษตรท่ีให�ความสําคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให�ความสําคัญกับการ
วิจัยและพัฒนาอย�างต�อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทาง
การเกษตรท่ีสอดคล�องกับสภาพพ้ืนท่ี ควบคุมและกํากับดูแลให�มีการนําเข�าและใช�สารเคมีทาง
การเกษตรท่ีได�มาตรฐาน ปรับปรุงบริการข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการผลิตให�ท่ัวถึง ส�งเสริมการผลิตท่ีคงไว�ซ่ึง
ความหลากหลายของพันธุ�พืชและสัตว�ท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล�อมของประเทศ 
พัฒนาและเสริมสร�างองค�ความรู�วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีต�างๆ ท่ีเหมาะสมทางการเกษตร รวมท้ัง
สนับสนุนการใช�เทคโนโลยีการผลิตท่ีเป+นมิตรต�อสิ่งแวดล�อมให�แก�เกษตรกรอย�างต�อเนื่องและท่ัวถึง 
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 3. การสร�างมูลค�าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห�วงโซ�การผลิต สนับสนุนการผลิตและ
บริการของชุมชนในการสร�างมูลค�าเพ่ิมสินค�าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส�งเสริมสถาบันการศึกษา
ในพ้ืนท่ีให�ร�วมทําการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู�ประกอบการนําองค�ความรู� 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตท่ีเป+นมิตรต�อสิ่งแวดล�อมบนฐานความคิดริเริ่มสร�างสรรค�มาใช�ใน
การสร�างมูลค�าเพ่ิมสินค�า ผลิตภัณฑ�เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค�าเกษตรและ
อาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินค�าเกษตรให�เทียบเท�าระดับสากล ส�งเสริมระบบตลาดกลางสินค�า
เกษตรและตลาดซ้ือขายสินค�าเกษตรล�วงหน�า ส�งเสริมภาคเอกชนและองค�กรชุมชนเข�ามามีส�วนร�วม
ในการบริหารจัดการระบบสินค�าเกษตรและอาหารร�วมกับสถาบันเกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การบริหารจัดการโลจิสติกส�ของภาคเกษตร  
 4. การสร�างความม่ันคงในอาชีพและรายได�ให�แก�เกษตรกร มุ�งพัฒนาระบบการสร�าง
หลักประกันรายได�ของเกษตรกรให�มีความม่ันคงและครอบคลุมเกษตรกรท้ังหมด พัฒนาระบบ
ประกันภัยพืชผลการเกษตร ส�งเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธสัญญาท่ีเป+นธรรมแก�ทุกฝLาย 
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป+นอยู�ของเกษตรกร สร�างแรงจูงใจให�เยาวชน เกษตรกรรุ�นใหม� และ
แรงงานท่ีมีคุณภาพเข�าสู�อาชีพเกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให�เป+นกลไก
สนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร เสริมสร�างความเข�มแข็งให�กับเกษตรกรรายย�อยท่ีได�รับ
ผลกระทบจากการนําเข�าสินค�าเกษตรและอาหารท่ีมีต�นทุนตํ่าท่ีเป+นผลมาจากข�อตกลงการเปNดการค�าเสรี  
 5. การสร�างความม่ันคงด�านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
โดยส�งเสริมให�เกษตรกรปลูกต�นไม�และปลูกปLาโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมข้ึน ส�งเสริมให�เกษตรกร
ทําการเกษตรด�วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให�มีการจัดการ
และเผยแพร�องค�ความรู�และการพัฒนาด�านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย�างต�อเนื่องและท่ัวถึง รวมท้ัง
ส�งเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร�างเครือข�ายการผลิต
และการบริโภคท่ีเก้ือกูลกันในระดับชุมชนท่ีอยู�บริเวณใกล�เคียงกัน ส�งเสริมการนําวัตถุดิบทางการ
เกษตรท่ีผลิตได�ในชุมชนและท่ีเหลือใช�จากการเกษตรมาผลิตเป+นพลังงานทดแทนในชุมชน รวมท้ัง
ส�งเสริมและพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีให�เป+นเครื่องมือในการสร�างความเข�มแข็งด�านอาหาร
ให�กับเกษตรกรและชุมชนอย�างเป+นระบบ  
 6. การสร�างความม่ันคงด�านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เข�มแข็งภาคเกษตร ด�วยการส�งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืช
พลังงาน จัดให�มีระบบการบริหารจัดการสินค�าเกษตรท่ีใช�เป+นท้ังอาหารและพลังงาน เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและการใช�พลังงานชีวภาพท่ีเก่ียวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให�มีกลไก
กํากับดูแลโครงสร�างราคาของพลังงานชีวภาพ และปลูกจิตสํานึกในการใช�พลังงานชีวภาพอย�างมี
ประสิทธิภาพและคุ�มค�า  
 7. การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร�างความม่ันคงด�านอาหารและพลังงาน 
โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข�ายปราชญ�ชาวบ�าน ภาคเอกชน และชุมชนให�เข�ามามีส�วน
ร�วมในการกําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทํางานของหน�วยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวข�องให�มีการร�วมมือและบูรณาการการทํางานอย�างจริงจัง ท้ังในส�วนกลางและระดับ
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พ้ืนท่ี พัฒนาระบบฐานข�อมูลสารสนเทศด�านอาหารและพลังงานต้ังแต�การผลิต การตลาดไปจนถึงการ
บริโภค พัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาด�านการเกษตร ส�งเสริมความร�วมมือระหว�าง
ประเทศท้ังในระดับพหุภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนท่ีก�อให�เกิดความม่ันคงด�าน
อาหารและพลังงาน  
 ยุทธศาสตร�การปรับโครงสร�างเศรษฐกิจสู�การเติบโตอย�างมีคุณภาพและยั่งยืนให�
ความสําคัญกับ 
 1. การปรับโครงสร�างเศรษฐกิจสู�การพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร�างความเข�มแข็ง
ให�กับผู�ประกอบการ โดยเฉพาะผู�ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม และผลักดันให�มี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให�เข�มแข็งและแข�งขันได� ด�วยการปรับโครงสร�างการค�า
และการลงทุนให�สอดคล�องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ปรับโครงสร�างภาคบริการให�สามารถสร�างมูลค�าเพ่ิมกับสาขาบริการท่ีมีศักยภาพและ
เป+นมิตรกับสิ่งแวดล�อมบนฐานความคิดสร�างสรรค�และนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสร�างสรรค�ซ่ึง
ครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร�างสรรค�การพัฒนาเมืองสร�างสรรค� และการพัฒนาอุตสาหกรรม
สร�างสรรค� พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพ่ิมผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการสร�างมูลค�าเพ่ิม
ด�วยเทคโนโลยีและกระบวนการท่ีเป+นมิตรกับสิ่งแวดล�อม และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมท่ีมุ�งการปรับ
โครงสร�างอุตสาหกรรมให�มีคุณภาพและยั่งยืน ด�วยการใช�ความรู�ด�านวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และ
ความคิดสร�างสรรค� สู�อุตสาหกรรมฐานความรู�เชิงสร�างสรรค�และเป+นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม  
 2. การพัฒนาวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให�เป+นพลังขับเคลื่อนการปรับ
โครงสร�างเศรษฐกิจให�เติบโตอย�างมีคุณภาพและยั่งยืน เน�นการนําความคิดสร�างสรรค� ภูมิป5ญญา
ท�องถ่ินทรัพย�สินทางป5ญญา วิจัยและพัฒนาไปต�อยอด ถ�ายทอด และประยุกต�ใช�ประโยชน�ท้ังเชิง
พาณิชย� สังคม และชุมชน โดยสร�างสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ืออํานวยต�อการพัฒนาและประยุกต�ใช�
วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมท่ีส�งเสริมการใช�ความคิดสร�างสรรค�และสร�างมูลค�าเพ่ิม
ให�กับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมให�ท่ัวถึงและเพียงพอท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความร�วมมือระหว�าง
ภาครัฐและเอกชน  
 3. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข�งขันท่ีมีประสิทธิภาพ เท�าเทียม และเป+นธรรมมุ�ง
พัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมท้ังกําลังแรงงานให�เอ้ือต�อการปรับโครงสร�างเศรษฐกิจ พัฒนา
ระบบการจัดการทรัพย�สินทางป5ญญา พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส�ของประเทศให�
เชื่อมโยงการขนส�งท้ังภายในประเทศและระหว�างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานสู�สากล 
สร�างความม่ันคงด�านพลังงานด�วยการส�งเสริมการใช�พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช�พลังงานในทุกระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต�างๆ ทางเศรษฐกิจให�
เอ้ือต�อการเพ่ิมประสิทธิภาพการแข�งขันและสอดคล�องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก  
 4. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส�วนรวมอย�างมีเสถียรภาพ ให�ความสําคัญกับการบริหาร
จัดการด�านการเงิน โดยดําเนินนโยบายการเงินท่ีมีความเหมาะสมกับสถานการณ�แวดล�อมและทันต�อ
เหตุการณ� เพ่ิมบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให�สอดคล�องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก 



 6 

ปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝDาระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและ
พัฒนาระบบเตือนภัยแบบองค�รวม เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว�างประเทศ 
และการบริหารจัดการด�านการคลังท่ีปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได�ของประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ปDองกันความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการด
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส�งเสริมให�ภาคเอกชนเข�ามามีส�วนร�วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร�าง
พ้ืนฐานและการให�บริการข้ันพ้ืนฐานของภาครัฐเพ่ิมข้ึน และเสริมสร�างความเข�มแข็งทางการคลังของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 ยุทธศาสตร�การสร�างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม ให�ความสําคัญกับ  
 1. การพัฒนาความเชื่อมโยงด�านการขนส�งและระบบโลจิสติกส�ภายใต�กรอบความร�วมมือ
ในอนุภูมิภาคต�างๆ มุ�งพัฒนาบริการขนส�งและโลจิสติกส�ท่ีมีประสิทธิภาพและได�มาตรฐานสากล
ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส�งคนและสินค�าท่ีเก่ียวข�อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส�งและ           
โลจิสติกส�เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนท่ีชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจน
เชื่อมโยงระบบการผลิตกับพ้ืนท่ีตอนในของประเทศ  
 2. การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันระดับอนุภูมิภาคมุ�งพัฒนา
พ้ืนท่ีในภูมิภาคต�างๆ ของประเทศให�เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ�านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต�ให�เป+นฐานการพัฒนาด�านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท�องเท่ียว พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนและเมืองชายแดน รวมท้ังบูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ�านให�บรรลุ
ประโยชน�ร�วมกันท้ังด�านความม่ันคงและเสถียรภาพของพ้ืนท่ี  
 3. การสร�างความพร�อมในการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน เป+นการพัฒนาความร�วมมือระหว�าง
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส�วนเศรษฐกิจ เสริมสร�าง
ความเข�มแข็งให�สถาบันการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนให�มีมาตรฐาน เป+นท่ียอมรับในระดับสากล 
ยกระดับทักษะฝSมือแรงงาน กําหนดมาตรฐานข้ันพ้ืนฐานของคุณภาพสินค�าและบริการ ท่ีเป+นการ
ปDองกันสินค�าและบริการนําเข�าท่ีไม�ได�คุณภาพท้ังในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ�าน 
 4. การเข�าร�วมเป+นภาคีความร�วมมือระหว�างประเทศและภูมิภาคภายใต�บทบาทท่ี
สร�างสรรค� เป+นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว�างประเทศในเวทีโลก มุ�งรักษาบทบาทของไทย
ในการมีส�วนร�วมกําหนดยุทธศาสตร�ของกรอบความร�วมมือท่ีดําเนินอยู� รวมท้ังรักษาดุลยภาพของ
ปฏิสัมพันธ�กับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม�  
 5. การสร�างความเป+นหุ�นส�วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�การ
เคลื่อนย�ายแรงงาน และการส�งเสริมแรงงานไทยในต�างประเทศ โดยเร�งดําเนินการด�านความร�วมมือ
ในการกําหนดมาตรฐานฝSมือระหว�างประเทศเพ่ืออํานวยความสะดวกการเคลื่อนย�ายแรงงานใน
ภูมิภาค ส�งเสริมผู�ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู�ต�างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือน
บ�าน คุ�มครองและส�งเสริมสิทธิและผลประโยชน�ของคนไทยและแรงงานไทยในต�างประเทศ  
 6. การมีส�วนร�วมอย�างสําคัญในการสร�างสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิต ปDองกันภัยจาก
การก�อการร�ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร�ระบาดของโรคภัย มุ�งพัฒนา
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ศักยภาพและความพร�อมในการปDองกันและแก�ป5ญหาข�ามชาติด�านการก�อการร�าย ยาเสพติด และการ
หลบหนีเข�าเมืองท้ังระบบ พัฒนาศักยภาพและความร�วมมือภายในภูมิภาคเพ่ือเตรียมพร�อมรับภัย
พิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และร�วมมือในการปDองกันการติดเชื้อและการแพร�ระบาดของโรค
อุบัติใหม�และโรคระบาดซํ้า  
 7. การเสริมสร�างความร�วมมือท่ีดีระหว�างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย�างมีจริยธรรมและไม�ส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม พร�อมท้ังเปNดรับความร�วมมือกับองค�กร
ระหว�างประเทศท่ีไม�แสวงหากําไร เป+นการดําเนินการภายใต�กรอบความร�วมมือด�านสิ่งแวดล�อมใน
ระดับอนุภูมิภาค เสริมสร�างการผลิตและบริโภคสินค�าและบริการท่ีนําสู�การลดการปล�อยกTาซเรือน
กระจก ส�งเสริมและอํานวยความสะดวกองค�กรระหว�างประเทศท่ีไม�แสวงหากําไรให�มีบทบาทเพ่ิมข้ึน
ในการให�ไทยเป+นฐานการดําเนินความร�วมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศในภูมิภาค  
 8. การเร�งรัดการใช�ประโยชน�จากข�อตกลงการค�าเสรีท่ีมีผลบังคับใช�แล�ว เป+นการสร�างองค�
ความรู�ให�กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู�ได�รับผลกระทบท้ังเชิงบวกและลบให�สามารถพัฒนาศักยภาพและ
โอกาสของตนเองในการใช�ประโยชน�จากการเปNดการค�าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย�อมท่ีได�รับการสนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีท่ีไม�สามารถปรับตัวได�ทัน   
 9. การส�งเสริมให�ประเทศไทยเป+นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมท้ัง
เป+นฐานความร�วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให�มีสิทธิประโยชน�และการอํานวยความสะดวกท่ี
จําเป+น เพ่ือให�มีการจัดต้ังสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององค�กรระหว�าง
ประเทศท่ีไม�แสวงกําไร 
 10. การปรับปรุงและเสริมสร�างความเข�มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศต้ังแต�
ระดับชุมชนท�องถ่ิน มุ�งเสริมสร�างศักยภาพชุมชนท�องถ่ินให�รับรู�และเตรียมพร�อมรับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนท่ีในการกําหนด
ยุทธศาสตร�การพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ�มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให�สามารถพัฒนา
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ�าน ส�งเสริมศักยภาพด�านวิชาการและเครือข�ายของสถาบันการศึกษาของ
ไทยท่ีสร�างความใกล�ชิด และปฏิสัมพันธ�กับประเทศในอนุภูมิภาค  
 ยุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน ให�ความสําคัญกับ 
 1. การอนุรักษ� ฟ23นฟู และสร�างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมมุ�ง
รักษาและฟ23นฟูพ้ืนท่ีปLาและเขตอนุรักษ� พัฒนาระบบฐานข�อมูลและการจัดการองค�ความรู�ให�เป+น
เครื่องมือในการวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่ีดินและการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ5Wง เร�งรัดการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟ23นฟูแหล�งน้ํา
เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําต�นทุนส�งเสริมให�เกิดการใช�น้ําอย�างมีประสิทธิภาพ จัดทําแผนแม�บทโครงสร�าง
พ้ืนฐานด�านทรัพยากรน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย�างเป+นระบบ รวมท้ังส�งเสริมการอนุรักษ�และใช�
ประโยชน�จากทรัพยากรชีวภาพ 
 2. การปรับกระบวนทัศน�การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร�อมไปสู�การเป+น
เศรษฐกิจและสังคมคาร�บอนตํ่าและเป+นมิตรกับสิ่งแวดล�อม โดยปรับโครงสร�างการผลิตของประเทศ
และพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือเตรียมพร�อมไปสู�เศรษฐกิจคาร�บอนตํ่าและเป+นมิตรกับสิ่งแวดล�อม เพ่ิม
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ประสิทธิภาพการใช�พลังงานในภาคคมนาคมและขนส�ง เพ่ือลดปริมาณกTาซเรือนกระจก พัฒนาเมืองท่ี
เป+นมิตรกับสิ่งแวดล�อมเน�นการวางผังเมืองท่ีผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข�าด�วยกัน  
 3. การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ือให�สังคมมีภูมิคุ�มกัน มุ�งพัฒนาองค�ความรู�และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับ
กับความท�าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให�พร�อมกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 4. การเตรียมความพร�อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด�วยการจัดทําแผนท่ีและ
จัดลําดับพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให�มี
ประสิทธิภาพพัฒนาระบบฐานข�อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม ส�งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีด�านการจัดการภัยพิบัติ พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย�างจริงจัง และให�มี
มาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท�องถ่ินให�มีการ
เตรียมความพร�อม และจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ 
 5. การสร�างภู มิ คุ�มกันด�านการค�าจากเง่ือนไขด�านสิ่งแวดล�อมและวิกฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ�งติดตามและเฝDาระวังมาตรการการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อมท่ีอาจส�งผล
กระทบต�อการค�าและการลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากมาตรการทาง
การค�าและข�อตกลงระหว�างประเทศเก่ียวกับสิ่งแวดล�อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษา
ผลกระทบและกําหนดแผนกลยุทธ�รายสินค�า รวมท้ังมาตรการเยียวยาในสินค�าและธุรกิจท่ีเก่ียวข�อง 
ส�งเสริมให�ผู�ส�งออกทําคาร�บอนฟุตพริ้นต� และสร�างแรงจูงใจให�เกิดอุตสาหกรรมใหม�ๆ เพ่ือการพัฒนา
สิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 
 6. การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวข�องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด�านสิ่งแวดล�อมระหว�างประเทศ เป+นการศึกษารายละเอียดและสร�างความเข�าใจใน
พันธกรณีติดตามสถานการณ�การเจรจาและท�าทีของประเทศต�างๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือ
เสริมสร�างทักษะการเจรจาพัฒนาความร�วมมือในกลุ�มอาเซียนและประเทศคู�ค�าสําคัญ สนับสนุนการ
ดําเนินงานตามพันธกรณีและข�อตกลงระหว�างประเทศด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  
 7. การควบคุมและลดมลพิษ มุ�งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะและน้ําเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส� และขยะติดเชื้อ
ลดความเสี่ยงอันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ�งเหตุ
ฉุกเฉิน และระบบการจัดการเม่ือเกิดอุบัติภัยด�านมลพิษ 
 8. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล�อมให� มี
ประสิทธิภาพ โปร�งใสและเป+นธรรมอย�างบูรณาการ มุ�งส�งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการ
เข�าถึงและใช�ประโยชน�ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก�ป5ญหาความเหลื่อมล้ําในการ
เข�าถึงและใช�ประโยชน�ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให�เอ้ือต�อการ
อนุรักษ�และฟ23น ฟู  ผลั ก ดันให� มีการจัด เ ก็บภาษีสิ่ งแวดล�อมเ พ่ือสร� างแรงจู ง ใจ ในการใช�
ทรัพยากรธรรมชาติอย�างมีประสิทธิภาพและลดการก�อมลพิษ สร�างรายได�จากความหลากหลายทาง
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ชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข�อมูลและระบบติดตามประเมินผลรวมท้ังส�งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือสร�าง
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ีมีประสิทธิภาพ 
 จากยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศดังกล�าว เป+นยุทธศาสตร�ท่ีนําไปสู�การพัฒนาประเทศท่ี
ม่ันคงและยั่งยืนได� สามารถแข�งขัน ยืนหยัดอยู�ในประชาคมโลก ได�อย�างภาคภูมิใจ การเข�ามาลงทุน 
และ การเข�ามาท�องเท่ียวในประเทศของชาวต�างชาติ ก็จะมากข้ึนเป+นทวีคูณ โดยเฉพาะการท�องเท่ียว 
นับว�า เป+นอุตสาหกรรมอย�างหนึ่ง ท่ีสร�างรายได�ให�กับประเทศได�อย�างเป+นกอบเป+นกํา การส�งเสริม
การท�องเท่ียวจะต�องให�ความสําคัญเป+นอย�างยิ่ง โดยประเทศไทยได�มีการประชาสัมพันธ� ปSท�องเท่ียว
ไทย ต้ังแต�ปS พ.ศ. 2530 เป+นต�นมา ทําให�นักท�องเท่ียวได�หลั่งไหลมาเท่ียวประเทศไทยเป+นจํานวนมาก 
 การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวของประเทศไทย เป+นส�วนหนึ่งของพลังการ
ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพราะการท�องเท่ียวสามารถสร�างงาน สร�างอาชีพ กระจายรายได� 
มีความเก่ียวเนื่องกับกิจกรรมการพัฒนาในหลายๆ ด�าน สร�างคุณภาพชีวิตและความยั่งยืนให�กับ
ประชาชนในประเทศได� แต�การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจบางช�วงเวลาท่ีผ�านมา อุตสาหกรรมการ
ท�องเท่ียวสามารถเป+นพลังขับเคลื่อนแก�วิกฤติดังกล�าวได�ในระดับหนึ่ง เพราะการท�องเท่ียวสามารถ
ดึงดูดการเดินทางเข�าประเทศ และสร�างความเชื่อม่ันได� แสดงให�เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมการ
ท�องเท่ียวว�า สามารถสร�างผลประโยชน�ให�ประเทศชาติและประชาชนได� หากมีการส�งเสริมและพัฒนา
ให�อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวมีความยั่งยืน 
 การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน จึงเป+นรูปแบบของการท�องเท่ียวท่ีสามารถดํารงคุณค�าหรือความ
เป+นประโยชน�ของแหล�งท�องเท่ียวได�ยาวนานไม�มี ท่ีสิ้นสุด และไม�สร�างความเสื่อมโทรมหรือ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล�อมของแหล�งและบริเวณโดยรอบ โดยปกปDองและรักษาโอกาสให�กับคนในรุ�น
ต�อๆ ไปในอนาคต ซ่ึงจะนําไปสู�การจัดการทรัพยากรท้ังมวลท่ีจะสนองความต�องการด�านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม ในขณะท่ีจะสามารถธํารงรักษาเนื้อหาทางวัฒนธรรม กระบวนการทาง
นิเวศวิทยาท่ีจําเป+น ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการเก้ือหนุนและระบบ
ต�างๆ ท่ีเก้ือหนุนชีวิต พืช สัตว� และมนุษย�ท้ังหลาย (World Tourism Organization, 1998) 
 จังหวัดกําแพงเพชร ต้ังอยู�ในเขตทางภูมิศาสตร� ภาคกลางตอนบน เป+นเมืองเก�าท่ีนับว�ามี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร�และเจริญรุ�งเรืองมาต้ังแต� สมัยทวาราวดีเป+นเมืองท่ีต้ังของเมืองโบราณ
หลายเมือง เช�น เมืองชากังราว เมืองนครชุม ไตรตรึงษ� เมืองเทพนคร และเมืองคณฑี นอกจากนี้เมือง
กําแพงเพชรยังเป+นเมืองท่ีสองท่ีสมเด็จพระเจ�าตากสินมหาราชท่ี ได�ครองเมืองมีบรรดาศักด์ิเป+น 
“พระยาวชิรปราการ” ตามประวัติศาสตร�กล�าวว�ากําแพงเพชรเป+นเมืองหน�าด�านของสุโขทัยมีฐานะ
เป+น เมืองลูกหลวง เดิมเรียกชื่อว�า “เมืองชากังราว” และมีเมืองบริวารรายล�อมอยู�เป+นจํานวนมาก 
เช�น ไตรตรึงษ� เมืองเทพนคร การท่ีกําแพงเพชรเป+นเมืองหน�าด�านรับศึกสงครามในอดีตอยู�เสมอจึง
เป+นเมือง ยุทธศาสตร�มีหลักฐานท่ีแสดงให�เห็นว�าเป+นเมืองท่ีมีความสําคัญทางประวัติ ศาสตร�มากมาย 
เช�น กําแพงคูเมือง ปDอมปราการ วัดโบราณ มีหลักฐานให�สันนิษฐานว�าเดิมเคยเป+นเมืองท่ีต้ังของเมือง
สองเมือง คือ เมืองชากังราว และเมืองนครชุม โดยเมืองชากังราวสร�างข้ึนก�อนต้ังอยู�ทางฝ5Wงตะวันออก
ของแม�น้ําปNง พระยาเลอไท กษัตริย�องค�ท่ี 4 แห�งราชวงศ�สุโขทัย เป+นผู�สร�างข้ึนเม่ือประมาณ พ.ศ. 
1890 ต�อมาสมัยพระเจ�าลิไท กษัตริย�องค�ท่ี 5 แห�งราชวงศ�สุโขทัยได�สร�างเมืองใหม�ข้ึนทางฝ5Wงตะวันตก
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ของลําน้ําปNง คือเมืองนครชุม สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพได�ทรงบันทึกเรื่อง กําแพงเมืองไว�ว�า 
"เป+นกําแพงเมืองท่ีเก�าแก�ม่ันคงและยังมีความสมบูรณ�มาก และเชื่อว�าสวยงามท่ีสุดในประเทศไทย" 
ในปS พ.ศ. 2459 ได�เปลี่ยนเมืองกําแพงเพชร เป+นจังหวัดกําแพงเพชร ป5จจุบันจังหวัดกําแพงเพชรเป+น
เมืองศูนย�กลางการท�องเท่ียวทางประวัติศาสตร� แห�งหนึ่ง เพราะมีโบราณสถานเก�าแก� ซ่ึงก�อสร�างด�วน
ศิลาแลงหลายแห�งรวมอยู�ใน “อุทยานประวัติศาสตร�กําแพงเพชร” ท่ีได�รับการพิจารณาคัดเลือกจาก
องค�การศึกษาวิทยาศาสตร�และวัฒนธรรมสหประชา ชาติ (UNESCO) ให�ข้ึนทะเบียนไว�ในบัญชีมรดก
โลก เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2534 
 จังหวัดกําแพงเพชรมีสถานท่ีท�องเ ท่ียวมากมาย มี ท้ังสถานท่ีมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร� และสถานท่ีท�องเท่ียวท่ัวไป เช�น อุทยานแห�งชาติคลองลาน อุทยานประวัติศาสตร�
กําแพงเพชร บ�อน้ําพุร�อนพระร�วง (บึงสาป) พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติกําแพงเพชร อุทยานแห�งชาติ
คลองวังเจ�า อุทยานแห�งชาติแม�วงก� เขตรักษาพันธุ�สัตว�ปLาเขาสนามเพรียง และ แหล�งท�องเท่ียวเชิง
เกษตร นอกจากนี้ จังหวัดกําแพงเพชร ยังมีงานประจําปS เช�น ประเพณีงานนบพระ - เล�นเพลง และ
งานกาชาดจังหวัดกําแพงเพชร งานมหกรรมอาหารพ้ืนบ�าน เทศกาลกินกsวยเต๋ียว เท่ียวเมือง
กําแพงเพชร งานสารทไทยกล�วยไข�เมืองกําแพง เป+นต�น   
 จากบริบทพ้ืนท่ีของจังหวัดกําแพงเพชร ท่ีมีแหล�งท�องเท่ียวมากมายและหลากหลาย จาก
ข�อมูลเก่ียวกับการท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชร พบว�า มีจํานวนนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาว
ต�างประเทศ มีปริมาณเพ่ิมข้ึนในทุกปS โดยสถิติจํานวนนักท�องเท่ียวและรายได�ท่ีเกิดจากการท�องเท่ียว
ในแต�ละปS (สํานักงานการท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกําแพงเพชร) ต้ังแต�ปS พ.ศ. 2550-2555 มีดังนี้   
1) ปS 2550 จํานวน 361,080 คน รายได� 7589409 บาท 2) ปS 2551 จํานวน 443,564 คน รายได� 
7,362,809 บาท 3) ปS 2552 จํานวน 565,150 คน รายได� 9,009,705 บาท 4) ปS 2553 จํานวน 
398,327 คน รายได� 10,372,538 บาท 5) ปS 2554 จํานวน 444,973 คน รายได� 10,043,816 บาท 
6) ปS 2555 จํานวน 469,556 คน รายได� 10,106,012 บาท จากสถิติจํานวนนักท�องเท่ียวและรายได�
ในแต�ละปS จะเห็นได�ว�า การท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชร มีปริมาณจํานวนนักท�องเท่ียวและ
รายได�เพ่ิมข้ึนทุกปS หากมีการส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างจริงจัง มียุทธศาสตร�การท�องเท่ียว
ท่ีเหมาะสม จะทําให�จังหวัดกําแพงเพชรสามารถเป+นจังหวัดท่ีน�าท�องเท่ียวจังหวัดหนึ่งของประเทศ 
การเป+นจังหวัดท่ีเป+นเมืองมรดกโลก เป+นเมืองประวัติศาสตร� สามารถพัฒนาให�เป+นเมืองท�องเท่ียว
ระดับโลกได� เพ่ือให�การพัฒนาการท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชรเป+นการพัฒนาท่ีความยั่งยืนในทุก
ด�านได� กล�าวคือ ด�านเศรษฐกิจ ด�านสังคม ประเพณี วัฒนธรรม และด�านสิ่งแวดล�อม โดยผู�วิจัยจะ
ทําการศึกษาในหัวเรื่อง ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
 

1.2 คําถามในการวิจัย 
 1.2.1 ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชรเป+น
อย�างไร  
 1.2.2 ป5จจัยท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร มีอะไรบ�าง  
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 1.2.3 ยุทธศาสตร�ท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร เป+นอย�างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค'ของการวิจัย  
 1.3.1 เพ่ือศึกษายุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร  
 1.3.2 เพ่ือศึกษาป5จจัยท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของ
จังหวัดกําแพงเพชร  
 1.3.3 เพ่ือเสนอยุทธศาสตร�ท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของ
จังหวัดกําแพงเพชร  
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย  
 1.5.1 ขอบเขตด�านประชากร 
  ขอบเขตด�านประชากร ประกอบด�วยบุคลากรผู� เชี่ยวชาญภาครัฐ บุคลากร
ภาคเอกชน บุคลากรภาคประชาชนและองค�กรท�องถ่ิน และนักท�องเท่ียวท่ีมาท�องเท่ียวในจังหวัด
กําแพงเพชร 
 1.5.2 ขอบเขตด�านเนื้อหา 
  เป+นการศึกษาตามตัวแปรท่ีได�กําหนดไว�ในกรอบแนวคิด โดยศึกษาภายใต�กรอบของ
แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  
 1.5.3 ขอบเขตด�านพ้ืนท่ี 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยเลือกศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร  
 1.5.4 ขอบเขตด�านเวลา 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�กําหนดระยะเวลาท่ีใช�ศึกษาและค�นคว�าข�อมูล เริ่มต้ังแต�
เดือนตุลาคม 2556 ถึง เดือนมิถุนายน 2557 
 

1.5 คําจํากัดความท่ีใช,ในการวิจัย 
 การท�องเท่ียวแบบยั่งยืน หมายถึง รูปแบบการท�องเท่ียวท่ีใช�ทรัพยากรด�านการท�องเท่ียว
อย�างเหมาะสม เกิดประโยชน�สูงสุด มีการจัดการท่ีเหมาะสมกับฐานทรัพยากรท่ีมีอยู� สร�างความยั่งยืน
ให�กับการท�องเท่ียว 
 นักท�องเท่ียว หมายถึง ผู�ท่ีเดินทางมาเยี่ยมเยือนจังหวัดกําแพงเพชรและคนในท�องถ่ิน มี
ลักษณะท่ีไมใช�การไปทํางานประจํา หมายรวมถึงผู�มาเยี่ยมเยือนท่ีไม�พักค�างคืน 
 แหล�งท�องเท่ียว หมายถึง สถานท่ีเป+นแหล�งท�องเท่ียวท่ีสวยงามท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
หรือ สถานท่ีท่ีถูกสร�างข้ึนเพ่ือใช�เป+นแหล�งท�องเท่ียว 
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 นโยบาย หมายถึง สิ่งท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะกระทํา หรือไม�กระทํา โดยครอบคลุม กิจกรรม
ต�างๆ ของรัฐบาล และมีวัตถุประสงค�ท่ีจะกระทําให�บรรลุเปDาหมาย 
 ยุทธศาสตร� หมายถึง แนวทางท่ีกําหนดข้ึนตามนโยบาย มีแผน โครงการ กิจกรรม และ
หน�วยปฏิบัติกิจกรรม เป+นแนวทางท่ีกําหนดเพ่ือวัตถุประสงค�และสามารถนําไปปฏิบัติให�บรรลุ
วัตถุประสงค�นั้นได� 
 ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน หมายถึง แนวทางท่ีกําหนดข้ึนตาม
นโยบายการท�องเท่ียว มีแผน โครงการ กิจกรรม และหน�วยปฏิบัติกิจกรรม เป+นแนวทางท่ีกําหนดเพ่ือ
วัตถุประสงค� สามารถนําไปปฏิบัติให�บรรลุวัตถุประสงค�นั้น และเป+นแนวทางท่ีช�วยพัฒนาการ
ท�องเท่ียวให�เกิดความยั่งยืน 
 ป5จจัยการบริหารจัดการ หมายถึง การสนับสนุนการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาชนและองค�กรท�องถ่ิน 
 ผู�มาเยือน หมายถึง นักท�องเท่ียว ท่ีเดินทางเข�ามาพักค�างคืน และ นักทัศนาจร ท่ีเดินทาง
เข�ามาแต�ไม�ได�พักค�างคืน 
 แหล�งท�องเท่ียวหรือทรัพยากรการท�องเท่ียว หมายถึง ท้ังท่ีเป+นแหล�งท�องเท่ียวธรรมชาติ 
สถานท่ีสําคัญทางโบราณคดี ประวัติศาสตร� และศาสนา ลักษณะสถาป5ตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน ตลอดจนกิจกรรมงานประเพณีต�างๆ ท่ีสร�างสรรค�ข้ึน เป+นต�น ซ่ึงเป+น
แม�เหล็กดึงดูดความสนใจของนักท�องเท่ียว 
 โครงสร�างพ้ืนฐานและโครงสร�างสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการด�านการท�องเท่ียว 
หมายถึง สิ่งท่ีทําให�นักท�องเท่ียวสามารถเดินทางและติดต�อสื่อสารระหว�างกันได�โดยสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย ประหยัดเวลา และได�รับความสะดวกในเรื่องอาหารการกิน พาหนะในการเดินทาง
ท�องเท่ียวภายในประเทศ การรักษาพยาบาล ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน เป+นต�น 
 องค�กรภาครัฐ หมายถึง ผู�กําหนดนโยบาย สนับสนุน และส�งเสริมการท�องเท่ียว ใน
ขณะเดียวกันก็ดูแลระมัดระวังไม�ให�การท�องเท่ียวส�งผลกระทบหรือทําความเสียหายให�แก�สิ่งแวดล�อม 
สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และคุณภาพชีวิตของชุมชน 
 องค�การภาคเอกชน หมายถึง ผู�ท่ีดําเนินธุรกิจหลากหลาย เพ่ือให�บริการและความสะดวก
แก�นักท�องเท่ียว เพ่ือให�เกิดความพึงพอใจ ประทับใจ และสนใจเดินทางกลับมาท�องเท่ียวอีก 
 ภาคประชาชนและองค�กรท�องถ่ิน หมายถึง ผู�เป+นเจ�าของทรัพยากรการท�องเท่ียว หรือมี
ส�วนได�ส�วนเสียในอุตสาหกรรมท�องเท่ียว และมีส�วนสร�างความประทับใจ หรือไม�ประทับใจให�กับ
นักท�องเท่ียว 

  
1.6 ประโยชน'ท่ีคาดว/าจะได,รับ 
 1.6.1 ได�ทราบบริบทของจังหวัดกําแพงเพชรเพ่ือใช�เป+นแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร�
การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
 1.6.2 ได�ทราบนโยบายด�านการท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชรเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย
ให�มีผลต�อการบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
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 1.6.3 ได�ทราบป5จจัยท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของ
จังหวัดกําแพง เพชร เพ่ือนําไปกําหนดเป+นนโยบายการบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของ
จังหวัดกําแพงเพชร 
 1.6.4 ใช� เป+นแนวทางในการบริหารจัดการการท�องเ ท่ียวอย�างยั่ งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชรท่ีเหมาะสม เพ่ือส�งเสริมให�การท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชรโด�งดัง มีชื่อเสียงใน
ระดับชาติ และ นานาชาติ 
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

 
 ในการศึกษาวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร�การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร ผู&วิจัยได&ทําการศึกษาค&นคว&าจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข&อง และบริบทของ
จังหวัดกําแพงเพชร มีแนวคิดท่ีใช&ในการศึกษา ดังนี้ 1) แนวคิดเก่ียวกับยุทธศาสตร� 2) แนวคิด
เก่ียวกับนโยบาย 3) แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ 4) แนวคิดเก่ียวกับการท�องเท่ียว 5) แนวคิด
เก่ียวกับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 6) อุตสาหกรรมท�องเท่ียวไทย 7) บริบทจังหวัดกําแพงเพชร และ    
8) งานวิจัยท่ีเก่ียวข&อง 
 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับยุทธศาสตร!  
 2.1.1 ความหมายของยุทธศาสตร� 
  สุวิชัย ศุภรานนท� (2549) ให&ความหมาย คําว�า ยุทธศาสตร� หรือ กลยุทธ� (Strategy) 
มาจากภาษากรีกว�า Strategos หมายถึง Army (กองทัพ) กับคําว�า Agein หมายถึง Lead (การนํา) 
แปลโดยความหมายว�า Leading The Total Organization ถอดความเปRนภาษาไทยได&ว�า การนํา
องค�การโดยรวม โดยท่ัวไปแล&ว กลยุทธ�จะหมายถึง แผนงาน แนวทาง หรือวิธีการท่ีจะนําองค�การไปสู�
ผลท่ีสอดคล&องกับภารกิจและจุดมุ�งหมายรวมขององค�การ 
  สุรชาติ  บํารุงสุข (2537) กล�าวว�า ในต&นศตวรรษท่ี 19 มีการใช&คําว�า “ยุทธศาสตร�” 
ในความหมายว�า การใช&ทรัพยากรหรือภารกิจสงครามของนายทหารระดับสูง กล�าวคือ เปRนการ
เตรียมการเพ่ือทําสงครามโดยใช&แผนท่ี (การวางแผนการทําสงคราม) หรือหมายถึง การใช&การรบ
เพ่ือให&ได&ชัยชนะในการรณรงค�ทางทหาร แต�พอถึงปลายศตวรรษท่ี 19 จนถึงศตวรรษท่ี 20 คําว�า
ยุทธศาสตร�กลับไม�มีความหมายท่ีแน�ชัด จนไม�สามารถกําหนดความหมายให&เปRนท่ียอมรับโดยท่ัวไปได& 
และท่ีสําคัญกว�านั้นคือ มีการใช&คํานี้อย�างกว&างขวาง จนขาดความหมายท่ีแจ�มชัดในตัวเอง ปXจจุบัน 
พจนานุกรมศัพท�ทหารของสํานักงานคณะเสนาธิการร�วมของสหรัฐอเมริกาให&ความหมายของคําว�า 
ยุทธศาสตร�หรือกลยุทธ� หมายถึง ศาสตร�และศิลปZของการพัฒนาและการใช&กําลังท้ังการเมือง ทาง
เศรษฐกิจ ทางจิตวิทยา และทางทหารตามความเปRนจริง ท้ังในยามสันติและยามสงครามเพ่ือท่ีจะ
ก�อให&เกิดการสนับสนุนอย�างเต็มท่ีต�อนโยบายของชาติ โดยมีจุดมุ�งหมายท่ีจะเพ่ิมพูนความเปRนไปได&ท่ี
จะได&รับชัยชนะและผลสืบเนื่องในทางเปRนประโยชน�จากชัยชนะ และเพ่ือลดโอกาสของการพ�ายแพ& 
  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร� (2547) ได&ให&ความหมายว�า ยุทธศาสตร� หมายถึง  
กุศโลบายในการทํางานเพ่ือให&บรรลุผลสําเร็จ ภายใต&ข&อจํากัดของหน�วยงาน และบุคลากร หรือ
หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการท่ีแยบคายอันบ�งบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวขององค�กร ว�าจะก&าวไปสู�
เป\าหมายท่ีต&องการในอนาคตได&อย�างไร กลยุทธ�จึงเปRนกรอบชี้นําหรือส�วนหัวขบวนของชุดแผนงานท่ี
บ�งบอกขอบเขตขอบสิ่งท่ีเก่ียวข&องอันเปRนพ้ืนฐานของการจัดทําแผน และเปRนวิธีการเชิงรวมท่ีองค�กร
เลือกไว&เพ่ือเคลื่อนไปสู�วัตถุประสงค�ระยะยาวขององค�การ 
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 2.1.2 กระบวนการเชิงยุทธศาสตร� (Strategy Process) 
  ซาโต และป`เตอร� (Certo & Peter, 1991) กล�าวว�า กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ� 
(Strategy Process) มี 5 ข้ันตอน ดังนี้ คือ 
  1. การวิเคราะห�สภาพแวดล&อม คือ การพิจารณาจุดแข็ง จุดอ�อนภายในองค�การ
และปXจจัยภายนอกท่ีเปRนโอกาสและอุปสรรคต�อองค�กร ซ่ึงเปRนเง่ือนไขต�อความสําเร็จขององค�การ 
  2. การกําหนดทิศทางขององค�การ คือ การนําพันธกิจและวัตถุประสงค�ขององค�การ
มาพิจารณาโดยเน&นประโยชน�ท่ีจะได&รับ 
  3. การกําหนดยุทธศาสตร� คือ การพิจารณาออกแบบและเลือกยุทธศาสตร�ท่ี
เหมาะสมเพ่ือนําไปปฏิบัติแล&วทําให&องค�การบรรลุวัตถุประสงค� 
  4. การปฏิบัติตามยุทธศาสตร� คือ การนํายุทธศาสตร�ไปปฏิบั ติ โดยคํานึงถึง
โครงสร&างองค�การและวัฒนธรรมองค�การ เพ่ือนําไปสู�ความสําเร็จ 
  5. การควบคุมยุทธศาสตร�  คือ การติดตามผลการปฏิบั ติ  และประเมินผล
กระบวนการดําเนินงาน 
  ธงชัย  สันติวงษ� (2537) กล�าวว�า กระบวนการยุทธศาสตร�ประกอบด&วยส�วนสําคัญ 
2 ส�วน ได&แก� 
  1. การพัฒนาหรือการจัดทํายุทธศาสตร� ซ่ึงประกอบด&วยส�วนสําคัญ 4 ประการ ได&แก� 
   1.1 การวิเคราะห�ทรัพยากรภายใน ดูจุดแข็ง เพ่ือประเมินกําลังความสามารถใน
การดําเนินการต�อไป 
   1.2 การวิเคราะห�และเสาะหาโอกาสท่ีมีอยู�ในสภาพแวดล&อมภายนอก และ
ปXญหาอันอาจเกิดข้ึนท่ีองค�การควรรับทราบไว&ล�วงหน&า 
   1.3 การพิจารณาหรือทําความเข&าใจเก่ียวกับค�านิยม หรือเป\าหมายส�วนบุคคล
ของกลุ�มบุคคลหรือตัวบุคคลท่ีมีอิทธิพลต�อองค�การโดยตรง 
   1.4 การพิจารณากําหนดภาพพจน�ขององค�การ ในส�วนท่ีเ ก่ียวกับความ
รับผิดชอบท่ีต&องพึงมีต�อสังคม 
  2. การปฏิบัติตามยุทธศาสตร� เปRนงานของผู&บริหารระดับสูงท่ีจะต&องอาศัยความ
ร�วมมืออย�างกว&างขวางจากผู&บริหารระดับกลางและระดับตํ่ากว�าลงไปมากกว�าการจัดทํายุทธศาสตร�
สิ่งท่ีจําเปRนในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร� ได&แก� 
   2.1 การจัดกลุ�มงานหรือจัดองค�การ เพ่ือให&สามารถดําเนินการจนประสบ
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค� เปRนท่ียอมรับกันว�า ยุทธศาสตร�หนึ่งท่ีพัฒนาข้ึนมาแล&วนั้นต&องมีโครงสร&าง
ข้ึนมารองรับเพ่ืออํานวยให&กลยุทธ�นั้นสามารถดําเนินการได&จนเปRนสําเร็จผลอย�างมีประสิทธิภาพ 
   2.2 การจัดระบบข�าวสารข&อมูล ระบบข&อมูลสําหรับส�วนรวมท้ังหมดท่ีเปRน
ทางการและไม�เปRนทางการ จะต&องเอ้ืออํานวยให&งานขององค�การ และสมาชิกขององค�การสามารถ
ทํางานติดต�อกันไปได&โดยสะดวก 
   2.3 การควบคุม มีความสําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก เพ่ือท่ีจะแจ&งให&
ผู&บริหารทราบว�า สิ่งต�างๆ ได&ดําเนินการให&สอดคล&องและเปRนไปตามเป\าหมาย วัตถุประสงค� และ 
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แผนงาน เพียงใด และประการท่ีสอง เพ่ือเปRนเครื่องมือท่ีจะให&กระตุ&นหรือจูงใจสมาชิกขององค�การได&
อย�างมีประสิทธิภาพ ท่ีจะทําให&งานนั้นดําเนินต�อไปด&วยดี ฝgายบริหารจะใช&ควบคุมนี้สําหรับทบทวน
ผลงานเพ่ือนําข&อมูลมาปรับปรุงแผน หรือตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับกลยุทธ�ก็ได& 
 2.1.3 การบริหารเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Management)  
  สมชาย  ภคภาสน�วิวัฒน� (2546) กล�าวว�า การบริหารเชิงกลยุทธ� เปRนการนํา
กระบวนการเชิงยุทธศาสตร�มาดําเนินการให&เปRนผลสําเร็จ ประกอบด&วยข้ันตอน 3 ข้ันตอน คือ 
  1. ข้ันตอนการวิเคราะห�เชิงยุทธศาสตร� (Strategic Analysis) หมายถึงข้ันตอนใน
การวิเคราะห�องค�ปกระกอบท้ังหมด 3 ประการ อันได&แก� การวิเคราะห�สภาพแวดล&อมภายนอก การ
วิเคราะห�สภาพแวดล&อมภายในองค�การ และการวิเคราะห�ทัศนคติ ค�านิยมหรือวัฒนธรรมขององค�การ 
โดยมีเป\าหมายท่ีจะกําหนดสิ่งท่ีเรียกว�า “ตําแหน�งเชิงยุทธศาสตร�” 
   การวิเคราะห�สภาพแวดล&อมภายนอกขององค�การนั้น คือ การวิเคราะห�ถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม อุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดย
พิจารณาถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล�าว ท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือท่ีจะหา
ข&อสรุปว�า การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล&อมจะส�งผลกระทบต�อธุรกิจหรือต�อองค�การในเชิงบวก
หรือเชิงลบ ถ&ากระทบกับองค�การในเชิงบวกก็ถือว�าเปRน “โอกาส” (Opportunity) แต�ถ&ากระทบกับ
ธุรกิจในเชิงลบก็ถือว�าเปRน “อุปสรรคท่ีคุกคาม” (Threat) 
   ส�วนการวิเคราะห�สภาพแวดล&อมภายในขององค�การนั้น หมายถึง การพิจารณา
ถึงโครงสร&างองค�การ ทรัพยากรมนุษย�ขององค�การ ทรัพยากรด&านต�างๆ ไม�ว�าจะเปRนด&านการเงิน 
เทคโนโลยี สถานท่ีตั้ง ฐานลูกค&าและอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะดูว�าสิ่งต�างๆ ท่ีกล�าวมาเหล�านั้นเม่ือเทียบกับคู�แข�ง
แล&วเปRน “จุดอ�อน” (Weakness) หรือเปRน “จุดแข็ง” (Strength) 
   องค�ประกอบอีกส�วนหนึ่งของการวิเคราะห�เชิงยุทธศาสตร� (Strategic Analysis) 
คือ การวิเคราะห�ค�านิยม ความคาดหวัง ตลอดจนวัฒนธรรมขององค�การ เพราะองค�ประกอบด&วย
กลุ�มบุคคลท่ีมีความหลากหลายแตกต�างกัน การพิจารณาแนวความคิดของกลุ�มบุคคลต�างๆ ใน
องค�การจึงเปRนสิ่งสําคัญเพราะท่ีจะดําเนินการองค�กรประกอบด&วยการท่ีขจะดําเนินการตามแผนเชิง
ยุทธศาสตร�ให&ได&ผลนั้น จําเปRนต&องคํานึงถึงข&อเท็จจริงในการท่ีจะทําให&แผนนั้นสามารถปฏิบัติได& 
ข&อเท็จจริงส�วนหนึ่งท่ีต&องคํานึง คือ แนวความคิดหรือค�านิยมของคนในองค�การการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร�จึงต&องคํานึงข&อเท็จจริงในด&านบทบาทและอํานาจของกลุ�มต�างๆ ว�ากลุ�มใดมีอํานาจและ
พลังท่ีจะผลักดันนโนบายท่ีกําหนดไว&ให&เปRนผลสําเร็จ การศึกษาถึงค�านิยมของกลุ�มต�างๆ ในองค�การ
และการพัฒนาทิศทางและนโยบายขององค�การให&สอดคล&องกับกลุ�มคนเหล�านั้นจึงเปRนส�วนหนึ่งของ
แนวทางการวิเคราะห�เชิงยุทธศาสตร�ด&วย 
   สรุป การวิเคราะห�เชิงยุทธศาสตร�มีเป\าหมายสําคัญ คือ การกําหนดตําแหน�งเชิง
ยุทธศาสาตร� (Strategic Positioning) ขององค�การ โดยพิจารณามาถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล&อมและพิจารณาถึงข&อเท็จจริงในจุดอ�อนจุดแข็งขององค�การ ตลอดจนค�านิยมต�างๆ 
เพ่ือท่ีจะให&การวางตําแหน�งนั้น สอดคล&องและเปRนไปได& และสามารถท่ีจะปรับตัวไปตามเปลี่ยแปลง
ของสภาพแวดล&อมอันเหมาะสม 
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  2. ข้ันตอนการกําหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Choice) ประกอบด&วย 
3 ข้ันตอน ได&แก� 
   ข้ันตอนท่ี 1 เปRนการกําหนดแนวทางหรือทางเลือกทางยุทธศาสตร� (Strategic 
Option) คือ หลังจากท่ีได&มีการวิเคราะห�สภาพแวดล&อมภายนอกและสภาพแวดล&อมภายใน จะเปRน
การพิจารณาถึงความเปRนไปได&ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาองค�การ เพ่ือให&สอดคล&องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล&อมและต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของการศึกษาจุดแข็ง จุดอ�อน และความเปRนไป
ได&ในการนําไปปฏิบัติบนพ้ืนฐานการศึกษาค�านิยมของกลุ�มต�างๆ ซ่ึงเปRนการกําหนดแนวทางการ
พัฒนาองค�การไปสู�อนาคต เปRนการกําหนดทิศทางระยะยาวของพัฒนาการขององค�การตลอดจนการ
กําหนดแนวทางหรือยุทธศาสตร�ในทางเลือกต�างๆ เพ่ือท่ีบรรลุสู�ทิศทางท่ีได&ทิศทางท่ีได&กําหนดไว& 
   ข้ันตอนท่ี 2 เปRนการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร� เม่ือมีการกําหนดทางเลือก
ในเชิงยุทธศาสตร�หลายๆ แนวทางแล&ว จะมาสู�ข้ันศึกษาถึงความเปRนไปได&และความเหมาะสมของ
แนวทาง กล�าวอีกนัยหนึ่งคือ เปRนการประเมินทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงจะเปRนแนวทางท่ีคํานึงถึงจุดอ�อน 
จุดแข็ง ขององค�การและความเปRนไปได&ท่ีมีการปฏิบัติบนพ้ืนฐานของค�านิยม และเปRนแนวทางท่ี
สามารถดําเนินไปอย�างสอดคล&องกับโอกาสท่ีเปmดกว&างในอนาคต ตลอดจนเปRนแนวทางท่ีสามารถ
หลีกเลี่ยงหรือป\องกันภยันตรายของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล&อม แนวทางดังกล�าวอาจเรียกว�า 
“ยุทธศาสตร�ท่ีเหมาะสมท่ีสุด” (Strategic Fit) 
   ข้ันตอนท่ี 3 เปRนการเลือกยุทธศาสตร� หลังจากท่ีได&รับการประเมินถึงข&อดี ข&อเสีย
ของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร�หลายๆ เรียบร&อยแล&ว ก็จะเปRนช�วงของการตัดสินใจเลือกทางเลือกหนึ่ง
ให&เปRนการยุติในการนี้ต&องยอมรับว�า ประเด็กหรือค�านิยมของผู&นําหรือฝgายบริหารนั้นมีน้ําหนักมากใน
การเปRนตัวกําหนดทางเลือก บ�อยครั้งทางเลือกท่ีเลือกไว& เกิดจากอารมณ�หรือความผูกพันของผู&นํา
องค�การ หรือเปRนผลมาจากการต�อสู&ทางการเมืองในระดับองค�การมากกว�าทางเลือกท่ีมีเหตุผล 
   โดยสรุปแล&ว การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร�นั้น เป\าหมายท่ีสําคัญท่ีสุด คือ 
ต&องการท่ีจะดูถึงยุทธศาสตร�หรือแนวทาง หรือนโยบายท่ีเหมาะสมท่ีสุด ภายใต&ความเปRนไปได&และ
แนวทางสามารถสร&างความก&าวหน&าให&แก�องค�การได&มากท่ีสุด 
  3. ข้ันตอนการนํายุทธศาสตร�ไปปฏิบัติ (Strategy Imprememtation) หมายถึง 
ข้ันตอนท่ีจะมีการวางแผนใช&ทรัพยากร ท้ังด&านเงิน บุคลากร วัสดุอุปกรณ� การสร&างเครือข�ายหรือการ
ปรับโครงสร&างองค�การให&เหมาะสม เพ่ือสามารถนําแนวทางหรือกลยุทธ�ท่ีได&ตัดสินใจนั้นไปปฏิบัติได& 
นอกจากนี้ยังหมายถึงองค�ประกอบในการจัดแบ�งโครงสร&างองค�การรวมการกําหนดระบบบริหาร 
ตลอดจนการกําหนดระบบเก่ียวกับสารสนเทศ และการสร&างค�านิยมหรือวัฒนธรรมขององค�การอีกด&วย 
 2.1.4 การวางแผนยุทธศาสตร� 
  “การจัดทํายุทธศาสตร�” นับว�าเปRนกระบวนการท่ีสําคัญเปRนอย�างยิ่ง ในการ
เตรียมการ เพ่ือท่ีจะบรรลุเป\าหมายหรือเพ่ือให&ไปสู�เป\าหมายความสําคัญของงานอย�างเปRนระบบและ
เปRนข้ันตอน ด&วยเหตุนี้ ในหน�วยงานต�างๆ ไม�ว�าจะเปRนท้ังหน�วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมตลอด
ถึงองค�กรท่ัวไปจึงจําเปRนต&องดําเนินการวางแผนเพ่ือจัดทํายุทธศาสตร�ของตน เพ่ือใช&เปRนกรอบในการ
บริหารจัดการ 
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  บุญเกียรติ  ชีวะตระกูลกิจ (2547) กล�าวว�า “ยุทธศาสตร� หรือ Strategy ใน
ภาษาอังกฤษซ่ึงได&มีผู&รู&แปลเปRนภาษาไทยว�ากลยุทธ�และก็มีการใช&กันอย�างแพร�หลาย กลยุทธ�หรือ
ยุทธศาสตร� หมายถึง การมุ�งเน&นหรือทุ�มเททรัพยากร  ไปในเรื่องใดแล&วสามารถนําพาหมู�คณะไปสู�
ความสําเร็จหรือวัตถุประสงค� ท่ีตั้งไว&ได&” 
  อรรณพ บุณยรัตพันธุ� (2535) ให&ความหมายการวางแผนยุทธศาสตร�ว�าหมายถึง  
“กระบวนการในการกําหนดวัตถุประสงค�  และนโยบายขององค�การ  ท่ีเก่ียวข&องกับการจัดหาการใช&
และการจําแนกแจกจ�ายทรัพยากรต�างๆ” 
  ก่ิงพร  ทองใบ (2546)  ได&กล�าวถึง “การวางแผนกลยุทธ�ว�าเปRนกระบวนการการคิด
วิเคราะห� เพ่ือการวางแผนกลยุทธ�และจะต&องมีข้ันตอนของการนํากลยุทธ�ไปปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม
ประเมินกลยุทธ�ด&วย ซ่ึงเปRนกระบวนการคิดวิเคราะห�เพ่ือให&ได&วิธีการท่ีดีท่ีสุดสําหรับองค�การ” 
  การวางแผนกลยุทธ�มีกลไกหลายอย�างประกอบอยู� คือ 1) เปRนการวางแผนปรับ
ทิศทางขององค�กรไปสู�วัตถุประสงค�ใหม�ท่ีจะสอดคล&องกับ สภาพแวดล&อมท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงไป      
2)  เปRนการวางแผนการใช&ทรัพยากรขององค�การเพ่ือพัฒนาระบบการทํางานต�างๆ ท้ังระบบการผลิต
และการขาย การนําเอาเทคโนโลยีมาใช& ตลอดจนการบริหารงานต�างๆ ให&เปลี่ยนแปลงในรูปแบบและ
ระบบการทํางานใหม�ๆ ท่ีมีผลให&สภาพและระบบการทํางานเดิมต&องถูกปรับหรือยกเลิกไปแล&ว
ทดแทนด&วยเครื่องจักร ระบบและวิธีการทํางานใหม�ๆ ท่ีนําเข&ามาทดแทน 3) เปRนการวางแผนท่ีมีการ
วิเคราะห�พิจารณาในเชิงกลยุทธ�ต�างๆ ท่ีมุ�งจะให&องค�การประสบความสําเร็จมากท่ีสุด ดีท่ีสุด โดย
ประหยัดการใช&ทรัพยากรมากท่ีสุดด&วย 
  กล&า  ทองขาว (2548) ได&กล�าวถึง การนํายุทธศาสตร�ไปสู�ความสําเร็จในการปฏิบัติ
ว�า มีองค�ประกอบ 6 ประการ ได&แก� 1) วิสัยทัศน� 2) พันธกิจ 3) เป\าหมาย 4) ยุทธศาสตร�             
5) มาตรการดําเนินงาน และ 6) การประเมินผล โดยในการประเมินผลการปฏิบัติงาน สิ่งท่ีเปRนเครื่อง
แสดงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติอาจพิจารณาได&จากผลผลิตท่ีเกิดข้ึน (Output) โดยในปXจจุบัน
จะต&องพิจารณาท้ังในด&านผลผลิต (Output) และผลลัพธ� (Outcome) โดยมีเกณฑ�ในการวัดท่ีกําหนด
ข้ึนซ่ึงเรียกกันว�า ดัชนีบ�งชี้หรือตัวชี้วัดความสําเร็จ (Indicator) สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห�งชาติ (2545) กล�าวถึงตัวชี้วัดความสําเร็จ (Indicator) ว�าเปRนเครื่องมือหรือสิ่งท่ีบ�ง
บอกความสําเร็จของงานท่ีได&ดําเนินการไปแล&วว�าสําเร็จหรือไม� และถ&าสําเร็จจะมีมากน&อยเพียงไร ซ่ึง
ตัวชี้วัดจะบ�งบอกสภาพความสําเร็จท้ังโดยตรงและโดยอ&อม และข&อมูลตัวชี้วัดความสําเร็จท้ังการ
วัดผลผลิต (Output) และการวัดผลลัพธ� (Outcomes Indicators) เปRนตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงผลสัมฤทธิ์
ของการดําเนินงานอันหมายถึงแผนงานโครงการ โดยเทียบเคียงกับผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึนกับเป\าหมาย หรือ
วัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว&อันเปRนผลท่ีมีความสัมพันธ�โดยตรงกับกิจกรรมดําเนินการ ในขณะท่ี วัฒนา  
วงศ�เกียรติรัตน� (2542) กล�าวถึงตัวชี้วัดผลงานตามแนวทางการบริหารแบบมุ�งเน&นผลสัมฤทธิ์ 
ประกอบด&วยตัวชี้วัดท่ีสําคัญ คือ ตัวชี้วัดปXจจัยนําเข&า (Input Indicators) ตัวชี้วัดผลผลิต (Out 
Indicators) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Efficiency Indicators) ตัวชี้วัดความคุ&มค�า (Cost Effectiveness)
ตัวชี้วัดปริมาณงาน (Workload Indicators) และข&อสนเทศเชิงอธิบาย (Explanatory Information) 
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  แมชชี และ ดักลาส (Massie & Douglas, 1981) ได&กล�าวถึงการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร�ว�า เปRนกระบวนการกําหนดจุดหมายระยะยาวขององค�กร (Long Range Goals) การ
เลือกวิถีทาง (Means คือ ยุทธศาสตร�และนโยบาย) เพ่ือให&บรรลุจุดหมายนั้น ตลอดจนการจัดสรร
ทรัพยากรและการพัฒนา แผนระยะยาวเพ่ือบรรลุจุดหมายขององค�การ โดยได&อธิบายว�า 
  จุดหมายขององค�การ (Goals of Organization) เปRนจุดมุ�งหมายสุดท&ายท่ีองค�การ
มุ�งบรรลุให&ถึง เปRนพ้ืนฐานของการวางแผนยุทธศาสตร� 
  ภารกิจ (Missions) หมายถึง ขอบข�ายของกิจกรรมท่ีองค�การดําเนินอยู� 
  ยุทธศาสตร� หมายถึง ทิศทางหรือแบบแผนการดําเนินงานในระยะยาวขององค�การ  
ซ่ึงกําหนดข้ึนโดยคํานึงถึงความสอดคล&องกับสภาพแวดล&อมภายนอก แต�อาจเปลี่ยนแปลงได&หาก
สภาพแวดล&อมมีการเปลี่ยนแปลง 
  แฮลริเกล และ สโลคัม (Hellriegel & Slocum, 1982) ได&กล�าวถึง แผนยุทธศาสตร�
ว�าเปRนกระบวนการวิเคราะห�สภาพแวดล&อม ระบุธรรมชาติขององค�การ กําหนดจุดมุ�งหมาย และ
จําแนกประเมิน และเลือกแนวการปฏิบัติสําหรับองค�การ โดยกระบวนการของแผนยุทธศาสตร�จะ
ก�อให&เกิดปXจจัยป\อนออก (Outputs) ในรูปท่ีเปRนจุดหมายและยุทธศาสตร�สําคัญเข&าสู�กระบวนการ
ของแผนปฏิบัติการ (Operational Plan) โดยแปลงจุดหมายและยุทธศาสตร�องค�การเปRนยุทธศาสตร�
การปฏิบัติงานท่ีมีความละเอียดชัดเจนข้ึน ซ่ึงสามารถแสดงให&เห็นเปRนกระบวนการดังภาพท่ี 2.1 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1 แสดงการจัดทํายุทธศาสตร�ตามความหมายของ Hellriegel & Slocum 
 
 ดอนเนลลี่, ก๊ิบสัน และอีวานเซวิซ (Donnelly, Gibson &  lvancevich, 1984)  
กล�าวว�า การจัดทําแผนยุทธศาสตร�นั้น มีคําถามสําคัญ 4 คําถาม คือ เราเปRนใคร เรามาจากไหน เรา
กําลังไปไหน และต&องการไปไหน โดยมองภาพรวมท้ังองค�การ และคํานึงถึงความสัมพันธ�กับ
สภาพแวดล&อม ดังนั้น ในทางปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร�จะอาศัยข&อมูลจากสภาพแวดล&อม

การจัดทําแผนยุทธศาสตร� 

จุดหมายและยุทธศาสตร�สําคัญ 

การจัดทําแผนปฏิบัติการ 

ยุทธศาสตร�การปฏิบัติงาน 

Process 

Output 

Process 

Output 
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ภายนอกองค�การ การตัดสินใจบนพ้ืนฐานของภารกิจองค�การ วัตถุประสงค� ยุทธศาสตร�และแผน  
Portfolio ของแผนกต�างๆ ซ่ึงแสดงได&  ดังแผนภาพท่ี 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2 แสดงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร�ตามความหมายของ Donnelly, Gibson & Ivancevich 

 
 แผนยุทธศาสตร�จะเชื่อมโยงสู�แผนปฏิบัติการของแผนกต�างๆ ในองค�การ ผู&บริหาร
ระดับสูงจะต&องให&แผนกต�างๆ ได&รับรู&และทราบว�าองค�การต&องการจะไปในทิศทางใด จากนั้นจึง
พัฒนาจุดหมาย ยุทธศาสตร� และแผนงานให&สอดคล&องกับแผนยุทธศาสตร�นั้น ในองค�การท่ีมี         
การจัดการดี ผู&บริหารของแผนกทุกระดับจะสร&างความสัมพันธ�ระหว�างแผนของแผนกกับแผน

ยุทธศาสตร� 

สภาพแวดล&อม 
     -  ด&านเศรษฐกิจ 
     -  ด&านเทคโนโลยี 
     -  ด&านสังคม 
     -  ด&านการเมืองและกฎหมาย 
     -  ด&านทรัพยากร 
     -  ด&านลูกค&า 
 

ภารกิจ 

จุดหมาย 

แผน Portfolio 

นําไปปฏิบัติ 
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ยุทธศาสตร�ขององค�การ ดังนั้น แผนทุกแผนในระดับล�างจะเกิดข้ึนจากแผนยุทธศาสตร� และ
ขณะเดียวกันผลการดําเนินงานของแผนระดับล�าง  จะส�งผลสําเร็จต�อแผนยุทธศาสตร�   
 ทิบูล  ทีปะปาล (2546) ได&อธิบายถึงข้ันตอนการวางแผนกลยุทธ�ไว&ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การตรวจสอบสภาพแวดล&อม (Enviromnental Scanning) เปRนการ
ประเมินสภาพแวดล&อมท้ังภายในและภายนอกขององค�การ โดยมีจุดมุ�งหมายเพ่ือระบุปXจจัยเชิง        
กลยุทธ� (Strategic Factors) ซ่ึงจะเปRนปXจจัยท่ีกําหนดอนาคตขององค�การ การวิเคราะห�  
สภาพแวดล&อมภายนอกเปRนการวิเคราะห�ตัวแปร 2 ตัว ได&แก� โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค  
(Threats) ซ่ึงอยู�ภายนอกองค�การ ไม�สามารถควบคุมได&ในระยะสั้น และเปRนปXจจัยท่ีการเปลี่ยนแปลง
อยู�เสมอมีผลกระทบต�อองค�การโดยตรง ส�วนการวิเคราะห�สภาพแวดล&อมในการวิเคราะห�ปXจจัยอีก    
2 ตัว ได&แก� จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ�อน (Weakneses) ขององค�การซ่ึงประกอบด&วยโครงสร&าง
วัฒนธรรม และทรัพยากร 
 ข้ันตอนท่ี 2 การกําหนดพันธกิจ (Mission) เปRนการกําหนดความมุ�งหมายหรือ
เหตุผลท่ีองค�การได&จัดต้ังข้ึนมา พันธกิจจะบอกถึงความมุ�งหมายพ้ืนฐานท่ีเปRนเอกลักษณ�ชัดเจนท่ีทํา
ให&องค�การมีความแตกต�างจากองค�การอ่ืน  
 ข้ันตอนท่ี 3 การกําหนดวัตถุประสงค� (Objectives) เปRนการกําหนดเป\าหมายท่ี
องค�การต&องการท่ีจะบรรลุ  ซ่ึงควรกําหนดในรูปของปริมาณหรือตัวเลขท่ีชัดเจนท่ีสามารถวัดได& 
 ข้ันตอนท่ี 4 การกําหนดกลยุทธ� (Strategy) เปRนการกําหนดแผนแม�บทเพ่ือให&เห็น
ว�าองค�การจะดําเนินการอย�างไรเพ่ือให&บรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว& กลยุทธ�จะเปRนการ
นําข&อได&เปรียบทางการแข�งขันให&มากท่ีสุด ในขณะเดียวกันจะลดข&อเสียเปรียบทางการแข�งขันให&
เหลือน&อยท่ีสุด กลยุทธ�โดยท่ัวไปแบ�งออกได&เปRน 3 ระดับ คือ กลยุทธ�ระดับบริษัท (Corporate  
Strategy) เปRนกลยุทธ�ท่ีแสดงให&เห็นทิศทางการดําเนินงานขององค�กรโดยรวม กลยุทธ�ระดับหน�วย
ธุรกิจ (Bussiness Strategy) เปRนกลยุทธ�ท่ีมุ�งเน&นการสร&างความได&เปรียบทางการแข�งขันของ
องค�การกลยุทธ�ระดับหน&าท่ี (Functional Strategy) เปRนกลยุทธ�ท่ีมุ�งเน&นการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติการท้ังในแง�กิจกรรมและกระบวนการดําเนินงาน เพ่ือให&การใช&ทรัพยากรท่ีจัดสรรมาให&เกิด
ประโยชน�มากท่ีสุด และเพ่ือให&บรรลุวัตถุประสงค� และกลยุทธ�ท้ังในระดับบริษัทและระดับธุรกิจ 
 ชนินทร�  ชุณหพันธรักษ� (2544) ได&กล�าวถึงกระบวนการวางแผนกลยุทธ�ไว&ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การวิเคราะห�สภาพแวดล&อม เปRนการพิจารณาตรวจสอบและวิเคราะห�
สภาพแวดล& อมขององค�การ ท้ั งภายนอกและภายในอย� า งรอบคอบ เ พ่ือค& นหา โอกาส  
(Opportunities) อุปสรรค (Threats) จุดเด�น (Strengths) จุดด&อย (Weaknesses) ขององค�การ  
เพ่ือท่ีผู&บริหารจะได&สามารถกําหนดภารกิจและเป\าหมายของกิจการได&อย�างเหมาะสม หลังจากนั้นจะ
ได&พิจารณากําหนดกลยุทธ�ต�างๆ เพ่ือให&การดําเนินงานขององค�การบรรลุผลตามเป\าหมายท่ีกําหนดไว&  
การวิเคราะห�สภาพแวดล&อมภายนอกมีวัตถุประสงค�เพ่ือค&นหาโอกาสและอุปสรรคต�อการดําเนินงาน  
ซ่ึงเกิดจากสภาพแวดล&อมท่ัวๆ ไป เช�น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี และ
สภาพแวดล&อมท่ีเก่ียวกับการแข�งขันอัน ได&แก� คู�แข�ง ลูกค&า และชุมชน เปRนต&น ส�วนการวิเคราะห�
สภาพแวดล&อมภายในมีวัตถุประสงค�เพ่ือค&นหาจุดเด�นและจุดด&อย จากการดําเนินงานในด&านต�างๆ 
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ขององค�กรเอง เช�น การดําเนินงานด&านการตลาด การผลิต การเงิน และการบัญชี เปRนต&น ในการ
วางแผนกลยุทธ�ผู&บริหารจะต&องพยายามหาโอกาสในการดําเนินธุรกิจ หลีกเลี่ยงต�ออุปสรรคในการ
ดําเนินงาน โดยใช&จุดเด�นของกิจการมาใช&ให&เกิดประโยชน� ลดจุดด&อยหรือเปลี่ยนจุดด&อยให&เปRน
จุดเด�นให&ได& เพ่ือให&การดําเนินงานขององค�กรเปRนไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
 ข้ันตอนท่ี 2 การกําหนดวิสัยทัศน� (Vision) เปRนการกําหนดเป\าหมายกว&างๆ ของ
องค�กรของสิ่งท่ีต&องการในอนาคต โดยยังไม�ได&กําหนดวิธีการดําเนินการไว& วิสัยทัศน�เปRนสิ่งท่ีทําให&
ทราบถึงทิศทางขององค�กรในอนาคต นอกจากนั้นจะเปRนแนวคิดท่ีใช&เปRนแนวทางในการชั้นนําว�า
องค�กรพยายามจะทําอะไรและจะเปRนอะไร 
 ข้ันตอนท่ี 3 การกําหนดพันธกิจ (Mission) เพ่ือระบุขอบเขตการดําเนินงานของ
องค�กรโดยมีการกําหนดไว&เปRนข&อความพันธกิจ (Mission Statement) เพ่ือกําหนดทิศทางของ
องค�กรในอนาคตโดยท่ัวไปข&อความพันธกิจจะมุ�งเน&นประเด็นท่ีแสดงออกอย�างชัดเจน และมีความ
เฉพาะเจาะจงในคุณลักษณะของแต�ละหน�วยขององค�กรว�ามีอะไรบ&าง 
 ข้ันตอนท่ี 4 การกําหนดเป\าหมาย (Goals) เปRนการกําหนดผลลัพธ�ท่ีองค�การ
คาดหวังไว& หรือเปRนจุดมุ�งหมายท่ีองค�กรต&องการจะบรรลุเป\าหมายจะเปRนสิ่งท่ีทําให&พันธกิจของ
องค�กรเปRนจริงยิ่งข้ึน 
 ข้ันตอนท่ี 5 การกําหนดวัตถุประสงค� (Objectives) วัตถุประสงค� คือ สิ่งท่ีองค�กร
ต&องการท่ีจะบรรลุ แต�จะมีรายละเอียดท่ีมากกว�าเป\าหมาย วัตถุประสงค�เปRนสิ่งสําคัญสําหรับองค�กรท่ี
จะใช&เปRนแนวทางข้ันพ้ืนฐานสําหรับการวางแผน การจัดองค�กร การจูงใจ และการควบคุมรวมท้ังเปRน
ตัวกําหนดแนวทางในการดําเนินงานให&บรรลุจุดมุ�งหมาย 
 ข้ันตอนท่ี 6 การกําหนดนโยบาย (Policies) เปRนการกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงานขององค�กรอย�างชัดเจน  เพ่ือกลยุทธ�ท่ีกําหนดไว&บรรลุผลตามท่ีต&องการ 
 ข้ันตอนท่ี 7 การกําหนดกลยุทธ� (Strategy) การกําหนดกลยุทธ�จะเก่ียวข&องกับการ
กําหนดแนวทางปฏิบัติต�าง ๆ เพ่ือให&องค�กรบรรลุผลตามวัตถุประสงค� 
 2.1.5 ความจําเปRนและประโยชน�ของการวางแผนเชิงยุทธศาสตร� 
  ทศพร ศิริสัมพันธ� (2539) ได&กล�าวถึงความจําเปRนของการวางแผนเชิงกลยุทธ�หรือ
ยุทธศาสตร�ว�ามีความจําเปRนอย�างมากสําหรับผู&บริหารขององค�การสมัยใหม� ท่ีมุ�งหวังผลสําเร็จในการ
ดําเนินงาน เนื่องจากในปXจจุบันสภาพแวดล&อมของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวอย�าง
รวดเร็ว ท้ัง การเปลี่ยนแปลงทางด&านสังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ ซ่ึงก�อให&เกิดผลกระทบท้ังท่ีเปRนโอกาส
และภัยอุปสรรคต�อองค�การ นอกจากนี้ผู&บริหารขององค�กรมีความจําเปRนท่ีจะต&องพิจารณาจัดสรร
ทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัดให&เกิดประโยชน�สูงสุด ท้ังในแง�ของงบประมาณ บุคลากร ตลอดจน
เครื่องมืออุปกรณ�ต�างๆ ประกอบกับการขยายตัว และความสลับซับซ&อน ขององค�กรทําให&ผู&บริหาร
จะต&องพยายามกําหนดทิศทาง จุดมุ�งหมาย วัตถุประสงค� และแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร� เปRนเครื่องมือสําคัญของผู&บริหารในการปรับเปลี่ยน
องค�กรให&สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล&อม โดยการวางแผนยุทธศาสตร�เปRนประโยชน�หลาย
ประการต�อการบริหารงานในองค�กรต�างๆ ซ่ึงสามารถสรุปได&ดังนี้ (ทศพร  ศิริสัมพันธ�,  2539) 
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  1. ช�วยทําให&ผู&บริหารของแต�ละหน�วยงานหันมาให&ความสนใจอย�างแท&จริงในเรื่อง
ของ องค�กรมากข้ึน 
  2. กระตุ&นให&ผู&บริหารทราบถึงปXญหา อุปสรรคตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต�างๆ ท่ี
อาจจะเกิดข้ึนและเตรียมหามาตรการรองรับไว&ล�วงหน&า อันเปRนการลดความเสี่ยงและความเสียหายท่ี
จะเกิดข้ึนกับองค�กร 
  3. ช�วยทําให&ผู&บริหารเกิดความเข&าใจในธรรมชาติของการดําเนินงานอย�างชัดเจนข้ึน  
และมองเห็นภาพของการพัฒนางานในอนาคต 
  4. ช�วยระบุถึงโอกาสและลู�ทางในการดําเนินงานในอนาคต ให&การปรับเปลี่ยน
ทิศทางและภารกิจงานขององค�กรเปRนไปอย�างถูกต&องเหมาะสม 
  5. ช�วยทําให&การกําหนดวัตถุประสงค� แผนงาน/โครงการ และการใช&ทรัพยากรของ
องค�กรเปRนไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6. ช�วยสร&างความเข&าใจท่ีถูกต&องร�วมกันระหว�างสมาชิกขององค�กร และทุกฝgายท่ี
เก่ียวข&องกับทิศทางและการดําเนินงาน ตลอดจนความคาดหวังต�างๆ  
 2.1.6 ความสัมพันธ�ระหว�างนโยบายกับยุทธศาสตร� 
  จากการศึกษาองค�ประกอบของนโยบายอาจกล�าวได&ว�า นโยบายและยุทธศาสตร�ต�าง
เปRนประเภทของแผนงาน (Types of Plan) อันเปRนผลท่ีได&จากกระบวนการวางแผน (Planning) ดังท่ี 
  แมซซี และดักลาส (Massie & Douglas, 1981) ได&กล�าวถึงความแตกต�างระหว�าง
ยุทธศาสตร�กับนโยบายไว&ว�า นโยบายเปRนแนวทางท่ีกําหนดเพ่ือช�วยให&ผู&บริหารสามารถประสานความ
พยายามในการทําหน&าท่ีของสมาชิกภายในองค�การได&ง�ายข้ึน เนื่องจากมีแนวทางหรือขอบข�ายท่ี
ชัดเจนไม�จําเปRนต&องคํานึงถึงปXจจัยต�างๆ หรือทางเลือกอ่ืนๆ มากนัก ในขณะท่ียุทธศาสตร�เปRนแนว
ทางการจัดกิจกรรมขององค�การให&สอดคล&องกับสภาพแวดล&อมภายนอก 
  ก่ิงพร ทองใบ (2547) ได&กล�าวว�า การวางแผนเปRนหน&า ท่ีทางการบริหาร 
(Managerial Functions) หมายถึง กระบวนการในการกําหนดเป\าหมายหรือวัตถุประสงค�ในอนาคต
ขององค�การ เพ่ือให&เปRนแนวทางในการหาวิธีดําเนินงานให&บรรลุเป\าหมายหรือวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว& ซ่ีง
ประกอบด&วยองค�ประกอบ 3 ประการ คือ 1) จะต&องเปRนเรื่องเก่ียวกับอนาคต 2) จะต&องเปRนการ
กระทํา และ 3) จะต&องเปRนการกระทําท่ีต�อเนื่องจนสําเร็จตามเป\าหมาย ดังนั้น การวางแผนจึงเปRน
กระบวนการวิเคราะห�เ พ่ือเชื่อมโยงระหว�างปXจจุบันเข&ากับอนาคตด&วยการพิจารณากําหนด
วัตถุประสงค�และการเลือกแนวทางการดําเนินงานเพ่ือให&บรรลุวัตถุประสงค�เรียกว�า ยุทธศาสตร� ส�วน
แนวทางในการตัดสินใจดําเนินงานระหว�างทางเลือกท้ังหลายเรียกว�า นโยบาย ดังท่ี คนึง สายแก&ว 
(2549) ได&แสดงภาพความสัมพันธ�ของยุทธศาสตร�และนโยบาย ดังภาพท่ี 2.4 
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ภาพท่ี 2.3 แสดงความสัมพันธ�ระหว�างนโยบายกับยุทธศาสตร� 
 
  จากภาพชี้ให&เห็นว�า นโยบายเปRนกรอบท่ีกําหนดแนวทางสําหรับการดําเนิน
ยุทธศาสตร�เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค�ขององค�การ และนโยบายจะมีความชัดเจนมากข้ึนเรื่อยๆ 
ตามลําดับการบริหารของผู&บริหาร ดังนั้น การบริหารเชิงยุทธศาสตร�เปRนท้ังศาสตร�และศิลปZของการ
กําหนดยุทธศาสตร� การนํายุทธศาสตร�ไปปฏิบัติและการประเมินยุทธศาสตร�ท่ีมุ�งเน&นการบูรณาการ
หน&าท่ีทางการจัดการ ซ่ึงได&แก� การวางแผน การจัดการองค�การ การนํา และการควบคุมประเมินผล 
จึงต&องมีการพัฒนาแผนระยะยาวขององค�การบนพ้ืนฐานการวิเคราะห�โอกาสและอุปสรรคจากการ
ประเมินสภาพแวดล&อมภายนอกและประเมินจุดแข็ง จุดอ�อนจากการวิเคราะห�สภาพแวดล&อมภายใน 
การตัดสินใจวางแผนยุทธศาสตร�ท่ีดีต&องมองระยะยาว 5-10 ป` และเปRนแผนท่ีมุ�งการปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงให&สอดคล&องกับสภาพแวดล&อมท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงไป 
 2.1.7 ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด&วยการจัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครองส�วน
ท&องถ่ิน พ.ศ. 2548 ได&กําหนดให&มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาท&องถ่ิน ซ่ึงเปRนแผนระยะยาว
เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินในด&านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล&อม 
โดยการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา (พ.ศ. 2552-2556) ซ่ึงเปRนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของท&องถ่ินเพ่ือเปRนการกําหนดทิศทางในการพัฒนาท&องถ่ินให&สอดคล&องกับปXญหาความต&องการและ
ศักยภาพของท&องถ่ิน รวมท้ังให&สอดคล&องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาประเทศ กลุ�มจังหวัด จังหวัด และนโยบายของผู&บริหารท&องถ่ิน 
  แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา หมายความว�า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาขององค�กรปกครองส�วน
ท&องถ่ิน ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน� 
  การวางแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กร ปกครองส�วนท&องถ่ิน จึงเปRน
กระบวนการกําหนดทิศทางในอนาคตขององค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน โดยกําหนดสภาพการณ�ท่ี
ต&องการบรรลุ และ แนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห�ข&อมูลอย�างรอบ

 

นโยบาย 

 

นโยบาย 

การตัดสินใจ ยุทธศาสตร� 
วัตถุประสงค�
ขององค�การ 
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ด&านและเปRนระบบ ท้ังนี้จะต&องสอดคล&องกับศักยภาพของท&องถ่ิน และปXญหา/ความต&องการของ
ประชาชนในท&องถ่ินด&วย 
  การวางแผนยุทธศาสตร�การพัฒนามีความสําคัญต�อองค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินเปRน 
อย�างยิ่ง ท้ังนี้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเปRนแผนพัฒนาท่ีมุ�งไปสู�สภาพการณ�ท่ีต&องการให&
เกิดข้ึนในอนาคต เปRนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินให&มุ�งไปสู� 
สภาพการณ�อันพึงประสงค�ได&อย�างเท�าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู�
อย�างจํากัดได&อย�างมีประสิทธิภาพการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาจึงเปRนการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินท่ีต&องกําหนดถึงสภาพการณ�ท่ีต&องการจะบรรลุและแนวทางใน
การท่ีจะทําให&บรรลุถึงสภาพการณ�นั้น 
  การจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ีดีจะต&องต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของการรวบรวม
และการวิเคราะห�ข&อมูลอย�างรอบด&านและเปRนระบบ ท้ังนี้ เพ่ือให&แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาของ
องค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินสามารถนําไปสู�การ แก&ไขปXญหาและสนองตอบความต&องการของ
ประชาชนในท&องถ่ินได&อย�างแท&จริง 
  อย�างรอบด&าน หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วน
ท&องถ่ิน จะต&องต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของการคํานึงถึงสภาพการณ�ท่ีต&องการจะบรรลุ และการเปลี่ยนแปลง
ต�างๆ ท้ัง มิติด&านการพัฒนา ทางด&านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล&อม องค�กร (การบริหารจัดการ) และ
การเปลี่ยนแปลงขององค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน ตลอดจนมิติในเชิงพ้ืนท่ี ท้ังพ้ืนท่ีใกล&เคียงขยายไปสู�
พ้ืนท่ีระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ระดับทวีป จนกระท้ังในระดับโลกด&วย 
  สาเหตุท่ีต&องมองอย�างรอบด&าน ก็เพราะว�าในโลกของความเปRนจริงนั้นปรากฏการณ�
ท่ีเกิดข้ึนท้ังในด&านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล&อม สังคมและองค�กร ท้ังในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับ
ทวีปและใน ระดับโลกล&วนส�งผลกระทบต�อเขตขององค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินไม�ทางตรงก็ทางอ&อม 
จึงกล�าวได&ว�าปรากฏการณ�ท้ัง 4 ด&านท่ีเกิดกับเขตพ้ืนท่ี 4 ระดับนี้ ล&วนถือเปRนสภาพแวดล&อมท่ีควร
ต&องคํานึงถึงในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาท้ังสิ้น 
  ดังนั้นในการวางแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา จึงไม�ควรมองรอบด&านแต�เพียงเขตพ้ืนท่ี
การปกครองของตนเองเท�านั้น แต�ต&องมองให&กว&างออกไปครอบคลุมเขตพ้ืนท่ีอ่ืนด&วย ท้ังนี้เพ่ือให&การ
วางแผนยุทธศาสตร�การพัฒนามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลใน การรับมือกับสถานการณ�หรือ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตามมาจากเขตพ้ืนท่ีเหล�า นั้นอย�างรู&เท�ากันจนทําให&สามารถใช&ประโยชน�จาก
สถานการณ�ได&อย�างเต็มท่ี หรือหาหนทางในการป\องกันอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนได& 
  อย�างเปRนระบบ หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครอง
ส�วนท&องถ่ินจะต&องดําเนินอย�างเปRนข้ันตอน ซ่ึงประกอบด&วย 8 ข้ันตอน ดังนี้ 
  1. การรวบรวมข&อมูลและปXญหาสําคัญ 
  2. การวิเคราะห�ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของท&องถ่ินในปXจจุบัน 
และกําหนดประเด็นในการพัฒนา 
  3. การกําหนดวิสัยทัศน�และภารกิจหลักการพัฒนาท&องถ่ิน 
  4. การกําหนดจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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  5. การกําหนดวัตถุประสงค�การพัฒนาท&องถ่ิน 
  6. การกําหนดยุทธศาสตร�และบูรณาการทางการพัฒนาท&องถ่ิน 
  7. การกําหนดเป\าหมายการพัฒนาท&องถ่ิน 
  8. การอนุมัติและประกาศใช&แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
  วัตถุประสงค�ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
  1. เพ่ือให&สอดคล&องกับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน 
  2. เพ่ือเปRนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน 
  3. เพ่ือให&มีการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 
  4. เพ่ือให&บรรลุเป\าหมาย และวิสัยทัศน�ขององค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน ท่ีกําหนด
เปRนจุดมุ�งหมายไว&  
  ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
  1. คณะกรรมการพัฒนาท&องถ่ินจัดประชุมประชาคมท&องถ่ิน ส�วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข&อง เพ่ือแจ&งแนวทางการพัฒนาท&องถ่ิน รับทราบปXญหา ความต&องการ ประเด็น
การพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวข&องตลอดจนความช�วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ี
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา โดยนําข&อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน�วยงานต�างๆ และข&อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท&องถ่ิน รวบรวมแนวทางและ
ข&อมูล นํามาวิเคราะห�เพ่ือจัดทําร�างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาแล&วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท&องถ่ิน 
  3. คณะกรรมการพัฒนาท&องถ่ินพิจารณาร�างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา เพ่ือเสนอ
ผู&บริหารท&องถ่ิน 
  4. ผู&บริหารท&องถ่ินพิจารณาอนุมัติร�างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา และประกาศใช&
แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
  5. สําหรับองค�การบริหารส�วนตําบลให&ผู&บริหารท&องถ่ินเสนอร�างแผนยุทธศาสตร�
การ พัฒนาต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเพ่ือให&ความเห็นชอบก�อน แล&วผู&บริหารท&องถ่ินจึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช&แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา ต�อไป  
  ประโยชน�ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
  1. เพ่ือเปRนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน 
  2. เพ่ือเปRนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน 
  3. เพ่ือเปRนการสนองตอบความต&องการของประชาชนในท&องถ่ินได&อย�างแท&จริง 
 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับนโยบาย 
 2.2.1 ความหมายของนโยบายสาธารณะ    
  ดาย (Dye, 1984) กล�าวว�า นโยบายสาธารณะ หมายถึง “นโยบายของรัฐ หรืออะไร
ก็ตามท่ีรัฐบาลต�างๆ เลือกกระทํา หรือเลือกว�าจะไม�กระทํา”   
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  แอนเดอร�สัน (Anderson, 1975) กล�าวว�า นโยบายสาธารณะ หมายถึง “แนวทาง
ปฏิบัติท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือตอบสนองต�อปXญหาต�างๆ ท่ีเกิดข้ึน หรืออีกอย�างหนึ่ง คือรัฐบาลหรือหน�วย
งานของรัฐกําหนดข้ึนเพ่ือแก&ไขปXญหานั่นเอง”   
  ชาร�คานสกี (Sharkansky, 1970) กล�าวว�า นโยบายสาธารณะ หมายถึง “กิจกรรม
ต�างๆ ท่ีองค�กรของรัฐจัดทําข้ึน เช�น การจัดบริการสาธารณะ การออกกฎหมายและบังคับใช&กฎ
หมายต�างๆ และการจัดพิธีกรรมอันถือเปRนสัญลักษณ�ของสังคม เปRนต&น”   
  คอลด�เวลล� (Coldwell, 1970) กล�าวว�า นโยบายสาธารณะ หมายถึง “การตัดสินใจ
อย�างสัมฤทธิผลท่ีเก่ียวข&องกับกิจกรรมต�างๆ ท่ีสังคม จะเข&าทําการยินยอมอนุญาต หรือท่ีจะห&ามมิให&
กระทําการ” โดยเปRนความหมายท่ีแสดงถึงแนวทางในการเลือกกําหนดนโยบาย   
  อิสตัน (Easton, 1953) กล�าวว�า นโยบายสาธารณะ หมายถึง “การแจกแจงคุณ     
ค�าต�างๆ อย�างถูกต&องตามกฎหมายสําหรับสังคมเปRนส�วนรวม” โดยอีสตันมีความเห็นว�าการ
ดําเนินการทุกอย�างของรัฐบาลหนึ่งๆ ไม�ว�าจะเปRนการเลือกท่ีจะกระทําหรือเลือกท่ีจะไม�กระทําก็ตาม 
ย�อมก�อให&เกิดผลในการแจกแจงคุณค�าต�างๆ ของสังคมนั้นๆ และเนื่องจากในประเทศหนึ่งๆ นั้นองค�
กรท่ีจะมีและใช&อํานาจได&อย�างถูกต&องตามกฎหมาย และมีผลต�อบุคคลทุกคนในประเทศนั้นก็คือ
รัฐบาลและหน�วยงานต�างๆ ของรัฐบาลเท�านั้น  
  ศุภชัย ยาวประภาษ (2545) กล�าวว�า นโยบายสาธารณะ คือ “แนวทางการดําเนิน
กิจกรรมของรัฐบาล” เพราะกิจกรรมทุกประเภทไม�ว�าจะเปRนระดับใดในหน�วยงานใด ล&วนมีกําหนดมา
จากความ คิดอันเปRนกรอบนําทางว�า ควรจะทําอะไร เม่ือใด ท่ีไหน โดยใคร และอย�างไร หาก
ปราศจากความคิดท่ีชัดเจน การกระทําท่ีตามมาคงปราศจากทิศทางท่ีแน�นอนชัดเจนในการดําเนิน
กิจกรรมของรัฐบาล  
  อุทัย  เลาหวิเชียร (2541) กล�าวว�า นโยบายสาธารณะมีความหมายท่ีสําคัญอยู�สอง
ประการ ประการแรกคือ เปRนสิ่งท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะกระทําหรือไม�กระทํา และ ประการท่ีสองคือ การ
กําหนดเหตุผลและเป\าหมายสําหรับโครงการของรัฐบาลในการแก&ไขปXญหาสังคม และได&สรุป
สาระสําคัญของนโยบายสาธารณะไว&ว�า นโยบายสาธารณะมีค�านิยมอยู�ในทุกนโยบายเปRนกิจกรรมของ
รัฐ เปRนกิจกรรมเพ่ือประชาชนและสังคมเพ่ือส�วนรวม เปRนเอกสารท่ีมีผลทางกฏหมายนโยบาย
สาธารณะจะถูกนําไปสู�การปฏิบัติโดยเจ&าหน&าท่ีของรัฐเท�านั้น นโยบายสาธารณะจะมีผลเม่ือนํา ไปสู�
การปฏิบัติ  
  สมบัติ ธํารงธัญวงศ� (2544) กล�าวว�า นโยบายสาธารณะ คือ เครื่องมือสําคัญของ
รัฐบาลในการบริหารและการพัฒนาประเทศท้ังในทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง แต�นโยบาย
สาธารณะจะมีความสมบูรณ� ก็ต�อเม่ือได&รับการนํานโยบายไปปฏิบัติให&ปรากฏเปRนจริง เพราะนโยบาย
สาธารณะมิใช�เปRนสิ่งท่ีแสดงเจตจํานงหรือความต้ังใจของรัฐบาลท่ีจะกระทําหรือไม�กระทําสิ่งใดเท�านั้น 
แต�จะต&องควบคุมถึงการนํานโยบายไปปฏิบัติให&ปรากฏเปRนจริงด&วย  
  นอกจากนี้ยังได&สรุปแนวความคิดของนักวิชาการต�างๆ โดยจําแนกลักษณะท่ี        
เปRนองค� ประกอบสาธารณะท่ีสําคัญดังต�อไปนี้  คือ  
  - เปRนกิจกรรมท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะกระทําหรือไม�กระทํา  
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  -  เปRนการใช&อํานาจของรัฐในการจัดสรรกิจกรรมเพ่ือตอบสนองค�านิยมของสังคม  
  -  ผู&มีอํานาจในการกําหนดนโยบายสาธารณะ ได&แก� ผู&นําทางการเมือง ฝgายบริหาร 
ฝgายนิติบัญญัติ ฝgายตุลาการ พรรคการเมือง สถาบันราชการ ข&าราชการและประมุขของประเทศ  
  - กิจกรรมท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะกระทําต&องเปRนชุดของการกระทําท่ีมีแบบแผน ระบบ
และกระบวนการอย�างชัดเจน เปRนการกระทําท่ีมีการสานต�ออย�างสม�าเสมอ และต�อเนื่อง  
  - กิจกรรมท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะกระทําต&องมีเป\าหมาย วัตถุประสงค�หรือจุดมุ�งหมาย
เพ่ือตอบสนองความต&องการของประชาชนจํานวนมาก  
  - เปRนกิจกรรมท่ีต&องกระทําให&ปรากฏเปRนจริง มิใช�เปRนเพียงการแสดงเจตนารมณ�
หรือความต้ังใจท่ีจะกระทําด&วยคําพูดเท�านั้น  
  - กิจกรรมท่ีเลือกกระทําต&องมีผลลัพธ�ในการแก&ไขปXญหาท่ีสําคัญของสังคมท้ัง      
ปXญหาความขัดแย&งหรือความร�วมมือของประชาชน  
  - เปRนการตัดสินใจท่ีจะกระทําเพ่ือผลประโยชน�ของประชาชนจํานวนมาก มิใช&การ
ตัดสินใจเพ่ือประโยชน�เฉพาะบุคคล และเปRนชุดของการตัดสินในท่ีเปRนระบบมิใช�การตัดสินใจแบบ
เอกเทศ  
  - เปRนการเลือกทางเลือกท่ีจะกระทํา โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห�ทางเลือกท่ี
เหมาะสมท่ีสุด ท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  
  - เปRนกิจกรรมท่ีเกิดจากการต�อรองหรือประนีประนอมระหว�างกลุ�มผลประโยชน�ท่ี
เก่ียวข&อง  
  - เปRนกิจกรรมท่ีครอบคลุมท้ังกิจกรรมภายในประเทศและระหว�างประเทศ  
  - กิจกรรมท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะกระทําหรือไม�กระทํา อาจก�อให&เกิดผลท้ังทางบวก 
และทางลบต�อสังคม  
  - เปRนกิจกรรมท่ีชอบด&วยกฎหมาย  
  นโยบายสาธารณะ เปRนเรื่องท่ีมีขอบข�ายกว&างขวางครอบคลุมกิจกรรมของรัฐทุก   
อย�าง โดยมีข้ันตอนใหญ�ๆ อยู� 3 ข้ันตอน ตามท่ีศุภชัย ยาวะประภาษ (2545) กล�าวไว& คือ   
  1. การกําหนดนโยบาย ประกอบด&วย การระบุประเด็นปXญหา การพัฒนาทางเลือก 
การเสนอทางเลือก   
  2. การนํานโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด&วย การแปลความนโยบาย การรวบรวม
ทรัพยากร การวางแผน การจัดองค�การ การดําเนินงาน   
  3. การประเมินผลนโยบาย ประกอบด&วย การยกเลิก การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง   
 2.2.2 ความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
  ซาบาเตียร� และ แมซมาเนียน (Sabatier & Mazmanian, 1980) ให&คํานิยามว�า 
การนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ การนํานโยบายพ้ืนฐานท่ัวไป ได&แก� กฎหมาย คําสั่งของรัฐบาล มติ
คณะรัฐมนตรี หรือคําพิพากษาของศาลไปดําเนินการให&บรรลุผล  
  เพรสแมน และวิลดุฟสก้ี (อ&างถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ�, 2544) ได&กล�าวถึงนิยาม
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติอย�างเข&าใจ ง�ายว�า การนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ การดําเนินงานให&ลุล�วง 
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ให&ประสบความสําเร็จ ให&ครบถ&วน ให&เกิดผลผลิต และให&สมบูรณ� ซ่ึงสิ่งเหล�านี้ คือสิ่งท่ีรัฐบาลกําลัง
ปฏิบัติอยู� และเปRน การกําหนดปXญหา การวิเคราะห�ทางเลือก การนํานโยบายไปสู�การปฏิบัติ การ
ประเมินผลนโยบาย  
  ธรรมชาติของนโยบาย เพรสแมน และวิดอฟสก้ี ได&ให&ความหมายเพ่ิมเติม โดย
พิจารณาจากทัศนะของตนว�า การนํานโยบายไปปฏิบัติ เปRนกระบวนการปฏิสัมพันธ�ระหว�างการ
กําหนดเป\าประสงค�และการปฏิบัติเพ่ือการบรรลุเป\าประสงค� การศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติยัง
เก่ียวข&องกับปXญหาของการประเมินความสําเร็จของผู&ปฏิบัติ และการตีความข&อปฏิบัติท่ีมีลักษณะ
ท่ัวไปลงสู�การตัดสินใจเฉพาะด&าน ท่ีต&องมีผู&เข&าร�วมมากมาย และมีมุมมองท่ีหลากหลาย 
  การบรรลุเป\าประสงค�ผ�านการตัดสินใจเฉพาะด&าน ณ ระดับใด ย�อมเปRนการวัด
ระดับของความ สําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ คุณลักษณะท่ีสําคัญของการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
เม่ือพิจารณาตามความหมายของนักวิชาการท้ังสองท�านนั้น อาจจําแนกให&เห็นชัดได& ดังนี้   
  ประการแรก การนํานโยบายไปปฏิบัติเปRนกระบวนการซ่ึงต&องเก่ียวข&องกับความ
สัมพันธ�ระหว�างปXจจัยต�างๆ ท้ังหมดในการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
  ประการท่ีสอง กระบวนการหลักในการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ กระบวนการ
ปฏิสัมพันธ� ระหว�างการกําหนดเป\าประสงค�ของนโยบาย และการปฏิบัติ เพ่ือการบรรลุเป\าประสงค�
ดังกล�าว แสดงให&เห็นว�า มาตรการในการนํานโยบายไปปฏิบัติดังกล�าว จะต&องสอดคล&องกับการ
ปฏิบัติให&บรรลุเป\าประสงค�ของนโยบาย ในกรณีนี้เป\าประสงค�จึงเปRนเสมือนเข็มทิศของการปฏิบัติ 
ดังนั้น การกําหนดเป\าประสงค�จึงต&องคํานึงถึงความชัดเจน ความเท่ียงตรงในการแก&ไขปXญหา และ
ความเปRนไปได&ท้ังทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ส�วนการปฏิบัติให&บรรลุเป\าประสงค�นั้น จะต&อง
ประกอบด&วยบุคลากรท่ีมีความรู&และความชํานาญท่ีเหมาะสม มีทรัพยากรท่ีเพียงพอต�อการปฏิบัติ
บุคลากรมีความเข&าใจเก่ียวกับเป\าประสงค�ของนโยบายอย�างชัดเจน และผู&รับผิดชอบในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติจะต&องเปRนผู&มีภาวะผู&นํา สามารถกระตุ&นและสร&างขวัญกําลังใจให&ผู&ปฏิบัติมีความ 
ต้ังใจและความเชื่อม่ันทีจะทํางานให&ประสบความสําเร็จ  
  ประการท่ีสาม การประเมินผลความสําเร็จเป Rนการกําหนดกรอบในการวัด
ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติให&มีความชัดเจน โดยกําหนดเกณฑ�การประเมินความสําเร็จ
ให&ชัดเจนเปRนท่ียอมรับแก�ผู&เก่ียวข&อง ดังนั้น การประเมินผลสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ จึง
ต&องมีท้ังความเท่ียงตรงและเชื่อถือได& ซ่ึงหมายความว�าการประเมินผลจะต&องกระทําอย�างเปRน ระบบ
ถูกต&องตามระเบียบวิธีการประเมินผล เพ่ือให&การประเมินผลสําเร็จสามารถระบุระดับของความสําเร็จ
ได&อย�างชัดเจน และสามารถให&ข&อแนะนําได&ว�า มีปXญหาอุปสรรคอะไรบ&างในระหว�างการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติท่ีควรได&รับการแก&ไขปรับปรุง  
  ประการท่ีสี่ การแปลงความเปRนนามธรรมของเป\าประสงค�ไปสู�ความเปRนรูปธรรมท่ีมี
ความเฉพาะเจาะจง และสามารถนําไปปฏิบัติได& ซ่ึงผู&รับผิดชอบการนํานโยบายไปปฏิบัติจะต&องเปRนผู&
ตัดสินใจในการกระทําดังกล�าว เพ่ือให&ผู&ปฏิบัติปราศจากความคลุมเครือ และมีความชัดเจนต�อภารกิจ
ท่ีตนจะต&องรับผิดชอบในการดําเนินงานให&ประสบความสําเร็จ อาจกล�าวได&ว�าการตัดสินใน ใน
ข้ันตอนนี้ เปRนส�วนท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดส�วนหนึ่งในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
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  ประการสุดท&าย การนํานโยบายไปปฏิบัติเก่ียวกับบุคลากรท่ีร�วมรับผิดชอบจํานวน
มาก ท้ังบุคลากรภายในหน�วยงานเดียวกัน และบุคลากรระหว�างหน�วยงาน ท่ีต&องทํางานประสานกัน 
ดังนั้น การสร&างความเข&าใจท่ีดีต�อกัน ท้ังระหว�างบุคลากรภายในหน�วยงานเดียวกันและระหว�างหน�วย
งานจึงเปRนสิ่งท่ีสําคัญยิ่ง เพราะถ&าบุคลากรผู&ปฏิบัติขาดความร�วมมือท่ีดีต�อกันหรือขาดความเข&าใจต�อ
ความสําคัญในการประสานงานกันอย�างใกล&ชิด หรือเกิดความขัดแย&งในระหว�างผู&ปฏิบัติงาน สิ่ง     
เหล�านี้จะเปRนอุปสรรคสําคัญต�อการนํานโยบายไปปฏิบัติให&ประสบความสําเร็จ ดังนั้น ความร�วมมือ    
ด&วยความเข&าใจต�อการบรรลุเป\าประสงค�ร�วมกัน จะส�งเสริมให&การนํานโยบายไปปฏิบัติประสบ
ความสําเร็จอย�างมีประสิทธิภาพ  
  วรเดช จันทรศร (2527) ได&แสดงกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติว�า
สามารถแบ�งออกเปRนข้ันตอนหลักๆ ได&ดังนี้  
  1. การแปลงวัตถุประสงค�ของผู &กําหนดนโยบาย เปRนแนวทางในการปฏิบัติของ    
หน�วยงาน (ส�วนกลาง) โดยปกติมักจะออกมาในรูปแบบของแผนในระดับกระทรวง ทบวง กรมต�างๆ 
เพ่ือจะมอบหมายให&แก�หน�วยงานระดับปฏิบัติต�อไป  
  2. การแปลงแผนของหน�วยงานส�วนกลางออกเปRนแผนงานหรือโครงการของหน�วย
ปฏิบัติ ซ่ึงอาจได&แก�หน�วยงานในส�วนภูมิภาคหรือส�วนท&องถ่ิน เพ่ือให&แผนมีความกระชับเหมาะสม
และสอดคล&องกับหน�วยปฏิบัติต�างๆ ในแต�ละพ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึน  
  3. การยอมรับแผนงานหรือโครงการของหน�วยปฏิบัติ ข้ันตอนนี้ถือว�าเปRนข้ันตอนท่ี
สําคัญยิ่งข้ันตอนหนึ่ง หากหน�วยปฏิบัติยอมรับแผนงานหรือโครงการแล&วก็ย�อมจะทําให&นโยบายใน
เรื่องนั้นๆ มีโอกาสประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึน ในข้ันตอนนี้มีปXจจัยต�างๆ ท่ีเข&ามาเก่ียวข&องมากมาย 
เช�น ผลได& และผลเสียท่ีมีต�อหน�วยปฏิบัติ ความยากง�ายของการปฏิบัติและสิ่งแวดล&อมต�างๆ ฯลฯ  
  4. การปฏิบัติการของหน�วยปฏิบัติ ซ่ึงประกอบด&วย  
   4.1 การวางแผนดําเนินการของหน�วยปฏิบัติ  
   4.2 การระดมทรัพยากรต�างๆ ท่ีจําเปRนต�อการปฏิบัติตามนโยบายนั้น  
   4.3 การแสวงหาการสนับสนุนจากประชาชนกลุ�มต�างๆ ในพ้ืนท่ีปฏิบัติการ  
   4.4 การลงมือดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการ  
   4.5 การควบคุมการปฏิบัติงาน  
  ศุภชัย ยาวะประภาษ (2545) กล�าวว�า นักวิชาการส�วนใหญ�มักเห็นพ&องต&องกันใน
ประเด็นท่ีสําคัญอย�างน&อย 2 ประเด็น ประเด็นแรก คือ การนํานโยบายไปปฏิบัติเปRนกระบวนการ นั่น
คือ มีความต�อเนื่องไม�หยุดนิ่ง มีข้ันมีตอนในการดําเนินกิจกรรมไม�ใช�กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนชั่วครั้งชั่วคราว
แล&วเลือนหายไป ไม�ใช�กิจกรรมท่ีขยักขย�อน แต�เปRนกิจกรรมท่ีต�อเนื่องไม�หยุดยั้ง แต�ละชั้นตอนมีความ
สัมพันธ�กันตลอดเวลา และประเด็นท่ีสอง คือ การนํานโยบายไปปฏิบัติ เปRนการดําเนินการให&สําเร็จ
ลุล�วงตามเป\าหมายของนโยบาย ซ่ึงแฝงความหมายว�า ก�อนการนํานโยบายไปปฏิบัติ ต&องมีตัว
นโยบายก�อน และต&องมีเป\าหมาย หรือวัตถุประสงค�กําหนดไว&ด&วย นั่นคือ การนํานโยบายไปปฏิบัติ   
เปRนข้ันตอนหนึ่งในข้ันตอนนโยบายท้ังหมด โดยเปRนข้ันตอนท่ีสืบเนื่องมาจากการกําหนดนโยบาย  



31 
 

  กล&า ทองขาว ( 2548) ได&สํารวจผลงานวิชาการด&านการนํานโยบายไปปฏิบัติของ
นักวิชาการไทยร�วมสมัยและพบว�า โดยสรุปแล&ว นักวิชาการส�วนใหญ�มักเห็นพ&องต&องกันเก่ียวกับการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ ในประเด็นท่ีสําคัญอย�างน&อย 2 ประเด็น  คือ  
  ประเด็นแรก การนํานโยบายไปปฏิบัติ เปRนกระบวนการ นั่นคือ มีความต�อเนื่องไม�
หยุดนิ่งมีข้ันมีตอนในการนําเนินกิจกรม ไม�ใช�กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนชั่วคราวแล&วเลือนหายไป ไม�ใช�กิจกรรม
ท่ีขาดความต�อเนื่อง แต�เปRนกิจกรรมีต�อเนื่องไม�หยุดยั้ง แต�ละข้ันตอนมีความสัมพันธ�กันตลอดเวลา 
และประเด็นท่ีสอง การนํานโยบายไปปฏิบัติ เปRนการดําเนินการให&สําเร็จลุล�วงตามเป\าหมายของ
นโยบาย  ท้ังนี้ การนํานโยบายไปปฏิบัติ เปRนเรื่องของการศึกษาว�า องค�การท่ีรับผิดชอบสามารถนํา
และกระตุ&นให&ทรัพยากรทางการบริหาร ตลอดจนกลไกท่ีสําคัญท้ังหมดสามารพปฏิบัติงานให&บรรลุ   
เป\าหมายตามนโยบายท่ีระบุไว&หรือไม� แค�ไหนเพียงใด กล�าวคือ ในส�วนนี้จะเปRนเรื่องท่ีนักวิเคราะห�
นโยบายสาธารณะมุ�งให&ความสนใจไปท่ีปXญหา หรือสิ่งท่ีเชื่อมโยงระหว�างความ สําเร็จและความ       
ล&มเหลวของการนํานโยบาย แผนงาน และโครงการให&ลึกซ้ึงและถ�องแท&ยิ่งข้ึน   
  โดยสรุปการนํานโยบายไปปฏิบัติน�าจะหมายถึงกระบวนการจัดการและการประสาน
กิจกรรม เพ่ือนําการเปลี่ยนแปลงไปสู�ผลลัพธ�ท่ีพึงประสงค� ให&บรรลุความสําเร็จตรงตามเจตจํานงของ
นโยบาย โดยกลุ�มบุคคล หรือองค�กร ภาครัฐ หรือ เอกชน 
  ทองใบ  สุดชารี (2536) ได&สรุปว�า การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการ
ในทางปฏิบัติท่ีจะทําให&นโยบายใดๆ บรรลุวัตถุประสงค�ตามท่ีกําหนดไว& และได&วิเคราะห�ให&เห็นว�า 
การนํานโยบายไปปฏิบัติประเทศต�างๆ อาจจะให&ผลแตกต�างกัน กล�าวคือ ประการแรก การนํา
นโยบายไปปฏิบัติท่ีมีประสิทธิผล ต&องการความสามารถทางการบริหารสูง จนกลายเปRนข&อจํากัดท่ี
สําคัญของประเทศในโลกท่ีสาม และในยุโรปบางประเทศ เช�น อิตาลี เปRนต&น ประการท่ีสอง การนํา
นโยบายไปปฏิบัติจะง �ายข้ึนในประเทศท่ีมีลักษณะภายในไม�แตก ต �างกัน และมีขนาดพ้ืนท่ี             
เปRนประเทศขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก มากกว�าประเทศขนาดใหญ� ประการท่ีสาม การนํานโยบายไป
ปฏิบัติ จะเหมาะกับประเทศท่ียึดถือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มากกว�า
ประเทศท่ีมีระบบราชการแบบการเมือง (Politicized Bureaucracy) อย�างสหรัฐอเมริกา ประการท่ีสี 
การนํานโยบายไปปฏิบัติน�าจะกระทําได&ง�ายข้ึน ในกรณีประเทศท่ีมีการปกครองแบบรวมศูนย�อํานาจ 
มากกว�าประเทศในระบบสหพันธรัฐ ประการสุดท&าย การนํานโยบายไปปฏิบัติน�าจะมีประสิทธิผลมาก 
ในประเทศท่ีรัฐบาลเสถียรภาพสูง  
  แต�อย�างไรก็ตาม  เขาก็ต้ังข&อสังเกตว�า  การนํานโยบายไปปฏิบัติใน 5 ลักษณะข&าง   
ต&นเปRน เพียงข&อเสนอเชิงสมมติฐานท่ีจะต&องมีการศึกษาเปรียบเทียบเพ่ือหาข&อสรุปต�อไป  
 2.2.3 ข้ันตอนของการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
  การนํานโยบายไปปฏิบัติเปRนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากการตรากฎหมาย หรือ
พระราชบัญญัติเรียบร&อยแล&ว กิจกรรมในข้ันตอนนี้จะครอบคลุมถึงการแปลงวัตถุประสงค�หรือเป\า
หมายท่ีกําหนดไว&ในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติ ซ่ึงโดยปกติมักจะกว&าง คลุมเครือ และกํากวมให&     
เปRนโครงการหรือกิจกรรมท่ีชัดเจนและเปRนรูปธรรม เพราะนโยบายสาธารณะก็คือ แผ�นกระดาษ การ
กําหนดนโยบายจะดีเลิศเพียงใดก็ตาม จะเปRนความจริงได&ก็ต�อเม่ือ มีการนํานโยบายไปสู�การปฏิบัติให&
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เกิดผลสําเร็จตามเป\าหมายท่ีกําหนดไว& แต�เม่ือการนําไปปฏิบัติแล&วเกิดความล&มเหลว นอกจากจะทํา
ให&เกิดความเสียหายแก�ประชาชนต�อทรัพยากรของชาติและสูญเสียเวลาอันมีค�าแล&ว ยังส�งผลต�อ   
อนาคตทางการเมืองของผู&กําหนดนโยบายหรือผู&รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติอีกด&วย การ
ระดมรวมทรัพยากรต�างๆ ได&แก� บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช& และวัสดุอุปกรณ�ต�างๆ ท่ีจํา
เปRน เพ่ือดําเนินการให&สําเร็จลุล�วงตามเป\าหมายท่ีกําหนดไว&แล&ว การวางแผนและการวางรูปโครงการ
เพ่ือให&ตอบสนองต�อเป\าหมายท่ีกําหนดไว& การจัดองค�การและการปฏิบัติ การให&เปRนไปตามโครงการท่ี
วางรูปแบบและกําหนดแผนไว& ท้ังนี้ เพ่ือให&การนํานโยบายไปปฏิบัติเกิดผลสําเร็จมากท่ีสุดเท�าท่ีผู&นํา
นโยบายไปปฏิบัติจะทําได& โดยท่ัวไปการนํานโยบายไปปฏิบัติในความเปRนจริงมีลักษณะท่ีสับสนดังจะ
แสดงให&เห็นในรูป เปRนเพียงภาพจําลองของสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงซ่ึงยากจะจําลองให&เห็นได&จริงๆ โดย
เฉพาะอย�างยิ่งในเรื่องลําดับและความต�อเนื่องไม�ขาดตอนของกิจกรรม การปฏิสัมพันธ�ท่ีเกิดข้ึน
ตลอดเวลาระหว�างกิจกรรมในข้ันตอนเดียวกันและกิจกรรมต�างกัน รวมถึงข้ันตอนอ่ืนๆ ด&วย ภาพของ
นโยบายเหล�านั้นคือปรากฏการณ�จริงท่ียากจะแสดงให&เห็นชัดเจนได&  
 2.2.4 กรอบแนวคิดในการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
  วรเดช จันทรศร (2540) กล�าวว�า เนื่องจากการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy 
Implementation) เปRนเรื่องของการศึกษาว�า องค�กรท่ีรับผิดชอบ สามารถนําและกระตุ&นให&
ทรัพยากรทางการบริหาร ตลอดจนกลไกท่ีสําคัญท้ังมวล ปฏิบัติงานให&บรรลุตามนโยบายท่ีระบุไว&หรือ
ไม� แค�ไหน เพียงใด การศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติจึงเปRนการแสวงหาวิธีการและแนวทางเพ่ือ
ปรับปรุงนโยบาย แผนงาน และการปฏิบัติงานในโครงการให&ดีข้ึน การศึกษาดังกล�าวยังถือได&ว�า       
เปRนเง่ือนไขท่ีสําคัญในการนําไปสู�การบรรลุจุดมุ�งหมายของการพัฒนาท่ีดีข้ึนในอนาคตอีกด&วย  
  อุทัย เลาหวิเชียร และ วรเดช จันทรศร (2526) ได&ศึกษาถึงแนวทางในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติว�า จะมีแนวทางการศึกษาหรือตัวแบบ (Model) ใดบ&าง ท่ีจะช�วยสร&างความเข&าใจ
เก่ียวกับปXญหาของการนํานโยบายไปสู�การปฏิบัติได&ดียิ่งข้ึน  การศึกษาการนํานโยบายไปสู�การปฏิบัติ 
แม&ว�าในปXจจุบันจะได&รับความสนใจเปRนอย�างมากในการศึกษานโยบายสาธารณะในปXจจุบัน แต�ก็
ปรากฏว�ายังมีผลงานวิจัยไม�มากเพียงพอท่ีจะให&ข&อสรุป หรือยึดถือเปRนแนวทางการศึกษาได&  
  อย�างไรก็ตาม ถ&าหากจะมีการแยกประเด็นความสนใจในการศึกษาออกไปอย�าง     
กว&างๆ แล&ว การ สร&างความเข&าใจเก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติอาจแยกพิจารณาได&เปRน            
6 แนวทาง หรือ 6 ตัวแบบด&วยกัน คือ   
  1. แนวทางท่ีเน&นการวางแผนและการควบคุม หรือท่ีเรียกว�าตัวแบบท่ียึดหลัก
เหตุผล (Rational Model) มีตัวแปรท่ีสําคัญคือ ความชัดเจนในการกําหนดวัตถุประสงค�และภารกิจ 
การมอบหมายงาน การกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ระบบการวัดและการประเมินผล และ
ระบบการให&คุณให&โทษแก�ผู&นํานโยบายไปปฏิบัติ  
  2. แนวทางท่ีเน&นสมรรถนะขององค�การ หรือท่ีเรียกว�า ตัวแบบทางด&านการจัดการ 
(Management Model) มีตัวแปรท่ีสําคัญคือ ความรับผิดชอบขององค�การ โครงสร&างขององค�การ 
ความรู&ความสามารถของบุคลากร ท้ังทางการบริหารและเทคนิค และทรัพยากรด&านวัสดุ อุปกรณ� 
และงบประมาณ  
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  3. แนวทางท่ีเน&นการมีส�วนร�วม การสร&างความผูกพันและการยอมรับหรือท่ีเรียกว�า 
ตัวแบบทางด&านการพัฒนาองค�การ (Organization Development Model) มีตัวแปรท่ีสําคัญคือ 
การทํางานเปRนทีม ภาวะผู&นํา ความผูกพันและการยอมรับของสมาชิก  
  4. แนวทางท่ีเน&นการสร&างความเข&าใจ เก่ียวกับสภาพความเปRนไปในระบบราชการ 
หรือท่ีเรียกว�า ตัวแบบทางด&านกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Processes Model) มี
ตัวแปรท่ีสําคัญ คือ ผู&บริหารโครงการเข&าใจสภาพการให&บริการ ผู&ปฏิบัติยอมรับและปรับเข&าเปRนส�วน
หนึ่งของงาน  
  5. แนวทางท่ีเน&นการเจรจาและต�อรอง หรือท่ีเรียกว�า ตัวแบบทางการเมือง 
(Political Model) มีตัวแปรท่ีสําคัญ คือ ความสามารถของผู&ปฏิบัติงาน ความสัมพันธ�กับองค�กร
ภายนอก การมีส�วนร�วม การเจรจาต�อรอง อํานาจ ทรัพยากรและการสนับสนุนจากสื่อมวลชน  
นักการเมือง หัวหน&าหน�วยงานอ่ืนกลุ�มอิทธิพล กลุ�มผลประโยชน�และบุคคลสําคัญ  
  6. แนวทางท่ีเน&นวิเคราะห�เชิงระบบ หรือท่ีเรียกว�า ตัวแบบท่ัวไป (General 
Model) มีตัวแปรท่ีสําคัญคือ ปXจจัยด&านการสื่อข&อความ ปXจจัยด&านปXญหาสมรรถนะขององค�กร 
และปXจจัยด&านตัวผู&ปฏิบัติ  
 2.2.5 เครื่องวัดความสําเร็จหรือความล&มเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
  การนํานโยบายไปปฏิบัติเปRนส�วนหนึ่งในกระบวนการนโยบายท่ีมีปXญหามาก เพราะ
ในกระบวนการนี้มีคนเข&ามีเก่ียวข&องมาก ท้ังในระดับผู&บริหารระดับสั่งการจนถึงผู&ปฏิบัติการระดับ      
ล�างสุด เม่ือนํานโยบายไปปฏิบัติจึงทําให&เกิดปXญหาข้ึน 
  การนํานโยบายไปสู �การปฏิบัติบางครั้งอาจจะประสบความสําเร็จ บางครั้งอาจ
ประสบความ ล&มเหลว ปXญหาคือ จะใช&อะไรเปRนดัชนีตัวชี้ หรือเครื่องวัด แนวทางการชี้ให&เห็นถึงความ
แตกต�างระหว�างความสําเร็จ หรือความล&มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้น มีความแตกต�าง      
อย�างน&อย 3 แนวทาง (วรเดช จันทรศร, 2540) คือ    
  แนวทางแรก ความสําเร็จของการนํานโยบายไปสู�การปฏิบัติสามารถวัดได&จากระดับ
ของความร�วมมือท่ีผู&นํานโยบายไปสู�การปฏิบัติมีต�อผู&ออกคําสั่งหรือมีต�อผู&กําหนดนโยบาย ถ&าระดับ
ของความร�วมมือมีสูง ระดับของความสําเร็จในการนํานโยบายไปสู�การปฏิบัติก็จะมีสูงตามไปด&วย และ
ในทางกลับกัน ถ&าระดับของความร�วมมือมีตํ่า นั่นก็ย�อมหมายความว�าระดับของความล&มเหลวในการ
นํานโยบายไปสู�การปฏิบัติก็จะมีสูง  
  แนวทางท่ีสอง ความสําเร็จของการนํานโยบายไปสู�การปฏิบัติ สามารถพิจารณาได&
จากเง่ือนไขท่ีว�า ได&มีการบรรลุผลการปฏิบัติตามนโยบายนั้นตามภาระหน&าท่ีขององค�กรท่ีรับผิดชอบ   
ด&วยความราบรื่น และปราศจากปXญหา ถ&าการปฏิบัติตามนโยบายใดเต็มไปด&วยความขัดแย&งหรือมี
อุปสรรคเกดข้ึนมากเท�าใดระดับของความล&มเหลวก็น�าจะมีสูงข้ึนเท�านั้น  
  แนวทางท่ีสาม ความสําเร็จของการนํานโยบายไปสู�การปฏิบัติสามารถพิจารณาด&าน
การท่ีนโยบายนั้นได&ก�อให&เกิดผลการปฏิบัติในระยะสั้น และหรือก�อให&เกิดผลกระทบตามท่ีพึง
ปรารถนาหรือไม�  
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  จากการพิจารณาแนวทางท้ัง 3 ประการข&างต&น หากนําแนวทางท้ัง 3 ดังกล�าวมา     
วิเคราะห�เปรียบเทียบการวัดความสําเร็จของการนํานโยบายไปสู�การปฏิบัติจะมองว�า  
  แนวทางแรก เน&นปXญหาพฤติกรรมของระบบราชการ ซ่ึงอยู�ในความสนใจของนัก
ทฤษฎีองค�การเสียเปRนส�วนใหญ� อย�างไรก็ตาม การวัดตามแนวทางนี้แม&ว�าจะมีประโยชน�และคุณค�าใน
ตัวเอง แต�นักรัฐศาสตร� นักเศรษฐศาสตร� รวมตลอดถึงนักรัฐประศาสนาศาสตร�บางท�านอาจจะให&
ความสนใจน&อยมาก เพราะการท่ีผู &ปฏิบัติให&ความร�วมมือแค�ไหนย�อมจะไม�มีความหมายถ&าหาก
นโยบายแผนงาน หรือโครงการนั้นๆ ไม�มีผลการปฏิบัติท่ีแน�ชัดออกมา  
  สําหรับแนวทางท่ีสอง ซ่ึงให&ความสําคัญท่ีความราบรื่นและการปราศจากปXญหาใน
กระบวน การของการนํานโยบายไปสู�การปฏิบัติ อาจกล�าวได&ว�า เปRนการวัดท่ีมีจุดบกพร�องในตัวเอง 
เพราะในสภาพความเปRนจริง เม่ือนโยบายถูกนําไปปฏิบัติ โดยส�วนใหญ�ย�อมเผชิญปXญหาและความ   
ขัดแข&งแทบท้ังสิ้น นโยบายในอีกแง�หนึ่งก็คือ เรื่องของการเมือง ซ่ึงเปRนเรื่องเก่ียวกับการจัดสรรหรือ     
แบ�งปXนสิ่งท่ีมีคุณค�าให&กับสังคมส�วนรวม โดยนัยดังกล�าว ความขัดแย&งจึงไม�ใช&สิ่งท่ีเลวร&ายในตัวเอง 
แต�เปRนเรื่องธรรมดาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการของการนํานโยบายไปสู�การปฏิบัติดังนั้น การบอกว�าการ
นํานโยบายใดไปสู�การปฏิบัติประสบความล&มเหลวมากหรือน&อยต�างกัน เพราะการมีปXญหาหรือความ
ขัดแย&งเกิดข้ึน จึงอาจจะไม�ตรงกับข&อเท็จจริงและสร&างความเข&าใจได&โดยไม�ตรงจุดนัก  
  สําหรับแนวทางท่ีสาม เม่ือพิจารณาประกอบกับ 2 แนวทางแรกแล&วจะเห็นว�า การ
วัดความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ตามแนวทางนี้มีขอบข�ายท่ีกว&างและตรงประเด็นมากกว�า 
2 แนวทางแรก เพราะสามารถพิจารณาได&จากผลกระทบว�าเปRนไปตามท่ีพึงปรารถนาไหม ถ&าเปRนไป
ตามท่ีพึงปรารถนาแล&วก็แสดงให&เห็นว�า การนํานโยบายไปสู�การปฏิบัติประสบความสําเร็จ หากไม�     
เปRนท่ีพึงปรารถนาก็แสดงว�า การนํานโยบายไปสู�การปฏิบัติประสบความล&มเหลว  
  สมพร เฟ��องจันทร� (2539)  ได&สรุปปXจจัยหลายๆ ด&านท่ีทําให&การนํานโยบายไป
ปฏิบัติไม�ประสบความสําเร็จเอาไว&หลายด&าน ได&แก�  
  1. การขาดแคลนทรัพยากร เปRนท่ียอมรับกันว�า ทรัพยากรไม�ว�าจะเปRนอะไร ย�อมมี
ผลต�อ ความสําเร็จหรือล&มเหลวของนโยบายอย�างยิ่ง ถ&าผู&กําหนดนโยบายได&ต้ังเป\าหมายของนโยบาย
นั้นท่ีต&องใช&ทรัพยากรเปRนจํานวนมาก แต�มีทรัพยากรไม�เพียงพอ ปXญหาการท่ีจะปฏิบัติตามท่ีมุ�งหวังก็
อาจเปRนไปไม�ได& เรามักพบกันบ�อยๆว�า รัฐสภาจะเพ่ิมอํานาจหน&าให&หน�วยราชการต&องการให&มีวิธี
ปฏิบัติท่ีซับซ&อนมากยิ่งข้ึน แต�เม่ือถึงการพิจารณางบประมาณก็มักมีปXญหาได&รับงบประมาณไม�เพียง
พอต�อการนํานโยบายไปใช& เราจึงประสบปXญหาอยู�เนืองๆ  
   นอกจากปXญหาด&านการเงิน ปXญหาด&านบุคลากรก็เปRนอีกท่ีเกิดปXญหาข้ึนบ�อย     
เช�น การขยายหน�วยงานท่ีไม�ได&สัดส�วนของเจ&าหน&าท่ีและไม�ได&สัดส�วนกับแผนงานหรือโครงการท่ีต&อง
บริหาร อีกด&วย นอกจากมีโครงการมากข้ึนแล&ว ขอบเขตของงานก็ขยายกว�างขวางมากข้ึนอีกด&วย ไม�
ว�าจะเปRนการศึกษา สิ่งแวดล&อม สาธารณสุข หรือท่ีอยู�อาศัยเปRนต&น  
  2. ปXญหาขององค�การองค�การหรือหน�วยงานท่ีนําเอานโยบายไปปฏิบัตินั่นเองท่ีมี
ผลกระทบต�อ ความสําเร็จหรือความล&มเหลวของนโยบาย ตัวอย�างต�อไปนี้ เปRนการชี้ให&เห็นว�า องค�
การมีความสําคัญ คือ  
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   2.1 มีโอกาสเสี่ยงต�อความล&มเหลวมาก เม่ือนักพัฒนาองค�การท่ีทําหน&าท่ีส�ง   
เสริมและจัดหาบริการไปให&รับผิดชอบเก่ียวกับการบังครับใช&นโยบายท่ีต&องใช&กฎ และระเบียบ เช�น 
การบังคับใช&กฎหมาย เปRน ต&น   
   2.2 เม่ือนําเอานโยบายไปไว&ในองค�การท่ีเจ&าหน&าท่ีไม�ยินดียินร&ายต�อการนําเอา
นโยบายไปปฏิบัติ โอกาสล&มเหลวย�อมมีอยู �สูงมาก ตัวอย�างเช�น องค�การท่ีรับผิดชอบงานด&าน         
สงเคราะห�ท่ีประกอบไปด&วยนักสังคมสงเคราะห�ท่ีมักไม�กระตือรือร&นในการเบิกจ�ายเงินอุดหนุนให&กับ
ครอบครัวยากจน  หรือเช�นหน�วยงานสาธารณสุขไม�ค�อยใช&มาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของแพทย�
อย�างเคร�งครัดนักในเรื่องการเข&ารับการรักษา  การรักษาและระยะเวลาท่ีคนไข&ต&องพักรักษาตัวนาน
เพียงใด  
   2.3 ประการสุดท&าย ปXญหาท่ีค�อนข&างร&ายแรงเม่ือมีหลายนโยบายท่ีกําหนด
ข้ึนมาเพ่ือแก&ปXญหาเดียวกันและกลุ�มประชากรเป\าหมายเดียวกัน โดยมอบหมายให&หลายองค�การทํา
หน&าท่ีบริหาร หรือบริการ ปXญหาคือ จะเกิดการแข�งขันให&บริการระหว�างหน�วยงานต�างๆ โดยอาจ    
เปRนในรูปให&บริการมากเกินไป หรือไม�ก็เปRนการบังคับใช&กฎหมาย ระเบียบ ในลักษณะท่ีหย�อนยาน
เกินไป  
  3. การข้ึนต�อองค�การอ่ืน กรณีเช�นนี้เกิดข้ึนได&เม่ือนํานโยบายนั้นไปปฏิบัติได &          
ต�อเม่ือต&องได&รับความเห็นชอบหรือทัศนะจากหน�วยงานอ่ืนๆ ซ่ึงอาจเปRนกรณีต�างๆ คือ ประการแรก 
เปRนความ ต&องการของแผนงาน ประการท่ีสอง เปRนกรณีการดําเนินงานขององค�การนั้นจําต&องได&รับ
อนุมัติจากหน�วยงานอ่ืนก�อน แม&ว�าจะก�อให&เกิดความล�าช&าหรือขัดขวางการกระทําก็ตาม  
  4. ปXญหานโยบายใหม�ๆ กับการดําเนินงานของนโยบายเดิม ปXญหานี้จะพบกันได&   
บ�อยกล�าว คือ เม่ือมีปXญหานโยบายใหม�ๆ ท่ีเปRนท่ีสนใจของประชาชน นโยบายเดิมก็ถูกลดทอน
ความสําคัญลงไป  
  5. นโยบายท่ีขัดแย&งกัน ปXญหานี้เปRนปXญหานโยบายท่ีถูกกําหนดข้ึนในโอกาสท่ี
แตกต�างกัน อาจทําให&มีความขัดแย&งกัน เช�น ในขณะท่ีหน�วยงานสาธารณสุขมีนโยบายรณรงค�ให&
ประชาชนเลิกสูบบุหรี่  ในขณะเดียวกันก็ยังมีนโยบายให&ชาวไร�ปลูกยาสูบโดยกําหนดนโยบายพยุง
ราคายาสูบ เปRนต&น  
  6. นโยบายมีความซํ้าซ&อน สิ่งท่ีผู&กําหนดนโยบายเผชิญอยู�เสมอ คือ นโยบายนั้นมี
ความซํ้าซ&อนมาก การจะกําหนดนโยบายให&ครอบคลุมทุกแง�มุมของปXญหานั้นเปRนเรื่องยากมาก เช�น 
ปXญหาความยากจน  สิ่งท่ีทําได&คือ กําหนดนโยบายท่ีลดความยากจนลงบางส�วนเท�านั้น    
  7. นโยบายไม�อาจทําให&ปXญหาบางอย�างหมดไปได& เช�น ปXญหาขยะ คงไม�สามารถทํา
ให&หมดไปได& อย�างไรก็ตาม นี่เปRนเพียงส�วนบางส�วนของปXญหาการนําเอานโยบายไปปฏิบัติ ยังมี       
ปXญหาท่ีเปRนลักษณะเฉพาะของนโยบายนั้นอีกมากมาย  ซ่ึงต&องศึกษาและทําความเข&าใจต�อไป  
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2.3 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
 2.3.1 ความหมายของการบริหารจัดการ 
   บุญทัน ดอกไธสง (2537) ได&ให&ความหมายว�า การบริหาร คือ การจัดการทรัพยากร
ท่ีมีอยู�ให&มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือตอบสนองความต&องการของบุคคล องค�การ หรือประเทศ หรือ
การจัดการเพ่ือผลกําไรของทุกคนในองค�การ   
   เฮอร�เบิร�ต เอ ไซมอน (Herbert A. Simo, 1947) กล�าวถึงการบริหารว�า หมายถึง 
กิจกรรมท่ีบุคคลต้ังแต� 2 คนข้ึนไป ร�วมกันดําเนินการเพ่ือให&บรรลุวัตถุประสงค�   
   ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2535) มองการบริหารในลักษณะท่ีเปRนกระบวนการโดย หมายถึง
กระบวนการนําเอาการตัดสินใจ และนโยบายไปปฏิบัติ ส�วนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเก่ียวข&องกับการ
นําเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ  
 2.3.2 ลักษณะของการบริหารจัดการ 
   สมพงศ� เกษมสิน (2523) กล�าวไว&ว�า คําว�า การบริหารนิยมใช&กับการบริหารราชการ 
หรือการจัดการเก่ียวกับนโยบาย ซ่ึงมีศัพท�บัญญัติ ว�า รัฐประศาสนศาสตร� (Public Administration) 
และคําว�า การจัดการ (Management) นิยมใช&กับการบริหารธุรกิจเอกชน หรือการดําเนินการตาม
นโยบายท่ีกําหนดไว& สมพงศ� เกษมสิน ยังให&ความหมายการบริหารไว&ว�า การบริหารมีลักษณะเด�นเปRน
สากลอยู�หลายประการ ดังนี้ 1) การบริหารย�อมมีวัตถุประสงค� 2) การบริหารอาศัยปXจจัยบุคคลเปRน
องค�ประกอบ 3) การบริหารต&องใช&ทรัพยากรการบริหารเปRนองค�ประกอบพ้ืนฐาน 4) การบริหารมี
ลักษณะการดําเนินการเปRนกระบวนการ 5) การบริหารเปRนการดําเนินการร�วมกันของกลุ�มบุคคล 
6) การบริหารอาศัยความร�วมมือร�วมใจของบุคคล กล�าวคือ ความร�วมใจ (Collective Mind) จะ
ก�อให&เกิดความร�วมมือของกลุ�ม (Group Cooperation) อันจะนําไปสู�พลังของกลุ�ม (Group Effort) 
ท่ีจะทําให&บรรลุวัตถุประสงค� 7) การบริหารมีลักษณะการร�วมมือกันดําเนินการอย�างมีเหตุผล 8) การ
บริหารมีลักษณะเปRนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค� และ 9) การบริหารไม�มีตัวตน 
(Intangible) แต�มีอิทธิพลต�อความเปRนอยู�ของมนุษย�  
   ธงชัย สันติวงษ� (2543) ได&กล�าวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว& 3 ด&าน คือ 
1) ในด&านท่ีเปRนผู&นําหรือหัวหน&างาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน&าท่ีของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ท่ีปฏิบัติตนเปRนผู&นําภายในองค�การ 2) ในด&านของภารกิจหรือสิ่งท่ีต&องทํา งานบริหารจัดการ หมายถึง 
การจัดระเบียบทรัพยากรต�างๆ ในองค�การ และการประสานกิจกรรมต�างๆ เข&าด&วยกัน และ 3) ใน
ด&านของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต&องทําให&งานต�างๆ สําเร็จลุล�วงไปด&วยดี
ด&วยการอาศัยบุคคลต�างๆ เข&าด&วยกัน (ธงชัย สันติวงษ�, องค�การและการบริหาร  
   วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548) กล�าวไว&ว�า การบริหารจัดการ (Management 
Administration) การบริหารการพัฒนา (Development Administration) แม&กระท่ังการบริหาร
การบริการ (Service Administration) แต�ละคํามีความหมายคล&ายคลึงหรือใกล&เคียงกันท่ีเห็นได&
อย�างชัดเจนมีอย�างน&อย 3 ส�วน คือ 1) ล&วนเปRนแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐท่ีหน�วยงานของ
รัฐ และ/หรือ เจ&าหน&าท่ีของรัฐ นํามาใช&ในการปฏิบัติราชการเพ่ือช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
ราชการ 2) มีกระบวนการบริหารงานท่ีประกอบด&วย 3 ข้ันตอน คือ การคิด (Thinking) หรือการ
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วางแผน (Planning) การดําเนินงาน (Acting) และการประเมินผล (Evaluating) และ 3) มีจุดหมาย
ปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางท่ีทําให&ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน รวมท้ัง
ประเทศชาติมีความเจริญก&าวหน&าและม่ันคงเพ่ิมข้ึน สําหรับส�วนท่ีแตกต�างกัน คือ แต�ละคํามีจุดเน&น
ต�างกัน กล�าวคือ การบริหารจัดการเน&นเรื่องการนําแนวคิดการจัดการของภาคเอกชนเข&ามาใช&ในการ
บริหารราชการ เช�น การมุ�งหวังผลกําไร การแข�งขัน ความรวดเร็ว การตลาด การประชาสัมพันธ� การ
จูงใจด&วยค�าตอบแทน การลดข้ันตอน และการลดพิธีการ เปRนต&น ในขณะท่ีการบริหารการพัฒนาให&
ความสําคัญเรื่องการบริหารรวมท้ังการพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน โครงการ (Policy, Plan, 
Program, Project) หรือกิจกรรมของหน�วยงานของรัฐ ส�วนการบริหารการบริการเน&นเรื่องการ
อํานวยความสะดวกและการให&บริการแก�ประชาชน นอกจากนี้ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2545) ได&แบ�ง
การบริหาร ตามวัตถุประสงค�หลักของการจัดต้ังหน�วยงานไว& 6 ส�วน ดังนี้ 1) การบริหารงานของ
หน�วยงานภาครัฐ ซ่ึงเรียกว�า การบริหารรัฐกิจ (Public Administration) หรือการบริหารภาครัฐ มี
วัตถุประสงค�หลักในการจัดต้ัง คือ การให&บริการสาธารณะ (Public Services) ซ่ึงครอบคลุมถึงการ
อํานวยความสะดวก การรักษาความสงบเรียบร&อย ตลอดจนการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ 
เปRนต&น การบริหารส�วนนี้เปRนการบริหารของหน�วยงานของภาครัฐ (Public or Governmental 
Organization) ไม�ว�าจะเปRนหน�วยงานท้ังในส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค และส�วนท&องถ่ิน เช�น การ
บริหารงานของหน�วยงานของสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม หรือเทียบเท�า การบริหารงานของ
จังหวัดและอําเภอ การบริหารงานของหน�วยการบริหารท&องถ่ิน หน�วยงานบริหารเมืองหลวง รวม
ตลอดท้ังการบริหารงานของหน�วยงานของรัฐวิสาหกิจ เปRนต&น 2) การบริหารงานของหน�วยงานภาค
ธุรกิจ ซ่ึงเรียกว�า การบริหาร ธุรกิจ (Business Administration) หรือการบริหารภาคเอกชนหรือการ
บริหารของหน�วยงานของเอกชน ซ่ึงมีวัตถุประสงค�หลักของการจัดต้ังเพ่ือการแสวงหากําไร หรือการ
แสวงหากําไรสูงสุด (Maximum Profits) ในการทําธุรกิจ การค&าขาย การผลิตอุตสาหกรรม หรือ
ให&บริการ เห็นตัวอย�างได&อย�างชัดเจนจากการบริหารงานของ บริษัท ห&างร&าน และห&างหุ&นส�วน
ท้ังหลาย 3) การบริหารของหน�วยงานท่ีไม�สังกัดภาครัฐ (Non-Governmental Organization) ซ่ึง
เรียกย�อว�า หน�วยงาน เอ็นจีโอ (NGO.) เปRนการบริหารงานของหน�วยงานท่ีไม�แสวงหาผลกําไร (Non-
Profit Administration) มีวัตถุประสงค�หลักในการจัดต้ัง คือการไม�แสวงหาผลกําไร (Non-Profit) 
เช�น  การบริหารของมูลนิธิ และสมาคม  4) การบริหารงานของหน�วยงานระหว�างประเทศ 
(International Organization) มีวัตถุประสงค�หลักของการจัดต้ัง คือ ความสัมพันธ�ระหว�างประเทศ 
เช�น การบริหารงานของสหประชาชาติ (United Nations Organization) องค�การค&าระหว�างประเทศ 
(World Trade Organization) และกลุ�มประเทศอาเซียน (ASEAN) 5) การบริหารงานขององค�กร
ตามรัฐธรรมนูญ การบริหารงานขององค�กรส�วนนี้เกิดข้ึนหลังจากประกาศใช&รัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได&กําหนดให&มีองค�กรตามรัฐธรรมนูญ
ข้ึน เช�น การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง คณะกรรมการป\องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห�งชาติ คณะกรรมการการเลือกต้ัง และผู&ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภา เปRนต&น องค�กรดังกล�าว
นี้ถือว�าเปRนหน�วยงานของรัฐเช�นกัน แต�มีลักษณะพิเศษ เช�น เกิดข้ึนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ดังกล�าว  และมีวัตถุประสงค�หลักในการจัดต้ังเพ่ือปกป\องคุ&มครองและรักษาสิทธิเสรีภาพของ
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ประชาชน ตลอดจนควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน�วยงานของรัฐและเจ&าหน&าท่ีของรัฐ และ 
6) การบริหารงานของหน�วยงานภาคประชาชน มีวัตถุประสงค�หลักในการจัดต้ังเพ่ือปกป\องรักษา
ผลประโยชน�ของประชาชนโดย ส�วนรวมซ่ึงเปRนประชาชนส�วนใหญ�ของประเทศและถูกเอารัดเอาเปรียบ
ตลอดมา เช�น การบริหารงานของหน�วยงานของเกษตรกร กลุ�มผู&ใช&แรงงาน และกลุ�มผู&ให&บริการ 
 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับการท(องเท่ียว 
 2.4.1 ความหมายของการท�องเท่ียว 
   เสรี  วังส�ไพจิตร ได&กล�าวถึงความหมายของการท�องเท่ียวไว&ว�า การท�องเท่ียว 
(Tourism) หมายถึง ผลรวมของปรากฏการณ�และความสัมพันธ�ต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนมาจากการปฏิสัมพันธ� 
หรือการกระทําต�อกันและกันของนักท�องเท่ียว ผู&ประกอบการ รัฐบาล และชุมชนผู&เปRนเจ&าของบ&านใน
กระบวนการดึงดูดใจและต&อนรับขับสู&นักท�องเท่ียวและผู&มาเยือนอ่ืนๆ  
   ศิริ  ฮามสุโพธิ์ กล�าวว�า การท�องเท่ียว หมายถึง การเดินทางจากท่ีอยู�อาศัยตามปกติ
ไปยังท่ีอ่ืนเปRนการชั่วคราวเพ่ือทําการศึกษา และพักผ�อนหย�อยใจหรือก�อให&เกิดการกระทําร�วมกันของ
มนุษย�ท้ังทางธรรมชาติและทางสังคม จนเปRนเหตุดึงดูดใจให&เดินทางไปศึกษาและท�องเท่ียวตามแหล�งต�างๆ  
   วรรณา  วงษ�วานิช (2539) ได&กล�าวถึง การท�องเท่ียวไว&ว�า  การท�องเท่ียว เปRนคําท่ีมี
ความหมายกว&างมิได&มีความหมายถึงการเดินทางเพ่ือพักผ�อนหย�อนใจหรือเพ่ือความสนุกสนานเท�านั้น 
แต�ยังหมายถึงการเคลื่อนย&ายของประชากรจากแหล�งหนึ่งไปสู�อีกแหล�งหนึ่ง รวมท้ังการเดินทาง
ภายในประเทศและการเดินทางระหว�างประเทศ การท�องเท่ียวเปRนกระบวนการท่ีมีความสัมพันธ�อันดี
ต�อกัน ได&รับความรู&ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน 
 2.4.2 ความสําคัญของการท�องเท่ียว 
   นิคม  จารุมณี (2536) ได&กล�าวถึงบทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรมการ
ท�องเท่ียว ดังนี้ 
   1. อุตสาหกรรมท�องเท่ียวก�อให&เกิดรายได&เปRนเงินตราต�างประเทศ 
   2. รายได&จากอุตสาหกรรมท�องเท่ียวท่ีได&มาในรูปของเงินตราต�างประเทศมีส�วนช�วย
ในการสร&างเสถียรภาพให&กับดุลภาพการชําระเงิน 
   3. รายได&จากอุตสาหกรรมท�องเท่ียวเปRนรายได&ท่ีกระจายไปสู�ประชากรอย�าง
กว&างขวาง สร&างงาน สร&างอาชีพมากมาย และเปRนการสร&างอาชีพเสริมท่ีต�อเนื่องจากการท�องเท่ียว 
เช�น การผลิตหัตถกรรมพ้ืนบ&าน การผลิตอาหาร เปRนต&น 
   4. อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวมีบทบาทในการสร&างงานสร&างอาชีพโดยเฉพาะใน
ธุรกิจทางตรง เช�น โรงแรม ภัตตาคาร บริษัทนําเท่ียว เปRนต&น 
   5. การท�องเท่ียวมีบทบาทในการกระตุ&นให&เกิดการผลิต และการนําเอาทรัพยากร
ของประเทศมาใช&ให&เกิดประโยชน�สูงสุด 
   6. อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวเปRนอุตสาหกรรมท่ีไม�มีขีดจํากัดในการจําหน�าย ซ่ึงถือ
ว�าการเดินทางท�องเท่ียวเปRนสิทธิมนุษยชนอย�างหนึ่งท่ีรัฐพึงสนับสนุน 
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   7. อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวไม�มีขีดจํากัดในเรื่องการผลิต เพราะไม�ต&องพ่ึงดินฟ\า
อากาศเหมือนการเกษตรอ่ืนๆ ผลผลิตของการท�องเท่ียวจึงเสนอขายให&แก�นักท�องเท่ียวได&โดยมีความ
ยั่งยืนไม�ผันแปร 
   8. อุตสาหกรรมท�องเท่ียวช�วยสนับสนุนฟ��นฟูอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ท่ีเปRน
เอกลักษณ�ของแต�ละท&องถ่ินเปRนมรดกตกทอดท่ีควรค�าแก�การนําออกเผยแพร�ฟ��นฟูและอนุรักษ�ไว& 
   9. อุตสาหกรรมท�องเท่ียวจะมีบทบาทในการสร&างสรรค�ความเจริญไปสู�ภูมิภาค
ต�างๆ เช�น สิ่งอํานวยความสะดวกต�างๆ ถนน ไฟฟ\า น้ําประปา เปRนต&น 
   10. อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวเปRนมาตรการท่ีช�วยส�งเสริมความปลอดภัยและ
ความม่ันคงให&แก�พ้ืนท่ีท่ีได&รับการพัฒนาเปRนแหล�งท�องเท่ียว 
   11. อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวมีส�วนช�วยเสริมสร&างสันติภาพ สัมพันธไมตรีและ
ความเข&าใจอันดี ซ่ึงเปRนหนทางท่ีมนุษย�ต�างสังคมได&พบปะทําความรู&จักและเข&าใจกัน 
 2.4.3 ประเภทของการท�องเท่ียว 
   สมิทธ� (Smith, 1977) ได&กล�าวถึงการจําแนกถึงท่ีหมายปลายทาง ทางการท�องเท่ียว 
(Type of Destination) หรือแหล�งท�องเท่ียว สามารถแบ�งเปRนประเภทของประสบการณ� (Travel 
Experience) ท่ีนักท�องเท่ียวได&รับออกเปRน 7 ประเภท คือ 
   1. การท�องเท่ียวเพ่ือชาติพันธุ� (Ethnic Tourism) เปRนการเดินทางเพ่ือท่ีจะสังเกต
การแสดงออกทางวัฒนธรรม และแบบแผนการใช&ชีวิตของประชากรต�างเผ�าพันธุ� ซ่ึงรวมไปถึงการไป
เยือนบ&านเกิดเมืองนอน การเข&าร�วมพิธีกรรมต�างๆ และการเข&าร�วมพิธีทางศาสนา 
   2. การท�องเท่ียวเพ่ือวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เปRนการเดินทางเพ่ือสัมผัส
ชีวิตและบางกรณีก็เข&าไปร�วมใช&วิถีชีวิตเก�าๆ ท่ีได&สูญหายไปแล&ว หรือสัมผัสในท&องถ่ินเก�าท่ีมีสีสัน
ดึงดูดใน เช�น งานเทศกาลเครื่องแต�งกายตามประเพณี การละเล�นพ้ืนบ&าน เปRนต&น 
   3. การท�องเท่ียวเพ่ือประวัติศาสตร� (Historical Toorism) เปRนการท�องเท่ียวใน
ด&านประวัติศาสตร� พิพิธภัณฑ�สถาน และแหล�งโบราณคดีท่ีเปRนความรุ�งเรืองของอดีต อาจเปRนการ
เยือนอนุสรณ�สถาน วัด วัง การแสดงแสง – เสียง เหตุการณ�สําคัญในอดีต เปRนต&น 
   4. การท�องเท่ียวเพ่ือสิ่งแวดล&อม (Environmental Toorism) คล&ายการท�องเท่ียว
เพ่ือชาติพันธุ� กล�าวคือดึงดูดนักท�องเท่ียวมาจากแดนไกล แต�จะเน&นสิ่งดึงดูดใน ท่ีเปRนธรรมชาติและ
สิ่งแวดล&อมมากกว�าท่ีจะเน&นชาติพันธุ�มนุษย� การกลับคืนสู�ธรรมชาติและการชื่นชมต�อความสัมพันธ�
ของผู&คนกับสิ่งแวดล&อมก็อยู�ในกลุ�มนี้ 
   5. การท�องเท่ียวเพ่ือการนันทนาการ (Recreational Toorism) เปRนการเข&าร�วม
แข�งกีฬา การอาบแดด การสมาคมกันในสิ่งแวดล&อมท่ีผ�อนคลายจิตใจ เช�น ชายหาด สนามกอล�ฟ การ
ส�งเสริมการท�องเท่ียวในกลุ�มนี้จะดึงดูดนักท�องเท่ียวท่ีต&องการพักผ�อนหย�อนใจโดยเฉพาะ 
   6. การท�องเท่ียวเพ่ือธุรกิจ (Business Toorism) ได&แก� การประชุม การพบปะกัน 
หรือการสัมมนา ซ่ึงมักจะรวมเอาการท�องเท่ียวประเภทอ่ืนๆ เข&ามาไว&ด&วย เม่ือมีการท�องเท่ียวเพ่ือ
ธุรกิจเกิดข้ึนแหล�งท�องเท่ียวแต�ละแหล�งจะมีการท�องเท่ียวได&หลายประเภท บางแห�งเปRนท้ังแหล�ง
ท�องเท่ียวเพ่ือนันทนาการ สิ่งแวดล&อม และวัฒนธรรม แล&วแต�นักท�องเท่ียวจะต&องการอะไร 
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   7. การท�องเท่ียวเพ่ือเปRนรางวัล (Incentive Toorism) เปRนการท�องเท่ียวท่ีจัดข้ึน
เปRนรางวัลแก�พนักงาน เพ่ือเปRนสวัสดิการของหน�วยงานและบริษัทห&างร&าน เพ่ือการดูงาน การประชุม
ศึกษาหาความรู&เพ่ิมเติมและเพ่ือนันทนาการ 
 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับการท(องเท่ียวอย(างย่ังยืน 
 จากการประชุม Globe 1990 ท่ีประเทศแคนาดา (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร�และ
สิ่งแวดล&อม แห�งประเทศไทย, 2539) ได&ให&คําจํากัดความของการท�องเท่ียวแบบยั่งยืนว�า การพัฒนาท่ี
สามารถตอบสนองความต&องการของนักท�องเท่ียวและผู&เปRนเจ&าของท&อถ่ินในปXจจุบัน โดยมีการ
ปกป\องและสงวน รักษาโอกาสต�างๆ ของอนุชนรุ�นหลังด&วย การท�องเท่ียวนี้มีความหมายรวมถึงการ
จัดการทรัพยากรเพ่ือตอบสนองความจําเปRนทาง เศรษฐกิจ สังคม และความความงามทาง
สุนทรียภาพ ในขณะท่ีสามารถรักษาเอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม และระบบนิเวศด&วย 
 2.5.1 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาอย�างยั่งยืน (Sustainable Development) 
  พระธรรมปmฎก (2546) ได&กล�าวถึงการพัฒนาท่ียั่งยืนว�า มีลักษณะเปRนการพัฒนาท่ี
เปRนการ บูรณาการ (Integrated) คือ ทําให&เกิดเปRนองค�รวม (Holistic) หมายความว�าองค�ประกอบ
ท้ังหลายท่ีเก่ียวข&อง จะต&องมาประสานกันครบองค�และมีลักษณะอีกอย�าง คือ มีดุลยภาพ (Balance)  
   สุดใจ ทูลพานิชย�กิจ (2547) แนวความคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน ได&รับความสนใจ
มากในปXจจุบัน โดย United National Fund for Population Activities (UNFPA) ได&รวบรวม
คําอธิบายเก่ียวกับการพัฒนาแบบยั่งยืนไว& ซ่ึงแบ�งออกเปRน 4 ประการ 
  1. การพัฒนาแบบยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีตรงกับความต&องการ ตามความ
จําเปRนในปXจจัย โดยสามารถรองตับความต&องการ หรือความจําเปRนท่ีจะเกิดแก�ชนรุ�นหลังๆ โดย
มาตรฐานการครองชีพท่ีเลยขีดความจําเปRนข้ึนพ้ืนฐานตํ่าสุด จะยั่งยืนต�อเม่ือมาตรฐานการบริโภคใน
ทุกหนทุกแห�งคํานึงถึงความยั่งยืนในระยะยาว 
  2. การพัฒนาแบบยั่งยืน ครอบคลุมมาตรการรักษามรดกทางทรัพยากรท่ีจะตกกับ
ชนรุ�นหลัง โดยอย�างน&อยให&ได&มากพอๆ กับท่ีชนรุ�นปXจจุบันได&รับมา 
  3. การพัฒนาแบบยั่งยืน เปRนการพัฒนาท่ีกระจายประโยชน�ของความก&าวหน&าทาง
เศรษฐกิจได&อย�างท่ัวถึง ตลอดจนเปRนการพัฒนาท่ีปกป\องสิ่งแวดล&อมท้ังในระดับท&องถ่ินและในระดับ
โลกโดยรวม เพ่ือชนรุ�นหลังและเปRนการพัฒนาท่ีทําให&คุณภาพชีวิตดีข้ึนอย�างแท&จริง 
  4. การพัฒนาแบบยั่งยืน หมายถึง การทําให&คุณภาพชีวิตของมนุษย�ดีข้ึนภายใน
ระบบนิเวศวิทยาท่ีสามารถจะรองรับการดําเนินชีวิตได&ต�อไป เศรษฐกิจแบบยั่งยืน (Sustainable 
Economy) เปRนเศรษฐกิจท่ีธํารงรักษา แหล�งทรัพยากรธรรมชาติของตนได& โดยเศรษฐกิจแบบนี้จะ
ยังคงสามารพัฒนาควบคู�กันไปกับการรักษาแหล�งทรัพยากรได&ต�อไปด&วยการปรับตัว และโดยอาศัย
การยกระดับความรู& ปรับปรุงองค�กร ตลอดจนปรับประสิทธิภาพทางเทคนิคและเชาว�ปXญญา 
  ในส�วนของแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน สุดใจ  ทูลพานิชย� (2547) ได&อธิบายถึงแนว
ทางการพัฒนาท่ียั่งยืนว�า จะเปRนการผสมผสานให&เกิดความสมดุลของการพัฒนาใน 3 มิติ คือ  
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  1. มิติทางเศรษฐศาสตร� การพัฒนาท่ียั่งยืนจะเกิดข้ึนได&ก็ต�อเม่ือมีการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจท่ีเพียงพอ สามารถตอบสนองความต&องการข้ันพ้ืนฐานของประชาชน และขจัดความ
ยากจนได&รวมท้ังลดความไม�เท�าเทียมกันในสังคม 
  2. มิติทางสังคมการพัฒนาท่ียั่งยืนจะสนับสนุนแบบแผนการบริโภคท่ีเหมาะสมอยู�
ในระดับท่ีธรรมชาติสามารถแบกรับได& พร&อมท้ังส�งเสริมการเปRนหุ&นส�วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน เพ่ือร�วมพัฒนาให&เกิดความม่ันคงและยั่งยืน โดยประชากรในแต�ละกลุ�มต&องร�วมสร&าง
ความสัมพันธ�ท่ีดีในหน�วยการผลิตแต�ละหน�วย เพ่ือก�อให&เกิดการกระจายผลผลิตอย�างเปRนธรรมและ
นําไปสู�การผลิตสินค&าท่ีปลอดภัยต�อผู&บริโภคและคุ&มครองสิ่งแวดล&อม 
  3. มิติทางนิเวศวิทยา การพัฒนาท่ียั่งยืนจะต&องมีรูปแบบการใช&ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล&อมในระดับท่ีสามารถพลิกฟ��นให&กลับสู�สภาพใกล&เคียงกับสภาพเดิมทางธรรมชาติให&มาก
ท่ีสุด 
  คอร�สัน (Corson, 1990 อ&างถึงใน พระธรรมปmฎก, 2546) ได&กล�าวถึงการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนไว&ว�า การพัฒนาท่ียั่งยืน คือ นโยบายท่ีตอบสนองความต&องการของประชาชนในปXจจุบัน โดยไม�
ทําลายทรัพยากรซ่ีงจะเปRนท่ีต&องการในอนาคต 
 2.5.2 ความหมายการท�องเท่ียงแบบยั่งยืน 
  ป` พ.ศ. 2532 Brundthl and Commission ได&เกิดแนวคิดใหม�ท่ีเก่ียวกับการพัฒนา
ท่ีเรียกว�า “การพัฒนาท่ียั่งยืน” (Sustainable Development) ซ่ึงเปRนกระบวนการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อันประกอบด&วยตัวแปรมากมายท่ีทําให&บุคคลและชุมชนสร&าง
เอกลักษณ�แห�งตน มีลักษณะเฉพาะและสร&างความสามารถท่ีจะเผชิญกับโลกได&อย�างมีจุดหมายและ
ภาคภูมิใจ กระบวนการนี้ได&เน&นการเติบโตอย�างกลมกลืนของบุคคลและชุมชนกับสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และจิตวิญญาณของสังคมโดยส�วนรวม ซ่ึงแนวความคิดนี้ได&ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.  2540-2544) ท่ีมุ�งเน&นการพัฒนาคนและชุมชน 
กําหนดให&การพัฒนาคนเปRนวัตถุเด่ียว (Single Objective) ของการพัฒนาโดยให&ความสําคัญต�อการ
เสริมสร&างการมีส�วนร�วมของคนในกระบวนการพัฒนา (Development by the People) แทนท่ีจะ
มุ�งเน&นไปท่ีการพัฒนาเศรษฐกิจเปRนหลักเช�นท่ีผ�านมา เม่ือเปRนเช�นนี้การจัดการการท�องเท่ียวเริ่มเกิด
การเปลี่ยนแปลงและเล็งเห็นความสําคัญของการเข&ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาและในกระบวนการ
แก&ปXญหาชุมชน (นริศรา  นงนุช, 2544) 
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย (2542) ได&กล�าวถึง 
ปXจจุบันกระแสเรียกร&อง การอนุรักษ�สิ่งแวดล&อมและทรัพยากรธรรมชาติ ขยายตัวกว&างขวางและ
ต�อเนื่องไปท่ัวโลก ท้ังนี้ เพราะปXญหาสิ่งแวดล&อมนับวันท่ีรุนแรงและคุกคามชีวิต ความเปRนอยู�ของ
ผู&คนและสิ่งมีชีวิตหนักหน�วงข้ึนทุกที มีความขัดแย&งและโจมตีต�อต&านการพัฒนาด&านต�างๆ ไม�ว�าจะ
เปRนด&านเกษตรกรรม ด&านอุตสาหกรรมว�าเปRนตัวการก�อผลเสียต�อสภาพแวดล&อม รวมถึงการ
ท�องเท่ียวซ่ึงในอดีต เคยเชื่อกันว�าการใช&ทรัพยากรในการท�องเท่ียวจะไม�หมดไป และสามารถจะใช&ได&
นานแต�ปXจจุบันกลับพบว�า การเจริญเติบดตของการท�องเท่ียว ทําให&สภาพแวดล&อมในแหล�งท�องเท่ียว
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เสื่อมโทรมลง และได&ก�อผลกระทบต�อสิ่งแวดล&อมอย�างมากมายท่ีเห็นได&ชัด คือ ปXญหาน้ําเน�าเสีย 
ปXญหาขยะและความสกปรก ปXญหาทัศนียภาพอุจาด เปRนต&น 
  บุญจง ขาวสิทธิวงษ� (2541) ได&กล�าวว�า การพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable 
Development) หมายถึง การพัฒนาท่ีเพ่ิมคุณภาพชีวิตแก�มนุษย�โดยไม�ทําลายสิ่งแวดล&อมหรือไม�
เปRนอุปสรรคต�อการพัฒนาในยุคลูกหลานต�อไป 
  สุ พัตรา กลับดี (2545) ได&กล�าวการใช&ทรัพยากรแบบยั่ งยืน (Sustainable 
Biological Resource Use) หมายถึง การจัดการทรัพยากร เพ่ือให&การผลิตได&ดําเนินต�อไปอย�าง
สูงสุด โดยให&สอดคล&องกับกาอนุรักษ�ปริมาณทรัพยากรซ่ึงต&องฟ��นฟูตนเองตลอดเวลา 
  บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา (2547) ได&กล�าวถึงการท�องเท่ียวแบบยั่งยืน (Sustainable 
Tourism) ว�าหมายถึง การท�องเท่ียวกลุ�มใหญ�หรือกลุ�มเล็กท่ีมีการจัดการอย�างดีเย�ยยมเพราะสามารถ
ดํารงไว&ซึ่งทรัพยากรท�องเท่ียวให&มีความดึงดูดใจอย�างไม�เสื่อมคลาย และธุรกิจท�องเท่ียวมีการปรับปรุง
คุณภาพให&ได&ผลกําไรอย�างเปRนธรรม โดยมีทักท�องเท่ียวเข&ามาเยี่ยมเยิอนสมํ่าเสมออย�างเพียงพอ แต�มี
ผลกระทบทางลบต�อสิ่งแวดล&อมท่ีสุดอย�างยืนยาว 
  ไพฑูรย� พงศะบุตร (2546) ได&กล�าวว�า หลักการของการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน
(Sustainable Tourism) ว�ามีหลักการท่ีสอดคล&องกับการพัฒนาอย�างยั่งยืน (Sustainable 
Development) ซ่ึงเปRนกระแสความคิดหลักของโลกในช�วง 2 ทศวรรษท่ีผ�านมา และได&รับความ
สนับสนุนจากคณะกรรมาธิการว�าด&วยการพัฒนาอย�างยั่งยืน (Commission on Sustainable 
Development) ขององค�การสหประชาชาติ ซ่ึงหลักการโดยท่ัวไปของการพัฒนาอย�างยั่งยืน คือ 
จะต&องมีการอนุรักษ�และการใช&ทรัพยพากรอย�างพอดี เพ่ือให&สามารถใช&ประโยชน�ต�อไปได&ใน
ระยะเวลายาวนาน และมีการกระจายผลประโยชน�ให&แก�คนส�วนใหญ� รวมท้ังมีการร�วมมือกันอย�าง
ใกล&ชิดระหว�างผู&ท่ีเก่ียวข&องหรือมีส�วนได&ส�วนเสีย เม่ือนําหลักการนี้มาปรับใช&กับการท�องเท่ียวอย�าง
ยั่งยืน จึงมีจุดเน&นท่ีสําคัญดังนี้ 
  1. จะต&องดูแลทรัพยากรการท�องเท่ียวให&สามารถใช&ประโยชน�ต�อไปได&ในระยะเวลา
ยาวนานจนถึงชั่วลูกชั่วหลาน มิใช�เพียงเพ่ือคนรุ�นปXจจุบันเท�านั้น 
  2. ลดการใช&ทรัพยากรอย�างสิ้นเปลือง และลดปริมาณของเสียท่ีจะเปRนอันตรายต�อ
สิ่งแวดล&อม 
  3. มีการกระจายรายได&และผลประโยชน�ให&แก�คนในท&องถ่ินท่ีมีแหล�งท�องเท่ียวต้ังอยู� 
เปmดโอกาสให&ชุมชนในท&องถ่ินได&เข&าร�วมในการจัดการ และการให&บริการแก�นักท�องเท่ียว 
  4. มีการประชุมปรึกษาหารือกันอย�างสมํ่าเสมอระหว�างผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย เช�น 
หน�วยงานและองค�กรท่ีเก่ียวข&อง ผู&ประกอบธุรกิจการท�องเท่ีว และชุมชนในท&องถ่ิน เพ่ือการวางแผน
งาน การจัดสรรงบประมาณ และการจัดการทรัพยากรอย�างเหมาะสม 
  5. มีการสร&างเครือข�ายเพ่ือเผยแพร�แนวคิด การศึกษาวิจัย และความรู&เก่ียวกับการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนออกไปในหมู�ประชาชน ท้ังภายในประเทศและระหว�างประเทศอย�างกว&างขวาง 
  สวอร�บรู&ค (Swarbrooke, 1998) ได&ให&ความหมายการท�องเท่ียวแบบยั่งยืนว�าเปRน
การท�องเท่ียวซ่ึงทําให&เศรษฐกิจเจริญงอกงาม แต�ต&องไม�ทําลายทรัพยากรซ่ึงเก่ียวข&องกับการท�องเท่ียว 
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นอกจากนี้ ต&องไม�ส�งผลในด&านลบต�อสิ่งแวดล&อมทางกายภาพและโครงสร&างทางสังคมของชุมชนใน
ท&องถ่ิน ในการพัฒนาแบบยั่งยืนและการท�องเท่ียวแบบยั่งยืนตามข&อตกลงระหว�างประเทศ 
ประกอบด&วยหลักการต�อไปนี้ (Rogers & Slinn, 1995) 
  1. สิ่งแวดล&อมเปRนทรัพย�สมบัติท่ีสําคัญและมีคุณค�ายิ่งต�อการท�องเท่ียว ต&องรักษาไว&
ให&สภาพเหมือนเดิม สําหรับลูกหลานในอนาคต มิใช�ถูกทําลายในระยะสั้น 
  2. การท�องเท่ียวเปRนการจัดกิจกรรมท่ีอํานวยผลประโยชน�ให&กับชุมชนและแหล�ง
ท�องเท่ียวให&มีความเสมอภาคเท�ากับนักท�องเท่ียว หมายความว�า มิใช�ท�องเท่ียวแสวงหาผลประโยชน�
จากชุมชนและแหล�งท�องเท่ียวอย�างเดียว ชุมชนควรได&รับประโยชน�เท�าเทียมกันจากการท�องเท่ียวด&วย 
  3. การจัดการเรื่องความสัมพันธ�ระหว�างการท�องเท่ียวกับสิ่งแวดล&อม ต&องส�งผลต�อ
การพัฒนาแบบยั่งยืน การท�องเท่ียวต&องไม�ทําลายทรัพยากรก�อให&เกิดผลเสียหายในอนาคต หรือส�งผล
กระทบต�อการทําลายสิ่งแวดล&อม 
  4. กิจกรรมและการพัฒนาการท�องเท่ียวควรจะยอมรับสภาพธรรมชาติและลักษณะ
ของสถานท่ี ซ่ึงเปRนท่ีต้ังของกิจกรรมหรือการพัฒนาดังกล�าวแล&ว กล�าวคือ ถ&าแหล�งท�องเท่ียวใด
เปราะบางทางธรรมชาติมากเกินไป ก็ควรพัฒนาสถานท่ีนั้นภายในขอบเขตและให&กระทบต�อ
ธรรมชาติน&อยท่ีสุด เช�น จํากัดจํานวนนักท�องเท่ียว จํากัดกิจกรรม และเวลาของการท�องเท่ียว 
  5. ความกลมกลืนท่ีเกิดข้ึนในแหล�งท�องเท่ียวต&องเกิดจากความต&องการของ
นักท�องเท่ียว ประชาชนในท&องถ่ิน และสถานท่ีท�องเท่ียว 
  6. การเปลี่ยนแปลงเปRนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม�ได& แต�การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต&องไม�
ทําลายหลักการของการพัฒนาแบบยั่งยืน 
  7. องค�กรทางด&านอุตสาหกรรมท�องเท่ียว องค�กรในท&องถ่ิน และองค�กรด&าน
สิ่งแวดล&อม ต&องยอมรับในหลักการดังกล�าวแล&ว และจะต&องปฏิบัติงานร�วมกัน เพ่ือให&เกิดผลในทาง
ปฏิบัติท่ีแท&จริง 
  นอกจากนี้ สวอร�บรู&ค (Swarbrooke, 1998) ได&ให&หลักการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนไว&ดังนี้ 
  1. การท�องเท่ียวแบบยั่งยืน ไม�ต�อต&านการเจริญเติบโตอันเนื่องมาจากการพัฒนา 
แต�ต&องเน&นข&อจํากัดของการเจริญเติบดตและการท�องเท่ียวต&องจัดการบริหารภายใต&ข&อจํากัดนี้ 
  2. ต&องจัดการวางแผนและการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือหลีกเลี่ยงปXญหาท่ีเกิดข้ึนต�อ
ธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย� 
  3. คํานึงถึงผลระยะยาวมากกว�าระยะสั้น 
  4. การจัดการด&านการท�องเท่ียวแบบยั่งยืน มิได&มุ�งเน&นการจัดการสิ่งแวดล&อมแต�
รวมถึงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและการบริหาร 
  5. ให&ความสําคัญกับความต&องการท่ีทําให&มนุษย�เกิดความพึงพอใจแต�ต&องอยู�ภายใต&
ความเสมอภาคและยุติธรรม 
  บุทเลอร� (Butler, 1980)  ได&ให&ความหมายของคําว�า “การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน” 
ว�า เปRนรูปแบบของการท�องเท่ียวท่ีสามารถดํารงคุณค�าหรือความเปRนประโยชน�ของแหล�งท�องเท่ียวได&
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ยาวนานไม�มีท่ีสิ้นสุด และไม�สร&างความเสื่อมโทรมหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล&อมของแหล�งและบริเวณ
โดยรอบ 
  การพัฒนาการท�องเท่ียวแบบยั่งยืน ให&ความสําคัญ กับ 3 เรื่องดังต�อไปนี้ 
  1. ต&อนรับแขกด&วยไมตรีจิตอันดีงาม 
  2. ดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
  3. บํารุงรักษาทรัพยากรการท�องเท่ียวให&บริสุทธิ์ คงสภาพธรรมชาติเดิมไว& 
  หลักการพัฒนาการท�องเท่ียวท่ียั่งยืนเพ่ือสนองตอบความต&องการ (World Tourism 
Organization, 1998)  
  1. ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางประวัติศาสตร� ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
และทรัพยากรอ่ืนๆ ในการท�องเท่ียวจะต&องได&รับการอนุรักษ�ไว&เพ่ือให&สามารถใช&ประโยชน�ได&อย�าง
ต�อเนื่องในอนาคต โดยจะยังสามารถอํานวยประโยชน�ให&แก�สังคมปXจจุบันได& 
  2. จะต&องมีการวางแผนและจัดการในการพัฒนาการท�องเท่ียวเพ่ือป\องกันมิให&เกิด
ปXญหาทางสิ่งแวดล&อม และสังคมวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียว 
  3. คุณภาพของสิ่งแวดล&อมในแหล�งท�องเท่ียวโดยภาพรวมจะยังคงได&รับการรักษาไว&
ได& และปรับปรุงให&ดีข้ึนได& เม่ือจําเปRนท่ีจะต&องจัดทํา 
  4. จะต&องรักษาระดับความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวเอาไว&เพ่ือให&แหล�งท�องเท่ียว
นั้นจะยังคงสามารถรักษาความเปRนท่ีนิยมอยู�ได& และสามารถทําการตลาดต�อไปได& 
  5. ผลประโยชน�ของการท�องเท่ียวจะต&องเผื่อแผ�หรือกระจายไปในทุกภาคส�วนของ
สังคม 
  รําไพพรรณ  แก&วสุริยะ (2547) ได&กล�าวถึงหลักการจัดการท�องเท่ียวท่ียั่งยืน ว�า
ประกอบด&วยหลักการท่ีสําคัญ 10 ประการ ดังนี้ 
  1. อนุรักษ�โดยใช&ทรัพยากรอย�างดี (Using Resource Sustainable) หมายถึงการท่ี
ผู&ประกอบการธุรกิจท�องเท่ียวและผู&ท่ีมีบทบาทด&านการท�องเท่ียว ต&องมีวิธีการจัดการใช&ทรัพยากรท่ีมี
อยู�ท้ังมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู�อย�างเพียงพอหรือใช&อย�างมีประสิทธิภาพ 
อย�างประหยัด โดยคํานึงถึงต&นทุนอันเปRนคุณค�าคุณภาพของธรรมชาติ วัฒนธรรม และภูมิปXญญา
ท&องถ่ิน 
  2. ลดการบริโภคและใช&ทรัพยากรท่ีเกินจําเปRนกับการลดของเสีย (Reducing 
Over-Consumption and Waste)  
  3. รักษาและส�งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม 
(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)  
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  7. มีการประชุมกับผู&เก่ียวข&องท่ีมีผลประโยชน�ร�วมกัน (Consulting Stakeholders 
and The Public) 
  8. การพัฒนาบุคลากร (Training Staff) 
  9. การจัดเตรียมข&อมูลคู�มือในการบริการข�าวสารการท�องเท่ียว (Marketing 
Tourism Responsibly)  
  10. ประเมินผล ตรวจสอบและวิจัย (Undertaking Research) 
  เทิดชาย  ช�วยบํารุง (2552) ได&กล�าวถึงหลักการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยืนไว&ดังนี้      
1) การมีส�วนร�วมของชุมชน 2) ความร�วมมือของกลุ�มต�างๆ ท่ีเก่ียวข&อง 3) การสร&างโอกาสการจ&าง
งานท่ีมีคุณภาพ 4) การกระจายผลประโยชน�จากการท�องเท่ียว 5) การใช&ทรัพยากรอย�างมีคุณค�าเกิด
ประโยชน�สูงสุด 6) การวางแผนระยะยาว 7) ความสมดุลระหว�างวัตถุประสงค�ด&านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และ สิ่งแวดล&อม 8) ความสอดคล&องกันระหว�างแผนการท�องเท่ียวและแผนพัฒนาด&าน
ต�างๆ 9) ความร�วมมือระหว�างผู&กําหนดนโยบายกับผู&ปฏิบัติ 10) การสานความร�วมมือระหว�างแหล�ง
ท�องเท�ยวและผู&ประกอบการ 11) การประเมินผลกระทบจากการท�องเท่ียว 12) การสร&างหลักเกณฑ�
การประเมินผลกระทบ 13) การเน&นผลประโยชน�ชุมชนคุณค�าสิ่งแวดล&อมทางธรรมชาติ และ
วัฒนธรรม 14) การพัฒนาคน การศึกษา และหลักฐานต�างๆ 15) การเสริมสร&างลักษณะเด�นอัตลักษณ�
ของชุชน และพ้ืนท่ี 16) การคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของทรัพยากร 17) การดํารงรักษา
ทรัพยากรมรดกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม 18) การทําการตลาดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 
  จากการประชุม “Earth Summit” ในป` 1992 (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร�และ
สิ่งแวดล&อมแห�งประเทศไทย, 2539) ได&กล�าวถึงกระแสการพัฒนาการท�องเท่ียวท่ียั่งยืนสามารถแบ�ง
ออกเปRน 3 ประการ คือ 1) กระแสความต&องการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล&อม         
2) กระแสความต&องการของนักท�องเท่ียวท่ีสนใจการท�องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู& 3) กระแสความต&องการ
ในการพัฒนาคนและให&ความสําคัญกับการมีส�วร�วมของชุมชนทองถ่ิน 
  แนวความคิดการท�องเท่ียวแบบยั่งยืนได&ให&นิยามของการท�องเท่ียวแบบยั่งยืน 
หมายถึง การท�องเท่ียวท่ีรักษา (Protect) อนุรักษ� (Preserve) และการสร&างความเข&าใจอันดี 
(Understanding) ระหว�างชุมชนเจ&าของสถานท่ีท�องเท่ียวและผู&ประกอบการต�างๆ ท่ีเก่ียวข&อง ซ่ึง
การท�องเท่ียวแบบยั่งยืนนี้มีความหมายกว&างกว�าการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�และมีความสําคัญมากกว�า
การจัดการการท�องเท่ียวโดยท่ัวไป เนื่องจากการจัดกิจกรรมท�องเท่ียวแบบยั่งยืนนั้นมุ�งนเน
ผลประโยชน� ซ่ึงเกิดข้ึนกับผู&อยู�อาศัย นักท�องเท่ียว และผู&ประกอบการ และยังต&องประกอบไปด&วย
การเคราะห� การประเมิน ผลดี ผลเสีย และยังต&องให&ผู&ท่ีอาศัยอยู�ในท&องถ่ินอันเปRนสถานท่ีท�องเท่ียว
นั้นได&มีส�วนร�วมวิพากษ�แผนการท�องเท่ียว รวมถึงการศึกษาร�วมกันระหว�างผู&อาศัยในท&องถ่ิน 
ผู&ประกอบการ และนักท�องเท่ียวอีกด&วยเพ่ือให&เกิดผลดีต�อทุกๆ ฝgาย 
  ดังนั้น การท�องเท่ียวแบบยั่งยืน หมายถึง รูปแบบการท�องเท่ียวท่ีใช&ทรัพยากรด&าน
การท�องเท่ียวอย�างเหมาะสม สามารถก�อให&เกิดความม่ันคงทางด&านเศรษฐกิจ เพ่ิมคุณภาพการ
ท�องเท่ียวและประชากรในท&องถ่ินให&มีการกินดีอยู�ดี มีการจัดการท่ีเหมาะสม สงวนรักษาสิ่งแวดล&อม 
และตลอดจนทรัพยากรด&านการท�องเท่ียวให&อยู�นานท่ีสุด 
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 2.5.3 องค�ประกอบของการท�องเท่ียวแบบยั่งยืน 
  นริศรา  นงนุช (2544) ได&กล�าวถึง นโยบายหลักของการจัดการการท�องเท่ียว เพ่ือ
การพัฒนาแบบยั่งยืน มีดังนี้ 1) ส�งเสริมและสนับสนุนให&เกิดการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน      
2) การบริหารการท�องเท่ียวให&เกิดการกระจายด&านเศรษฐกิจ โดยเชื่อมโยงกับนโยบายการบริหาร
ประเทศ คือ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ�ของรัฐบาล 3) ส�งเสริมและสนับสนุนให&ชุมชนท&องถ่ินเข&ามามี
ส�วนร�วมในการจัดการท�องเท่ียวมากข้ึน เพ่ือให&เกิดจิตสํานึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติของตนเอง 
4) ส�งเสริมและสนับสนุนให&มีมาตรการท่ีทําให&นักท�องเท่ียวพํานักอยู�นานข้ึน และใช&จ�ายต�อวันมากข้ึน 
  อุษาวดี  พูลพิพัฒน� (2545) ได&สรุปว�าองค�ประกอบของการท�องเท่ียวแบบยั่งยืนมี 
10 ประการ ดังนี้ 1) การอนุรักษ�และการใช&ทรัพยากรอย�างพอดี (Using Resource) ท้ังในส�วนท่ีเปRน
ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม ให&เปRนสิ่งสําคัญและเน&นการทําธุรกิจในระยะยาว 2) การ
ลดการบริโภคท่ีเกินความจําเปRนและการลดของเสีย (Rducing Over Consumption and Waste) 
จะช�วยลดค�าใช&จ�ายในการทํานุบํารุงสิ่งแวดล&อมท่ีถูกทําลายในระยะยาว และเปRนการเพ่ิมคุณภาพของ
การท�องเท่ียวด&วย 3) การรักษาและส�งเสริมความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ (Maintaining 
Diversity) สังคม และวัฒนธรรม จะช�วยขยายฐานของอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวในอนาคต 4) การ
ประสานการพัฒนาการท�องเท่ียว (Integrating Tourism into Planning) เข&ากับกรอบแผนกลยุทธ�
การพัฒนาแห�งชาติ การพัฒนาท&องถ่ิน และการประเมิผลกระทบสิ่งแวดล&อม จะช�วยขยายศักยภาพ
การท�องเท่ียว 5) การท�องเท่ียวท่ีรองรับกิจกรรมในท&องถ่ิน (Supporting Local Economic) โดย
คํานึงถึงราคาและพัฒนาคุณค�าของสิ่งแวดล&อมไว& ไม�เพียงแต�ทําให&เกิดการประหยัด แต�ยังป\องกัน
สิ่งแวดล&อมไม�ให&ถูกทําลายอีกด&วย 6) เน&นการมีส�วนร�วมของชุมชนท&องถ่ิน (Involving Local 
Communities) ในด&านการจัดการผลตอบแทนของประชาชน และสิ่งแวดล&อมเพ่ือช�วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตและการจัดการการท�องเท่ียว 7) การประสานความร�วมมือระหว�างผู&ประกอบการ 
ประชาชนท&องถ่ิน องค�กรและสถาบันท่ีเก่ียวข&อง (Consulting Stakeholders and The Public) 
เพ่ือลดข&อขัดแย&งและร�วมแก&ปXญหา 8) เปRนการฝ�กอบรมบุคลากร (Training Staff) โดยสอดแทรก
แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการพัฒนแบบยั่งยืแก�บุคลากรท&องถ่ินทุกๆ ระดับ เพ่ือยกระดับการบริการการ
ท�องเท่ียว 9) ข&อมูลข�าวสารท่ีสื่อให&กับนักท�องเท่ียว โดยมุ�งสร&างความเข&าใจในการเคารพต�อธรรมชาติ 
สังคม และวัฒนธรรมท่ีเปRนแหล�งท�องเท่ียว (Marketing Tourism Responsibly) อีกท้ังเปRนการช�วย
ยกระดับความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวอีกทางหนึ่ง 10) การวิจัยและติดตามผล (Undertaking 
Research) เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพในการดําเนินงานรวมท้ังปXญหาและอุปสรรคต�างๆ เพ่ือนําไปสู�
แนวทางการแก&ไขท่ีเปRนประโยชน�ต�อผู&เก่ียวข&องทุกฝgาย 
  การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยได&กล�าวว�า แนวทางการสร&างกรอบนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาการท�องเท่ียวแบบยั่งยืนมี 8 ประการ คือ 1) มุ�งพัฒนาการในประเทศก�อน 
2) ประชาชนในท&องถ่ินจะต&องมีส�วนร�วมในการตัดสินใจในโครงการต�างๆ ท่ีจะมีผลกระทบต�อวิถีชีวิต
ของคนส�วนใหญ�ในพ้ืนท่ี 3) ต&องคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับทุกๆ ด&านของจํานวน
นักท�องเท่ียว ตัวสถานท่ี ชุมชน และสภาพแวดล&อมโดยรวม 4) มุ�งใช&วัสดุและผลิตภัณฑ�ในท&องถ่ิน    
5) เน&นการกระจายรายได&สู�ท&องถ่ิน โดยมุ�งประโยชน�ในระยะยาวของชุมชน 6) คุณค�าและสิ่งแวดล&อม
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และวัฒนธรรมนั้นเปRนคุณค�าท่ีมีอยู�ในตัวเอง มีค�าเพียงพอท่ีจะเปRนแหล�งรองรับการท�องเท่ียวเท�านั้น 
ความอยู�รอดระยะยาวจึงเปRนสิ่งท่ีไม�อาจละเลยได& 7) การปรับ ตัวเปลี่ยนแปลงนั้นเปRนสิ่งจําเปRน แต�
ท้ังนี้ต&องไม�ขัดกับหลักการข&างต&น และ 8) ภาคธุรกิจการทอ�งเท่ียว องค�กรท&องถ่ิน องค�การด&าน
สิ่งแวดล&อมของรัฐ มีหน&าท่ีจะต&องทํางานร�วมกันอย�างเสมอภาค และวางอยู�บนหลักการข&างต&น การ
ท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (พนิดา  สิงห�ครา, 2544) 
 
2.6 อุตสาหกรรมการท(องเท่ียวไทย  
 คําว�า “อุตสาหกรรมท�องเท่ียว” ได&มีคําจํากัดความกําหนดไว&ในพระราชบัญญัติการ
ท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ซ่ึงให&ความหมาย “อุตสาหกรรมท�องเท่ียว” ว�าเปRน
อุตสาหกรรมท่ีจัดให&มีหรือให&บริการเก่ียวกับการท�องเท่ียวท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักร โดย
มีค�าตอบแทนและหมายรวมถึง 1) ธุรกิจนําเท่ียว 2) ธุรกิจโรงแรมนักท�องเท่ียว 3) ธุรกิจภัตตาคาร 
สถานบริการ และสถานท่ีตากอากาศสําหรับนักท�องเท่ียว 4) ธุรกิจขายของท่ีระลึกหรือสินค&าสําหรับ
นักท�องเท่ียว 5) ธุรกิจการกีฬาสําหรับนักท�องเท่ียว 6) การดําเนินงานนิทรรศการ งานแสดง งานออก
ร&าน โฆษณาเผยแพร� หรือการดําเนินงานอ่ืนใด โดยมีความมุ�งหมายเพ่ือชักนําหรือส�งเสริมให&มีการ
เดินทางท�องเท่ียว   
 2.6.1 ความสําคัญของการอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว 
   1. ปรากฎการณ�การเติบโตของการท�องเท่ียว 
    ปรากฎการณ�ความเคลื่อนไหวของการท�องเท่ียวโลกท่ีมีขนาดมหึมาต้ังแต�อดีต
จนถึงปXจจุบัน และแนวโน&มท่ีจะขยายตัวเติบโตต�อไปในอนาคต มีเหตุอันเปRนปXจจัยเก้ือหนุนอย�างน&อย 
2 ประการ ท่ีช�วยขับเคลื่อนปรากฎการณ�ดังกล�าว กล�าวคือ 
    1.1 ตัวแปรจากภายนอก ซ่ึงเก่ียวข&องกับปXจจัยต�างๆ ดังต�อไปนี้ 
      ด&านแนวโน&มด&านประชากรและสังคม ซ่ึงมีส�วนเก่ียวข&องกับอุปสงค�ด&านการ
ท�องเท่ียว ท้ังนี้ในขณะท่ีจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึนโดยรวม หรือในภาวะท่ีการเกิดของประชากรชะงัก
งันภายหลังสงคราม ย�อมทําให&ประชากรวัยสูงอายุโดยเฉพาะในประเทศท่ีมีนักท�องเท่ียวออกไปเท่ียว
กันมากมีจํานวนมากข้ึน หรือในส�วนท่ีเก่ียวกับการดําเนินชีวิตของสังคม ก็มีแนวโน&มว�าประชากรจะ
สมรสกันช&าลง หรือมีบุตรช&าลงหรือไม�มีบุตร ส�วนประชากรในโลกท่ี 3 ก็พยายามทางท่ีจะไปทํามาหา
กินในประเทศท่ีเจริญแล&ว ความก&าวหน&าทางการศึกษา และอิทธิของสื่อ ทําให&ประชากรมีความรู&มาก
ข้ึน ซ่ึงก็เปRนแนวโน&มท่ีผลักดันให&ประชากรประสงค�จะเดินทางมากข้ึนตามฐานะและรายได&ท่ีแต�ละคน
มีความสามารถ 
      การเปลี่ยนแปลงด&านการเมือง จะเห็นได&ว�านับต้ังแต�ปลายป` พ.ศ. 2523 
เปRนต&นมา มีเหตุการณ�หลายประการท่ีมีส�วนทําให&เกิดความเคลื่อนไหวด&านการเดินทางท�องเท่ียว 
โดยเฉพาะการเปmดประเทศทางแถบยุโรปตะวันออก ซ่ึงมีสัญลักษณ�สําคัญอยู�ท่ีกําแพงเบอร�ลินท่ีถูก
ทําลายลง เปRนการปูทางให&เกิดความเคลื่อนไหวทางด&านการท�องเท่ียวระหว�างประเทศในยุโรป
ตะวันออกและยุโรปตะวันตก พร&อมๆ กับระเบียบพิธีการในการเข&าเมืองได&รับการผ�อนปรน มีการ
ปรับปรุงพัฒนาโครงสร&างพ้ืนฐาน รวมท้ังความเข&าใจในด&านการให&บริการมีมากข้ึน ซ่ึงในท่ีสุดได&มีการ
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พัฒนาไปสู�การเปRน Single European Market ในป` พ.ศ. 2536 เพ่ือท่ีจะสามารถแข�งขันกับ
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจอย�างสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุgน ในขณะเดียวกันก็ประสงค�จะขับเคลื่อนให&มี
ความสะดวกในกลุ�มประเทศยุโรปด&วยกัน ไม�ว�าจะเปRนเรื่องของสินค&าการบริการ หรือการท�องเท่ียว 
โดยเฉพาะด&านการท�องเท่ียว ได&พยายามริเริ่มให&ยกเลิกการควบคุมท่ีชายแดน เปRนต&น 
      ปรากฎการณ�ในลักษณะนี้ ในปXจจุบันก็เปRนพยายามของกลุ�มประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก เช�น กลุ�มประชาชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต& (ASEAN) และกลุ�มประเทศ
ในอนุภาคลุ�มแม�น้ําโขง GSM (Greater Mekong Sub-Region) ท่ีได&พยายามให&เกิดการท�องเท่ียว
แบบไม�มีรอยตะเข็บ (Seamless Intra-Travel) ซ่ึงหมายถึง ความพยายามท่ีจะให&มีการเดินทาง
ท�องเท่ียวผ�านแดของประเทศต�างๆ ในเครือสมาชิกโดยมีข&อจํากัด หรือระเบียบพิธีการในการผ�านแดน
น&อยท่ีสุด 
      ลักษณะทางการเมืองท่ีคลีคลายไปสู�ความสงบและมีสันติภาพ ไม�ว�าจะเปRน
กรณีของยุโรปตะวันออก หรือประเทศในอนุภาคลุ�มแม�น้ําโขง เช�น ลาว กัมพูชา เวียดนาม หรือใน
ภูมิภาคอ่ืนๆ เปRนต&น ล&วนแล&วแต�มีส�วนสนับสนุนให&เกิดการเดินทางไปมาหาสู�ระว�างกันมากข้ึน 
    1.2 การพัฒนาด&านการขนส�ง 
      เปRนท่ีตระหนักดีว�า การเดินทางท�องเท่ียวต&องอาศัยเทคโนโลยีด&านการ
ขนส�งอย�างมาก ซ่ึงในปXจจุบันนับว�าสะดวกรวดเร็ว และมีความปลอดภัยสูง แต�ในอนาคตก็มีความ
เปRนไปได&ว�า หากเทคโนโลยียังใช&ระบบเก�าอยู�ก็อาจมีผลกระทบต�อการขยายตัวของอุปสงค�ทางด&าน
การท�องเท่ียว การพัฒนาด&านการขนส�ง ไม�ว�าจะเปRนทางอากาศ ทางบก ได&แก� ถนนและรถไฟ หรือ
ทางน้ําโดยเรือสําราญเดินสมุทร ล&วนแล&วแต�เปRนปXจจัยท่ีกระตุ&นให&เกิดการเดินทางท�องเท่ียวมากข้ึน 
และในขณะท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีด&านการบิน โดยสามารถมีเครื่องบินท่ีมีความเร็วสูงข้ึน และมี
ความจุมากข้ึนแต�ก็มีแนวโน&มว�าประชากรสนใจท่ีจะเดินทางทางภาคพ้ืนดินมากข้ึน สังเกตเห็นได&จาก
การปรับปรุงการให&บริการทางรถไฟ หรือการพัฒนาเครือข�ายรถไฟความเร็วสูง เปRนต&น 
      การเดินทางท�องเท่ียวทางถนน นับว�าในแถบอเมริกาเหนือและยุโรปมี
เครือข�ายถนนและระบบการจราจรท่ีก&าวหน&าเปRนอย�างมาก และในอนาคตอันใกล&การพัฒนาโครงข�าย
ถนนในเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต& และเอเชียใต& จะมีโอกาสเพ่ิมพูนการเดินทางทาง
ภาคพ้ืนดินข้ึนอีกมาก 
    1.3 ตัวแปรอ่ืนๆ เช�น การท่ีประชากรมีรายได&เ พ่ิมข้ึน ซ่ึงแต�ละคนอาจม่ี
ความสามารถในการออมทรัพย� นอกเหนือจากค�าใช&จ�ายต�างๆ ท่ีจําเปRนในการดํารงชีวิต เช�น อาหารท่ี
อยู�อาศัย เครื่องนุ�งห�ม การศึกษา สุขภาพ ฯลฯ ทําให&มีโอกาสท่ีจะใช&จ�ายในการเดินทางท�องเท่ียวมาก
ข้ึน หรือการท่ีประชาชนมีเวลาพักผ�อนหย�อนใจเพ่ิมข้ึน อันมีผลจากการท่ีหน�วยงานต�างๆ มีกฎเกณฑ�
ให&ผู&ท่ีทํางานต&องมีวันหยุดพักผ�อนประจําป` โดยหน�วยงานต&องจ�ายเงินเดือนหรือค�าจ&างให&ตามปรกติ 
เปRนต&น 
    1.4 พลังด&านการตลาด เปRนท่ีน�าสังเกตว�าการดําเนินการด&านการตลาดเก่ียวกับ
การท�องเท่ียวเริ่มจะถึงจุดอ่ิมตัวเนื่องจากนักท�องเท่ียวท่ีเดินทางท�องเท่ียวกันท่ัวโลกในขณะนี้เริ่มมี
ความชํานาญ มีประสบการณ�และทันโลก และเริ่มมีความต&องการท่ีหลากหลาย จนกลายเปRน
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นักท�องเท่ียวรูปแบบใหม� หรือเกิดการท�องเท่ียวทางเลือกท่ีเรียกว�า The Alternative Tourism เช�น 
การท�องเท่ียวก่ึงผจญภัย (Adventure Tourism) และการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) 
พัฒนาการในลักษณะนี้ เริ่มจะมีผลกระทบต�อรายการท�องเท่ียวแบบเหมาจ�าท่ีจัดเปRน Packaged 
Tour หรือท่ีเปRน Mass กลายมาเปRนการท�องเท่ียวแบบอิสระท่ีจัดให&ตามความตอ&งการของ
นักท�องเท่ียวและเปRนกลุ�มเล็กๆ กระจัดกระจายไปตามความต&องการ หรือท่ีเรียกว�าเปRนกลุ�มตลาดท่ีมี
ความสนใจพิเศษเฉพาะเรื่อง (Special Groups) ซ่ึงถือเปRนช�องทางด&านการตลาด (Niche Markets) 
ท่ีหลายประเทศรวมท้ังประเทศไทยให&ความสนใจอยู�ในขณะนี้ 
      อย�างไรก็ตาม แรงกระตุ&นจากการส�งเสริมด&านการตลาด อิทธิพลของสื่อท้ัง
สื่อสิ่งพิมพ�วิทยุโทรทัศน� และสื่ออิเล็กทรอนิกส�รวมท้ังระบบการจองผ�านคอมพิวเตอร� CRS 
(Computer Reservation Systems) ตลอดจนระบบฐานข&อมูลด&านการตลาด ยังคงเปRนแรงผลักดัน
ให&เกิดการเดินทางท�องเทียวแสวงหาความรู&และความเพลิดเพลิน อย�างมีประสิทธิภาพอยู�ในปXจจุบัน 
   2. ความเข&าใจในความสําคัญของอุตสาหกรรมท�องเท่ียว 
    สภาการเดินทางและการท�องเท่ียวโลก WTTC (World Travel & Tourism 
Council) ซ่ึงมีสํานักงานใหญ�อยู� ณ กรุงลอนดอ ประเทศสหราชอาณาจักร ได&สร&างภาพความสําคัญ
ของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวให&เปRนท่ีเข&าใจได&โดยง�าย กล�าวคือ ได&เปรียบเทียบอุตสาหกรรมท�องเท่ียว
เหมือนกับภูเขาน้ําแข็งมหึมาท่ีลอยอยู�ในมหาสมุทร ส�วนท่ีเปRนภาคอุตสาหกรรมท�องเท่ียวตามความ
เข&าใจของบุคคลท่ัวๆ ไปจะมองเห็นแต�เพียงเรื่องของการขนส�ง ท่ีพัก การจัดเลี้ยง การบันเทิง 
นันทนาการ หรือบริการต�างๆ ท่ีเก่ียวข&องกับการเดินทางท�องเท่ียว ซ่ึงเปรีบบเทียบยอดของภูเขา
น้ําแข็งท่ีเห็นลอยอยู�เหนือน้ํา แต�ตามความเปRนจริงแล&ว ภาคเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวมี
ขนาดใหญ�โตมโหฬารท่ีบุคคลส�วนใหญ�ไม�เข&าใจ หรือมองไม�เห็น เปรียบเหมือนฐานส�วนล�างของภูเขา
น้ําแข็งท่ีจมอยู�ใต&ผิวน้ํา ซ่ึงมีขนาดใหญ�มากกว�าส�วนท่ีมองเห็นเหนือผิวน้ํา ซ่ึงหมายถึงว�า ถ&าจะมอง
ภาพรวมของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวต&องมองท้ังภาคอุตสาหกรรมการเดินทางและการท�องเท่ียว 
(Travel & Tourism Industry) และภาคเศรษฐกิจของการเดินทางและการท�องเท่ียว (Travel & 
Tourism Economy) กล�าวคือ ยังมีภาคเศรษฐกิจ หรือภาคการผลิตอ่ืนๆ อีกมากมายมหาศาลท่ีช�วย
สนับสนุนอุตสาหกรรมการเดินทางและท�องเท่ียว อาทิ การจัดหาเก่ียวกับเรื่องอาหารและเครื่องด่ืม 
น้ํามันสําหรับยานพาหนะ การพิมพ�หรือการพิมพ�โฆษณา บริการด&านการเงิน สาธารณูปโภค บริการ
ด&านความปลอดภัย บริการให&เช�ารถ การต�อเรือโดยสารหรือเรือสินค&า การสร&างเครื่องบิน การทําแก&ว
ทําเหล็ก คอมพิวเตอร� คอนกรีต เพ่ือนํามาสร&างสิ่งก�อสร&างต�างๆ ผลิตภัณฑ�พลาสติก สิ่งทอ สารเคมี 
ผลิตภัณฑ�เก่ียวกับไม&และโลหะ ฯลฯ ดังนั้น การจับจ�ายใช&สอยของนักท�องเท่ียว หรือการใช&บริการ
ด&านต�างๆ ย�อมมีผลส�งไปถึงภาคการผลิตและบริการอ่ืนๆ อย�างกว&างขวางเหมือนระลอกคลื่นท่ีกระทบ
ส�วนฐานของภูเขาน้ําแข็ง 
    เปRนท่ีตระหนักดีกว�าอุตสาหกรรมท�องเท่ียวของโลกท่ีเจริญเติบโตมาตลอดหลาย
ทศวรรษท่ีผ�านมา ได&เปRนแรงขับเคลื่อทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญต�อทุกประเทศ หากจะพิจารณาย&อนหลัง
กลับไปประมาณ 50 ป`เศษ จะเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางด&านจํานวนประชากรท่ีเดินทาง
ท�องเท่ียวกันในระยะนั้น ซ่ึงมีจํานวนเพียง 25 ล&านคน มีรายได&จากการท�องเท่ียวประมาณ 2.1 
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พันล&านเหรียญสหรัฐ จนถึงป` พ.ศ. 2545 จํานวนนักท�องเท่ียวโลกมีมากถึง 715 ล&านคน และจะเพ่ิม
สูงถึง 1 พันล&านคน และ 1.56 พันล&านคนในป` พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2563 ตามลําดับ 
    องค�การการท�องเท่ียวโลก (World Tourism Organization) ได&พยากรณ�ว�า 
เม่ือถึงป` พ.ศ. 2563 จะมีนักท�องเท่ียวระหว�างประเทศจํานวน 1,600 ล&านคน ภูมิภาคท่ีมีแนวโน&ม
เปRนแหล�งท�องเท่ียวยอดนิยม คือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก แปซิฟmค และกลุ�มประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต& เปRนจุดหมายการท�องเท่ียวแห�งใหม�ท่ีมีผู&นิยมเดินทางเข&ามาเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง 
โดยมีนักท�องเท่ียวเปRน 1 ใน 3 ของนักท�องเท่ียวภูมิภาคเอเชียแปซิฟmค กลุ�มประเทศ BRIC (บราซิล 
รัสเซีย อินเดีย และจีน) มีรายได&เพ่ิมข้ึน และมีศักยภาพในการส�งออกนักท�องเท่ียวในอนาคต  
UNWTO คาดว�า ในป` พ.ศ. 2563 จีนจะเปRนตลาดส�งออกและนําเข&านักท�องเท่ียวท่ีใหญ�ท่ีสุด โดยมี
นักท�องเท่ียว 100-120 ล&านคน/ป` การทวีบทบาทสําคัญของตลาดเกิดใหม�ซีงตลาดเหล�านี้ส�วนใหญ�จะ
อยู�ภายในทวีปเอเชีย ท้ังตลาดท่ีมีขนาดใหญ� เช�น จีน อินเดีย และตลาดขนาดกลางถึงขนาดเล็ก เช�น 
กลุ�มประเทศท่ีอยู�ในเอเชียใต& กลุ�มประเทศในตะวันออกกลาง กลุ�มประเทศท่ีอยู�ในเอเชียกลาง เปRนต&น 
หลายประเทศจึงมีการลงทุนด&านการท�องเท่ียว การโฆษณาประชาสัมพันธ� การกําหนดกลยุทธ� และ
การใช&นโยบายปกป\องคนของตนให&เดินทางท�องเท่ียวภายในประเทศเพ่ือแย�งชิงตลาดในเวทีโลก 
อัตราการเพ่ิมของประชากรโลกอยู�ท่ีระดับ 1.11 ในปXจจุบัน จะลดลงเปRนระดับ 0.86 ในช�วงป` 2563-
2568 โดยประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําของโลกเริ่มเข&าสู�สังคมผู&สูงอายุ ประเทศเยอรมัน ญ่ีปุgน รัสเซีย 
มีอัตราเพ่ิมของประชากรติดลบนักท�องเท่ียวกลุ�มผู&อายุจึงมีแนวโน&มเพ่ิมสูงข้ึน นักท�องเท่ียวกลุ�มนี้มี
ความพร&อมในด&านเวลาและงบประมาณ สนใจการท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท�องเท่ียวแบบพํานักนาน 
และต&องการท�องเท่ียวในแหล�งท่ีเท่ียวท่ีมีความพร&อมในด&านโครงสร&างพ้ืนฐาน นอกจากนี้ การกระตุ&น
ประชาชนให&เดินทางท�องเท่ียว อาทิ การลดชั่วโมงการทํางาน การสนับสนุนให&ประชาชนมีโอกาส
พัฒนาประสบการณ�ของตนจากการเดินทางท�องเท่ียว การลดอัตราภาษีมูลค�าเพ่ิมสินค&าอุปโภค
บริโภคบางชนิดและภาษีนายจ&าง มาตรการดังกล�าวได&มีการดําเนินการในหลายประเทศ เปRนการ
กระตุ&นให&เกิดการเดินทางท�องเท่ียวระหว�างประเทศมากข้ึน 
    ในระยะเดียวกัน หากพิจารณาถึงอัตราส�วนการเติบโตของรายได& กล�าวคือ ในป` 
2552 ประเทศไทยมีรายได& จากนักท�องเท่ียวชาวต�างประเทศประมาณ 527,326 ล&านบาท หรือ 
ประมาณร&อยละ 8.5 ของมูลค�าส�งออกรวม (ร&อยละ 51.1 ของมูลค�าส�งออกภาคบริการ) หรือคิดเปRน
สัดส�วนประมาณร&อยละ 5.8 ของผลิตภัณฑ�มวลรวมประชาชาติ (GDP) ขณะเดียวกัน ธุรกิจการ
ท�องเท่ียวก�อให&เกิดการจ&างงานกว�า 2 ล&านคน หรือคิดเปRนร&อยละ 6-7 ของแรงงานท้ังระบบ 
    สําหรับประเทศในกลุ�ม APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) ในป` 
พ.ศ. 2544 มีนักท�องเท่ียวเดินทางมาเยือน 215 ล&านคน หรือ มีสัดส�วนร&อยละ 31 จากจํานวน
นักท�องเท่ียวของโลก และมีรายได&จากการท�องเท่ียวสูงถึง 173 พันล&านเหรียญสหรัฐ หรือร&อยละ 37 
ของรายได&จากการท�องเท่ียวของโลกในป`เดียวกัน 
   3. การท�องเท่ียวของภูมิภาค 
    ในส�วนของการท�องเท่ียวระหว�างภูมิภาค ในระยะ 3 ทศวรรษท่ีผ�านมาหากจะ
เปรียบเทียบการขยายตัวเติบโตทางด&านการท�องเท่ียวของภูมิภาคต�างๆ ปรากฏว�าการท�องเท่ียวใน



51 
 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟmกมีอัตราส�วนการขยายตัวเร็วท่ีสุด ท้ังนี้ เปRนเพราะประเทศต�างๆ 
ในภูมิภาคดังกล�าวนี้ได&มีความก&าวหน&าเปRนอย�างมากในการพัฒนาสินค&าทางการท�องเท่ียว รวมท้ังการ
พัฒนาด&านระบบการคมนาคมขนส�งทุกรูปแบบทําให&การเดินทางเข&าถึงจุดหมายปลายทางทางการ
ท�องเท่ียวในประเทศต�างๆ เปRนไปอย�างสะดวกรวดเร็วและราคาค�าใช&จ�ายลดน&อยลง ท้ังนี้ ในระยะป` 
พ.ศ. 2533-2544 อัตราการเติบโตของการท�องเท่ียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟmคสูงถึงร&อยละ 9.3 โดยมี
นักท�องเท่ียวในป` พ.ศ. 2544 จํานวน 123.6 ล&านคน 
    อย�างไรก็ตาม ถึงแม&การเดินทางท�องเท่ียวจะมีภาวะชะงักงันอยู�บ&างในระยะกลาง
ป` พ.ศ. 2540 อันเนื่องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกหลาย
ประเทศ แต�ก็เปRนเพียงการทําให&นักท�องเท่ียวขาดความเชื่อม่ันภายในระยะสั้นเท�านั้น และทุกประเทศ
ในภูมิภาคนี้ต�างก็ใช&ความพยายามทางด&านการตลาดท่ีจะเพ่ิมพูนตัวเลขจํานวนนักท�องเท่ียวของแต�ละ
ประเทศให&ขยายตัวเติบโตต�อไป โดยเฉพาะอย�างยิ่ง มีประเทศต�างๆ ไม�น&อยกว�าร&อยละ 80 ได&เพ่ิม
ความพยายามทางด&านกิจกรรมการตลาดเข&มข&นมากข้ึน และเริ่มแสวงหาความร�วมมือทางการตลาด
ภายในภูมิภาคมากข้ึน อาทิ ความร�วมมือทางด&านการตลาดในภูมิภาค อาเซียน ความร�วมมือของกลุ�ม
ประเทศในอนุภาคลุ�มแม�น้ําโขง (Greater Mekong Sub-Region-GMS) และความร�วมมือทาง
เศรษฐกิจของกลุมประเทศเอเชียใต&และเอเชียตะวันออกเฉียงใต& คือ BIMST-EC (Banglades, India, 
Myanmar, Sri Lanka, Thailand-Economic Cooperation) ซ่ึงในแต�ละกลุ�มความร�วมมือต�างก็ได&
กําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาและการตลาดด&านการท�องเท่ียวไว&อย�างหลากหลายและมีการ
มอบหมายความรับผิดชอบตามพันธกิจท่ีกําหนดให&แต�ละประเทศรับผิดชอบนําไปดําเนินการให&เปRน
ผลสําเร็จ นอกจากนี้ การท่ีสถานการณ�ด&านการท�องเท่ียวทางภูมิภาคเอเชียตะวันออกได&กระเด้ืองข้ึน
อย�างรวดเร็ว เปRนเพราะภาวะเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคนี้ได&ฟ��นตัวเข&าสู�ภาวะปกติ 
    องค�การท�องเท่ียวโลก (WTO) ได&พยากรณ�การเติบโตด&านการท�องเท่ียวของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟmกไว&ว�าในป` พ.ศ. 2563 จะมีนักท�องเท่ียวเดินทางเข&ามาท�องเท่ียว
ในภูมิภาคนี้ถึง 397 ล&านคน มีอัตราส�วนการขยายตัวประมาณร&อยละ 6.5 ซ่ึงสูงกว�าอัตราส�วนการ
ขยายต้ัวเฉลี่ยของนักท�องเท่ียวท่ีเดินทางไปท�องเท่ียวในภูมิภาคอ่ืนๆ เกือบท้ังหมด และอัตราการ
ขยายตัวสูงกว�าอัตราเฉลี่ยการขยายตัวของนักท�องเท่ียวโลกเกือบ ร&อยละ 2.5 ท้ังนี้ การเดินทาง
ท�องเท่ียวของนักท�องเท่ียวท่ัวโลกในป` พ.ศ. 2563 จะมีมากถึง 1,561 ล&านคน มีอัตราส�วนการ
ขยายตัวประมาณ ร&อยละ 4.1 ระหว�างป` พ.ศ. 2538-พ.ศ. 2563 และการเดินทางของนักท�องเท่ียว
ระยะไกล (Long-Haul Travel) ท่ีจะเดินทางมาท�องเท่ียวทางภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟmกจะ
ขยายตัวประมาณ ร&อยละ 6.2 ต�อป` ส�วนการเดินทางท�องเท่ียวภายในภูมิภาคจะขยายตัวปริมาณ    
ร&อยละ 6.6 ต�อป` 
    ในทางกลับกันในป` พ.ศ. 2563 จะมีนักท�องเท่ียวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก
และแปซิฟmก เดินทางออกนอกประเทศ (Outbound) ประมาณ 405 ล&านคน หรือมีอัตราส�วนการ
ขยายตัวประมาณร&อยละ 6.5 ในระหว�างป` พ.ศ. 2538-2563 หรือทุกๆ จํานวนนักท�องเท่ียวนานาชาติ 
4 คนจะมีนักท�องเท่ียวจากเอเชียตะวันออกและแปซิฟmก 1 คน ในจํานวนนี้ ประมาณ 309 ล&านคน จะ
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เดินทางท�องเท่ียวภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟmก และในจํานวนนี้ ประมาณ 293 ล&านคน 
จะมาจากประเทศทางเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะเปRนนักท�องเท่ียวจากประเทศจีน 100 ล&านคน 
    สําหรับประเทศในแถบมหาสมุทรอินเดีย รวม 22 ประเทศ ในป` พ.ศ. 2563 จะ
ได&รับนักท�องเท่ียวถึง 179 ล&านคน โดยมีอัตราส�วนการเติบโตเฉลี่ย ร&อยละ 6.3 ในระหว�างป` พ.ศ.
2538-2563 หรือจํานวนนักท�องเท่ียวทุกๆ 9 คน (หรือประมาณร&อยละ 11) จะเดินทางไปท�องเท่ียว
ประเทศต�างๆ ในย�านนี้และได&พยากรณ�ไว&ว�า ประเทศไทยจะเปRนประเทศผู&นําทางด&านการท�องเท่ียว
ในคาบสมุทรอินเดีย โดยจะมีจํานวนนักท�องเท่ียวสูงถึง 36.9 ล&านคน ในป` พ.ศ. 2563  
    ประเทศต�างๆ ในอนุภาคลุ�มแม�น้ําโขง 6 ประเทศ คือ ลาว  กัมพูชา เวียดนาม 
เมียนม�าร� ไทย และ จีน จะมีนักท�องเท่ียวมาเยือนประมาณ 185 ล&านคน ในป` พ.ศ. 2563 โดยมี
อัตราส�วนการขยายตัว ร&อยละ 7.7 ในระหว�างป` พ.ศ. 2538-2563 แต�ในจํานวนนี้ ประเทศจีนจะ
ได&รับสว�นแบ�งทางด&านการตลาดสูงสุด โดยจะมีจํานวนนักท�องเท่ียวประมาณ 130 ล&านคน มี
อัตราส�วนขยายตัวประมาณร&อยละ 7.8 ประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว จะมี
นักท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย ร&อยละ 12.1 เมียนร�ม�า ร&อยละ 10.0 เวียดนาม ร&อยละ 9.7 และกัมพูชา 
ร&อยละ 8.7  
    จํานวนนักท�องเ ท่ียวรองจากประเทศจีน คือ ฮ�องกง (SAR) จะมีจํานวน
นักท�องเท่ียว 57 ล&านคน ประเทศไทย 36.9 ล&านคน อินโดนีเซีย 27 ล&านคน มาเลเซีย 25 ล&านคน 
และออสเตรเลีย 18 ล&านคน หากจะพิจารณาจํานวนนักท�องเท่ียวในระยะ 3 ป` คือ ระหว�างป` พ.ศ.
2546-2548 ท่ีจะเดินทางมาท�องเท่ียงทางด&านเอเชียแปซิฟmก สมาคมส�งเสริมการท�องเท่ียวภาคเอเชีย
แปซิฟmก (PATA) ได&พยากรณ�ไว& และยังได&พยากรณ�รายได&จากการท�องเท่ียวของประเทศในเอเชีย
แปซิฟmกระหว�างป` พ.ศ. 2546-2548 ไว& และในป` พ.ศ. 2548 ได&จัดลําดับประเทศท่ีจะรับนักท�องเท่ียว
มากท่ีสุดไว& 10 ลําดับ 
    ความเคลื่อนไหวของจํานวนนักท�องเท่ียวโลกและนักท�องเท่ียวระหว�างภูมิภาค
และภายในภูมิภาคจํานวนมหาศาลดังกล�าวยังคงแสดงให&เห็นถึงความสําคัญของการท�องเท่ียวท่ีจะ
ขยายตัวเติบโตข้ึนอีกมากในทศวรรษต�อไป ซ่ึงเปRนศักยภาพและโอกาสท่ีประเทศต�างๆ จะต&องพยายาม
วางกลยุทธ�ท่ีจะแข�งขันเพ่ือแย�งชิงส�วนแบ�งทางด&านการตลาดให&กับประเทศของตนให&เพ่ิมพูนข้ึน 
    สําหรับจํานวนนักท�องเท่ียวโลกและภูมิภาคท่ีแสดงมาท้ังหมดต&องทําความเข&าใจ
ว�า นักท�องเท่ียวคนเดียวกันเม่ือเดินทางไปยังอีกประเทศหนึ่งก็จะกลายเปRนอีก 1 คน ซ่ึงหมายความ
ว�านักท�องเท่ียวคนเดียวกันนั้น เม่ือเดินทางไปอีก 5 ประเทศ จํานวนก็จะกลายเปRน 1+5 =6 คน ส�วน
การนับจํานวนนักท�องเท่ียวของประเทศต�างๆ ก็มีวิธีการแจงนับไม�เหมือนกัน อาทิ บางประเทศนับ
จํานวนนักท�องเท่ียวท่ีเปRน Day Visitors (ไม�พักค&างคืน) ไว&ด&วย หรือรวมผู&โดยสารเรือเดินสมุทรท่ีเดิน
ทางเข&ามาในน�านน้ําของประเทศนั้นๆ แต�นักท�องเท่ียวพักค&างคืนในเรือ หรือคนท่ีมาทํางานชั่วคราวใน
ประเทศนั้น หรือคนสัญชาตินั้นๆ ท่ีไปอาศัยถาวรอยู�ในต�างประเทศ หรือในกรณีของจีน (PRC) ฮ�องกง 
(SAR) และมาเก�า (SAR) นักท�องเท่ียวของ 3 พ้ืนท่ีนี้เดินทางไปมาระหว�างกัน จําเปRนต&องทราบว�าได&
นับรวมไว&ด&วยหรือว�า ได&แยกออกจากกันแล&ว เพราะถือเปRนสัญชาติเดียวกันและประเทศเดียวกัน 
 



53 
 

 2.6.2 องค�ประกอบของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวไทย 
   เสรี  วังส�ไพจิตร  และคนอ่ืนๆ (2547) ได&กล�าวว�า การท�องเท่ียวหรืออุตสาหกรรม
การท�องเท่ียว มีองค�ประกอบอย�างน&อย 6 ประการ คือ 1) ผู&มาเยือน (Vistor) หมายความรวมถึง 
“นักท�องเท่ียว” (Tourist) ท่ีเดินทางเข&ามาพักค&างคืน และ “นักทัศนาจร” (Excursionist) ท่ีเดินทาง
เข&ามาแต�ไม�ได&พักค&างคืน 2) แหล�งท�องเท่ียวหรือทรัพยากรการท�องเท่ียว ท้ังท่ีเปRนแหล�งท�องเท่ียว
ธรรมชาติ สถานท่ีสําคัญทางโบราณคดี ประวัติศาสตร� และศาสนา ลักษณะสถาปXตยกรรม 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน ตลอดจนกิจกรรมงานประเพณีต�างๆ ท่ีสร&างสรรค�ข้ึน 
เปRนต&น ซ่ึงเปRนแม�เหล็กดึงดูดความสนใจของนักท�องเท่ียว 3) โครงสร&างพ้ืนฐานและโครงสร&างสิ่ง
อํานวยความสะดวกและบริการด&านการท�องเท่ียว เพ่ือให&นักท�องเท่ียวสามารถเดินทางและ
ติดต�อสื่อสารระหว�างกันได&โดยสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลา และได&รับความสะดวกใน
เรื่องอาหารการกิน พาหนะในการเดินทางท�องเท่ียวภายในประเทศ การรักษาพยาบาล ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน เปRนต&น 4) องค�กรภาครัฐ ซ่ึงมีนโยบาย สนับสนุน และส�งเสริมการ
ท�องเท่ียว ในขณะเดียวกันก็ดูแลระมัดระวังไม�ให&การท�องเท่ียวส�งผลกระทบหรือทําความเสียหาย
ให&แก�สิ่งแวดล&อม สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และคุณภาพชีวิตของชุมชน 5) องค�การภาคเอกชน ท่ี
ดําเนินธุรกิจหลากหลาย เพ่ือให&บริการและความสะดวกแก�นักท�องเท่ียว เพ่ือให&เกิดความพึงพอใจ 
ประทับใจ และสนใจเดินทางกลับมาท�องเท่ียวอีก 6) ประชาชนในท&องถ่ิน หรือ ในแหล�งท�องเท่ียวซ่ึง
เปRนเจ&าของทรัพยากรการท�องเท่ียว หรือมีส�วนได&ส�วนเสียในอุตสาหกรรมท�องเท่ียว และมีส�วนสร&าง
ความประทับใจ หรือไม�ประทับใจให&กับนักท�องเท่ียว 
   และยังมีองค�ประกอบภายนอกประเทศอ่ืนๆ อีกมากท่ีมีส�วนช�วยกระตุ&น สนับสนุน 
ส�งเสริม ให&มีการเดินทางท�องเท่ียวมาสู�ประเทศไทย เช�น บริษัทนําเท่ียว สายการบิน สายการเดินเรือ 
หน�วยราชการและหน�วยรัฐวิสาหกิจของไทย ในต�างประเทศ สมาคม/ชมรม คนไทยในต�างประเทศ 
ร&านอาหารไทย บริษัทข&ามชาติ หรือองค�กรธุรกิจร�วมทุน หน�วยงานภาคธุรกิจเอกชนในต�างประเทศ
และนักธุรกิจ ชาวต�างชาติท่ีเคยมาอาศัยและทํางานอยู�ในประเทศไทย นักท�องเท่ียวต�างประเทศท่ี
เดินทางกลับไป นักศึกษานักเรียนไทยในต�างประเทศ แรงงานไทยในต�างประเทศ สถาบันกีฬา การ
บันเทิง และนันทนาการ องค�กรอิสระอ่ืนๆ ท่ีมีโครงข�ายเชื่อมโยงกับประเทศไทย ฯลฯ   
 2.6.3 การวิเคราะห�องค�ประกอบของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวไทย 
   จากการศึกษาเอกสาร หลักฐาน แผนพัฒนา แผนการตลาด เอกสารการศึกษาวิจัยท่ี
เก่ียวข&องกับการท�องเท่ียว การประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู&มีส�วนได&เสียในอุตสาหกรรม
ท�องเท่ียวและจากแบบสอบถามทดสอบความรู& ความเข&าใจ และทัศนคติท่ีมีต�อการท�องเท่ียว โดย
เฉพาะท่ีเก่ียวข&องกับองค�ประกอบของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวไทย สามารถวิเคราะห�จุดแข็ง 
(Strengths) จุดอ�อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)  ท่ีคุกคามได&
ดังนี้ เสรี  วังส�ไพจิตร และคนอ่ืนๆ (2547) 
   1. ผู&มาเยือนได&แก�  นักท�องเท่ียวและนักทัศนาจร 
    1.1 “ผู&มาเยือน”  ท่ีเปRนนักท�องเท่ียวและนักทัศนาจรจากต�างประเทศ 
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ตารางท่ี 2.1 แสดง SWOT ของ  “ผู&มาเยือน” ท่ีเปRนนักท�องเท่ียวและนักทัศนาจรจากต�างประเทศ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ(อน (Weaknesses) 
- มีปริมาณเพ่ิมพูนข้ึนสมํ่าเสมอตลอดสี่ทศวรรษ 
ท่ีผ�านมา 
- มีความหลากหลายของตลาดและไม�ได&พ่ึงพา 
ตลาดหนึ่งตลาดใด 
- มีวันพักเฉลี่ยสูงพอประมาณ 
- มีจํานวนนักท�องเท่ียวซ้ือซํ้าในปริมาณท่ีสูง 
- มีความม่ันใจในความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย�สิน เม่ือเลือกเดินทางมาประเทศไทย 

- เปRนนักท�องเท่ียวเชิงปริมาณ แต�การใช&จ�าย
เฉลี่ยตํ่ามีผลทําให&รายได&จากการท�องเท่ียวมี
อัตราเฉลี่ย การเพ่ิมข้ึนลดตํ่าลง 
- เปRนนักท�องเท่ียวตามฤดูกาล ไม�ได&เดินทางมา 
สมํ่าเสมอตลอดท้ังป` 
- ยังมีช�องว�างทางด&านการตลาดของนักท�องเท่ียว 
กลุ�มเป\าหมาย เช�น กลุ�มมุสลิมจากตะวันออก
กลาง และจากประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีประชากรมุสลิม
จํานวนมาก  

โอกาส (Opportunities) อุปสรรคท่ีคุกคาม (Threats) 
- ประชากรของโลกเพ่ิมพูนข้ึน  ทําให&จํานวน 
นักท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
- ประชากรในวัยทํางานมีจํานวนมากข้ึนและมี
วันหยุดพักผ�อนประจําป` โดยได&รับค�าตอบแทน
เพ่ิมมากข้ึน จึงมีโอกาสเดินทางท�องเท่ียวมากข้ึน 
- ประชากรวัยหนุ�มสาวและวัยทํางานแต�งงาน  
ช&าลง ทําให&มีเวลาท�องเท่ียวมากข้ึนเนื่องจากไม� 
ต&องรับภาระครอบครัว 
- ปริมาณนักท�องเท่ียวโลกและท่ีจะเดินทางมา
ทางเอเชียตะวันออกยังมีแนวโน&มเติบโตสูง 

- สิ่งแวดล&อมเสื่อมโทรม และมีมลพิษท้ังทาง
อากาศทางน้ํา และเสียง 
- การจราจรแออัด 
- การเอารัดเอาเปรียบนักท�องเท่ียวจากการขาย 
สินค&าและบริการ 
- การหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนักท�องเท่ียวใน 
หลายกรณีมีผู&มีอิทธิพลหรือผู&มียศมีตําแหน�ง 
หน&าท่ีในทางราชการ ท้ังท่ียังดํารงตําแหน�งอยู�   
และท่ีเกษียณราชการ โดยมีตําแหน�งเปRน 
ประธานหรือท่ีปรึกษาของบริษัท หรือห&างร&าน 
บางแห�ง ทําให&เปRนอุปสรรคต�อการปฏิบัติงาน
ของเจ&าหน&าท่ี 
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ตารางท่ี 2.1 (ต(อ) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรคท่ีคุกคาม (Threats) 
- ภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีเปRนตลาดการ
ท�องเท่ียวฟ��นตัวกลับสู�สภาพปกติ 
- ราคาค�าบริการต�างๆ เอ้ือต�อการแข�งขัน 
- การเปmดบริการของสายการบินราคาค�าโดยสาร 
ตํ่า และนโยบายการบินพาณิชย�ท่ีเริ่มเปmดกว&าง 
- ตลาดนักท�องเท่ียวจากประเทศจีน อินเดีย
ตะวันออกกลาง ยังมีปริมาณมากและรอการ
ดําเนินการด&านการตลาดและการแก&ไขอุปสรรค
ข&อขัดข&อง 
- ตลาดท่ีจะเกิดใหม� (Emerging Markets) ใน  
อนุภาคลุ�มแม�น้ําโขง และการท�องเท่ียวผ�านทาง 
แม�น้ําโขง 
- ขนาดของตลาดการท�องเท่ียวเยาวชนโลกเปRน 
โอกาสทางด&านการตลาด Youth Travel และ 
Student Travel โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษามี 
การเดินทางท�องเท่ียวป`ละไม�ตํ่ากว�า 10 ล&านคน 
และมีเครือข�ายสนับสนุนการเดินทางท�องเท่ียว 
มากกว�า 5 พันเครือข�าย 
- เพ่ิมพูนศักยภาพด&านการตลาด จากการใช& 
ประโยชน�การท�องเท่ียวและกิจกรรมการ  
ท�องเท่ียวทางทะเล 
- การสร&างและปรับปรุงถนนในประเทศเพ่ือนบ&าน
จะเชื่อมโยงให&มีการเดินทางมาสู�ประเทศไทยหรือ 
ใช&ประเทศไทยเปRนเส&นทางผ�านเข&าออกมากข้ึน 
- การเข&าถึงข&อมูลสะดวกและรวดเร็ว จากความ 
ก&าวหน&าด&านสื่ออิเล็กทรอนิกส� และการพัฒนา 
Websites ของผู&จัดจําหน�าย (Suppliers) ท่ี 
ปรับปรุงให&ทันสมัยอยู�เสมอ 

- อาชญากรรมท่ีก�อกับนักท�องเท่ียว 
- การแข�งขันท่ีเข&มข&นของประเทศในภูมิภาค
เดียวกัน 
- ภัยคุกคามจากการก�อตัวของการก�อการร&าย 
โดยเฉพาะสถานการณ� 3 จังหวัดชายแดนภาคใต& 
- วิกฤติการณ�โรคระบาดต�างๆ 
- การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความสามารถด&าน  
ภาษา 
- นโยบายการตลาดของรัฐบาลท่ีมุ�งปริมาณ
มากกว�าคุณภาพ 
- การปรับราคาค�าน้ํามัน มีผลทําให&ต&นทุนภาค 
การผลิตเพ่ิมสูงข้ึน และจะมีผลต�ออัตรา
ค�าบริการท่ีจะสูงข้ึน 
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 จากตารางท่ี 2.1 รัฐบาลควรปรับนโยบายและยุทธศาสตร�การพัฒนาเสริมจุดแข็ง 
แก&ไขจุดอ�อน  แสวงประโยชน�จากโอกาสและลดภาวะวิกฤติจากอุปสรรคท่ีคุกคาม ดังนี้ 
 การเสริมจุดแข็ง 
 - การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด&านการตลาดของหน�วยงานท่ี
เก่ียวข&องเปRนระยะและอย�างจริงจัง 
 - การประเมินประสิทธิของบุคลากรทางด&านการตลาดอย�างสมํ่าเสมอ 
 - การประเมินยุทธศาสตร�ทางด&านการตลาดและการปรับปรุงแก&ไขให&ทันสถานการณ� 
 - การสนับสนุนงบประมาณเพ่ืองานวิจัยทางด&านการตลาดและงานวิจัยด&าน
พฤติกรรมของผู&บริโภค (นักท�องเท่ียว) อย�างสมํ่าเสมอ 
 การแก&ไขจุดอ�อน 
 - ปรับยุทธศาสตร�ทางด&านการพัฒนา และการตลาดสู�เป\าหมายกลุ�มนักท�องเท่ียว
คุณภาพท่ี มีวันพักเฉลี่ยสูงและค�าใช&จ�ายต�อหัวต�อวันสูง ให&ได&ผลในทางปฏิบัติ 
 - ปรับกลยุทธการตลาดให&มีจํานวนนักท�องเท่ียวมาเท่ียวประเทศไทยอย�าง
สมํ่าเสมอตลอดท้ังป` โดยพยายามเพ่ิมพูนจํานวนนักท�องเท่ียวให&เพ่ิมมากข้ึนในเดือนพฤษภาคม และ
กันยายน ซ่ึงเปRนเดือนท่ีมีจํานวนนักท�องเท่ียวน&อยท่ีสุดใน 4 ทศวรรษท่ีผ�านมา 
 - แก&ไขปXญหาทัวร�ราคาถูกจากตลาดต�างๆ โดยเฉพาะทัวร�ศูนย�เหรียญจาก
ประเทศจีนให&ได&ผลอย�างจริงจังและเด็ดขาด และควรถือเปRนเรื่องสําคัญ เพราะประเทศไทยเปRน 1 ใน           
8 ประเทศเท�านั้นท่ีทางการจีนอนุญาตให&ชาวจีนเดินทางไปท�องเท่ียวได& 
 - ปรับกลยุทธ�ทางด&านการตลาดเพ่ิมพูนจํานวนนักท�องเ ท่ียวมุสลิม จาก
ตะวันออกกลาง เอเชียใต& มุสลิมในจีน รัสเซีย และในกลุ�มประเทศอาเซียน 
 - กระตุ&นการจับจ�ายใช&สอย โดยเสนอการท�องเท่ียวทางเลือกอ่ืนๆ (Alternate  
Topurism) เช�น Health Tourism, Soft – Adventure Tour, Sports Activities, Eco-Tourism, 
Agro – Tourism การท�องเท่ียวเชิงศาสนา การบริโภคอาหารไทยและการซ้ือของ เปRนต&น 
 การแสวงประโยชน�จากโอกาส 
 - การเพ่ิมประสิทธิภาพช�องทางการจัดจําหน�าย (Distribution Channels) ให&
สูงข้ึนและกว&างขวางมากข้ึน โดยเฉพาะการพัฒนา Websites และการเชื่อมโยง Websites ไปสู�
เครือข�ายสากล เพ่ือให&ข&อมูลด&านการท�องเท่ียวสามารถเข&าถึงผู&บริโภคได&โดยตรง 
 - ผ�อนปรนระเบียบพิธีการการเข&าเมืองและศุลกากรให&คลายความเข&มงวดและ
ปรับทัศนคติของเจ&าหน&าท่ีท่ีเก่ียวข&องให&มีความสํานึกด&านการบริการ 
 - สร&างเครือข�ายความร�วมมือ การดําเนินงานด&านการตลาด การโฆษณา และการ
ประชาสัมพันธ� กับทุกองค�กรและชุมชนของไทยท่ีอยู�ในต�างประเทศอย�างจริงจัง และให&ได&ผลในทาง
ปฏิบัติ โดยเฉพาะโครงการ Team Thailand 
 - สนับสนุนนโยบายการบินพาณิชย�ท่ีเปmดกว&างมากข้ึน และลดเง่ือนไขการเจรจา
ด&านการ บินพาณิชย�ในส�วนของประเทศไทยให&ลดน&อยลง ในขณะเดียวกันควรเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
การแข�งขันให&กับสายการบินแห�งชาติให&สูงข้ึน 
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 - แสวงหาช�องว�างด&านการตลาดท่ีเปRน Niche Markets และดําเนินงานด&าน
การตลาดให&เข&าถึงกลุ�มเป\าหมายใน Niche Markets อย�างได&ผล พร&อมๆ กับการพัฒนาสินค&า  
(Products) ท่ีจะเสนอต�อ Niche Markets ให&มีคุณภาพ 
 - ปรับยุทธศาสตร�การพัฒนาและการตลาดในส�วนท่ีเก่ียวกับ  Cross Border  
Tourism ท้ัง ในด&านระเบียบพิธีการในการเข&าเมือง ศุลกากร โดรงสร&างพ้ืนฐานและโครงสร&างสิ่ง
อํานวยความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน และการให&ความช�วยเหลือสนับสนุน
ประเทศเพ่ือนบ&าน เช�น เมียนม�าร� ลาว กัมพูชา ในการปรับปรุงโครงข�ายเชื่อมโยงทางถนน รถไฟ  
และทางน้ําในแม�น้ําโขง และระบบโทรคมนาคม 
 - ใช&ประโยชน�จากศักยภาพทางทะเลให&มากข้ึน โดยเฉพาะฝX�งทะเลไทย ท้ังทางด&าน
อ�าวไทยและด&านทะเลอันดามัน ซ่ึงมีความยาวกว�า 2,600 กิโลเมตร ซ่ึงควรกําหนดยุทธศาสตร�การ
พัฒนาการท�องเท่ียวด&าน Cruise Tourism, Fly – Cruise Tourism, Yachting, Sailing, Aquatic Sports, 
Marina, Skin – Scuba Diving, Sports – Angling ให&ชัดเจนและเปRนรูปธรรม 
 - ปรับยุทธศาสตร�การตลาดด&านการท�องเท่ียวเยาวชน และการพัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกและบริการ สําหรับนักท�องเท่ียวเยาวชน (Youth Travel) และการท�องเท่ียวของ
นักเรียน นักศึกษา (Student Travel) 
 - ปรับยุทธศาสตร�การตลาดด&านการท�องเท่ียวของคนพิการ (Disabled) และการ
พัฒนา สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการสําหรับนักท�องเท่ียวท่ีพิการ 
 - สนับสนุนให&สถาบันการศึกษาท่ีมีศักยภาพรับนักศึกษาจากต�างประเทศเพ่ือ
ประโยชน�ในการดําเนินงานด&าน Export Education เชิญชวนนักศึกษาจากประเทศในอนุภาคลุ�ม
แม�น้ําโขงให&เข&ามาศึกษาด&านอุตสาหกรรมบริการ และ IT ในประเทศไทย 
 การลดภาวะวิกฤติจากอุปสรรคท่ีคุกคาม 
 - รัฐต&องปรับนโยบายโดยมุ�งการพัฒนาการท�องเท่ียวสู�คุณภาพและมีความยั่งยืน
โดย เฉพาะการบํารุงรักษาต&นทุนทางสังคม ซ่ึงเปRนองค�ประกอบสําคัญของการท�องเท่ียว ได&แก� 
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของประชาชน แทน
นโยบายท่ีมุ�งสู�เป\าหมายทางเศรษฐกิจเปRนประการสําคัญ เพ่ือให&แหล�งท�องเท่ียวมีคุณภาพและสร&าง
ความน�าสนใจให&นักท�องเท่ียวต�างประเทศ 
 - สนับสนุนงบประมาณให&กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการการท�องเท่ียวเชิงนิเวศแห�งชาติ อย�างต�อเนื่อง 
 - ลดปXญหาการจราจรแออัดในเมืองหลักทางการท�องเ ท่ียว โดยเฉพาะ
กรุงเทพมหานคร และวางมาตรการป\องกันและรักษาความปลอดภัยบนท&องถนน และทางหลวง 
 - กําจัดการเอารัดเอาเปรียบ ฉ&อโกง และหลอกลวงนักท�องเท่ียว โดยใช&ตัวบท
กฎหมายท่ีมีอยู�ใช&บังคับอย�างเข&มงวดจริงจัง เช�น พรบ. คุ&มครองผู&บริโภค และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข&อง และวางมาตรการป\องกันมิให&มีการก�ออาชญากรรมต�อนักท�องเท่ียว 



58 
 

 - กระตุ&นการดําเนินงานของคณะทํางานบริหารวิกฤติของอาเซียนและของ
ประเทศไทย (Crisis  Management Working Group) ซ่ึงมี ททท. เปRนเจ&าของเรื่อง เพ่ือแก&ไขภาวะ
วิกฤติเก่ียวกับการก�อการร&ายท่ีภาคใต&และปXญหาเก่ียวกับโรคระบาดต�างๆ ท่ีกระทบการท�องเท่ียว 
 - ปรับวิกฤติให&เปRนโอกาส กรณีความไม�สงบภาคใต& 3 จังหวัด โดยกระตุ&นการ
ส�งเสริมการขาย การโฆษณาและประชาสัมพันธ�ให&นักท�องเท่ียวจากประเทศเพ่ือนบ&านเดินทางเข&า
กรุงเทพฯ และ ภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย�างยิ่งการใช&ประโยชน�จาก Low – cost  
Airlines (Air Asia) ท่ีมีบริการจากกัวลาลัมเปอร�และโกตากินะบารู เข&ากรุงเทพฯ 
 - กําหนดนโยบายให&สถาบันการศึกษาทุกระดับปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
ด&านภาษาต�างประเทศให&สามารถใช&งานได&ดี 
 1.2 “ผู&มาเยือน” ท่ีเปRนนักท�องเท่ียวและนักทัศนาจรภายในประเทศ คือ
นักท�องเท่ียวชาวไทย 
 
ตารางท่ี 2.2 แสดง SWOT ของ “ผู&มาเยือน” ท่ีเปRนนักท�องเท่ียวและนักทัศนาจรภายในประเทศ คือ 
 นักท�องเท่ียวชาวไทย  
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ(อน (Weaknesses) 
- มีปริมาณการท�องเท่ียวภายในประเทศเพ่ิม
สูงข้ึนสมํ่าเสมอ 
- เปRนนักท�องเท่ียวท่ีเดินทางท�องเท่ียวตลอด
ท้ังป`โดยไม�มีฤดูกาล 
- เปRนนักท�องเท่ียวท่ีช�วยกระจายรายได&ไปสู�
ป ร ะช า ช น ใ นท& อ ง ถ่ิ น ทุ ก ร ะ ดั บ ชั้ น  อั น
เนื่องมาจากการใช&สอยเรื่องการซ้ือของกิน 
ของใช& และของฝาก และการบริโภคอาหาร 
- ประชากรไทยในวัยทํางานเพ่ิมมากข้ึนทําให&มี
รายได&และสามารถใช&จ�ายเพ่ือการท�องเท่ียว 
- เปRนนักท�องเท่ียวท่ีใช&ท่ีพักประเภทต�างๆ เปRน
ท่ีพักแรม แทนการพักท่ีบ&านเพ่ือนหรือบ&าน
ญาติ และเริ่มมีปริมาณท่ียอมจ�ายค�าบริการใน
การจัดบริการนําเท่ียวของบริษัทนําเท่ียวเพ่ิม
มากข้ึน 
- ไม�มีปXญหาเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม
และภาษาถ่ิน ในทุกพ้ืนท่ีท่ีเปRนแหล�งท�องเท่ียว 

- ปริมาณนักท�องเท่ียวภายในประเทศส�วนใหญ�
เปRนนักท�องเ ท่ียวในวันหยุดสุดสัปดาห� หรือ
วันหยุดราชการอ่ืนๆ 
- วันพักเฉลี่ยยังตํ่า เนื่องจากเปRนนักท�องเท่ียววัน 
หยุดสุดสัปดาห� 
 - เปRนนักท�องเท่ียวท่ีค�อนข&างฉาบฉวยไม�สนใจใน 
ความลึกซ้ึงของข&อมูลเก่ียวกับแหล�งท�องเท่ียว 
เช�น แหล�งท�องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร� และ 
วัฒนธรรม รวมท้ังแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ 
และระบบนิเวศ 
- เปRนนักท�องเท่ียวท่ีส�วนใหญ�ยังท�องเท่ียวไม�ถูก
วิธีเช�น ทําลายสิ่งแวดล&อม ท้ิงขยะและสิ่งปฏิกูล 
ส�งเสียงดังรบกวนความสงบของธรรมชาติและ
บุคคลอ่ืน 
- ไม�ตรงต�อเวลา ในกรณีการท�องเท่ียวในรายการ
ท�องเท่ียวแบบเปRนหมู�คณะ 
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ตารางท่ี  2.2 (ต(อ) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรคท่ีคุกคาม (Threats) 
- ประชากรมีรายได&และมีกําลั ง ซ้ือสูง ข้ึน 
นําไปสู�การซ้ือรายการท�องเท่ียวโดยบริษัทนํา
เท่ียวเพ่ิมมากข้ึน ในขณะเดียวกันการเดินทางโดย
พาหนะส�วนตัวมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน (คาดการณ�
จาก จํานวนพาหนะทางบกทุกประเภทท่ีมียอด 
จําหน�ายเพ่ิมข้ึนมากในแต�ละเดือน) 
- นโยบายรัฐบาลท่ีสนับสนุนการเดินทาง
ท�องเท่ียวในประเทศและงบประมาณสนับสนุน
การเผยแพร� ประชาสัมพันธ� และการโฆษณา
เก่ียวกับการท�องเท่ียวเพ่ิมพูนมากข้ึน 
- ยุทธศาสตร�การพัฒนากลุ�มจังหวัดต�างๆ เพ่ือ
การท�องเ ท่ียวจะนําไปสู�การพัฒนาแหล�ง
ท�องเท่ียวแห�งใหม�และวงจรการท�องเท่ียวท่ี
น�าสนใจ 
- ความคิดสร&างสรรค�ในการรณรงค�ส�งเสริม
การท�องเ ท่ียวในประเทศ เช�น โครงการ  
Unseen Thailand และการประชาสัมพันธ�
แหล�งท�องเท่ียวต�างๆ ผ�านสื่อทุกประเภท  
รวมท้ังสื่ออิเล็คโทรนิกส� มีส�วนกระตุ&นให&มีการ
เดินทางท�องเท่ียวภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
- จังหวัด อําเภอ ตําบล ต�างๆ ตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาการท�องเท่ียว และ
ได&ริ เริ่ มโครงการพัฒนาและส�ง เสริมการ
ท�องเท่ียวเพ่ือแนะนําทรัพยากรการท�องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีของตนอย�างกว&างขวางมากข้ึนเท�ากับ
เปRนพลังเสริมในการชักชวนให&มีการเดินทาง
ท�องเท่ียวมากข้ึน 
- ประชากรมีแนวโน&มการเดินทางท�องเท่ียว
โดยตนเองมากข้ึน  ทําให&บริษัทจัดรายการนํา
เท่ียวต&องปรับยุทธวิธีการดําเนินงานด&าน
การตลาดและการโฆษณา เพ่ือให&ประชาชน
เดินทางท�องเท่ียวโดยใช&บริการของบริษัทนํา 

- การขาดระบบการสื่อสารความหมายและการ
สื่อ ความเข&าใจท่ีดีในแหล�งท�องเท่ียวประเภท
โบราณคดี ประวัติศาสตร�และวัฒนธรรมทําให&
นักท�องเท่ียวชาวไทยหันไปสนใจแหล�งท�องเท่ียว
ทางธรรมชาติมากกว�า  ซ่ึงมีผลกระทบต�อความรู& 
ความเข&าใจในรากเหง&าทางประวัติศาสตร�และ
วัฒนธรรมของชาวไทยเอง 
- การไม�ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล&อม 
ธรรมชาติทําให&ประชาชนในท&องถ่ินต้ังข&อรังเกียจ 
เช�น การล�องแพดิสโก&ในแม�น้ําแคว หรือการท้ิง
ขยะไม� เลือกท่ีทําให& เ กิดทัศนอุจาดในแหล�ง
ท�องเท่ียว 
- การรณรงค�ค�าโดยสารราคาถูกของสายการบิน 
ต�างประเทศเพ่ือเปรียบเทียบกับค�าโดยสารเครื่อง 
บินภายในประเทศ รวมท้ังรายการท�องเท่ียว 
เหมาจ�ายราคาถูกท่ีหลายประเทศดําเนินการอยู� 
ในปXจจุบัน มีผลดึงดูดให&นักท�องเท่ียวชาวไทย 
สนใจเดินทางไปท�องเท่ียวต�างประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
- อุบัติภัยบนทางหลวงอันเกิดจากความประมาท 
ของผู&ขับข่ียวดยานทําให&มีการสูญเสียท้ังชีวิตและ 
ทรัพย�สินของนักท�องเท่ียวจํานวนมาก 
- การปรับราคาค�าน้ํามันเชื้อเพลิงมีผลกระทบ 
ต&นทุนบริการและเปRนอุปสรรคต�อการเดินทาง 
ท�องเท่ียว 
- การก�อการร&ายในบางภูมิภาค เช�น 3 จังหวัด
ภาคใต& มีผลทําให&นักท�องเท่ียวชะลอการเดินทาง 
ไปท�องเท่ียวยังพ้ืนท่ีท่ีมีปXญหา 
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ตารางท่ี  2.2 (ต(อ) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรคท่ีคุกคาม (Threats) 
เท่ียว จึงเปRนการกระตุ&นการเดินทางท�องเท่ียว
ผ�านบริการของบริษัท นําเท่ียว จึงเปRนการ
กระตุ&นการเดินทางท�องเท่ียว ผ�านบริการของ
บริษัทนําเท่ียว 
- ธุรกิจการบินราคาตํ่า (Low – Cost Airlines) 
จะกระตุ&นให&นักท�องเท่ียวรายได&ปานกลางไป
หาตํ่าเดินทางทางอากาศมากข้ึน 

- จํานวนท่ีนั่งในรถไฟ  และรถบัสปรับอากาศไม� 
เพียงพอในฤดูกาลท�องเท่ียว และวันหยุดราชการ 
ต�อเนื่อง เช�น กรณีวันสงกรานต� 
- มีความแออัดของนั กท� อ ง เ ท่ียว ในแหล� ง
ท�องเท่ียวยอดนิยมบางพ้ืนท่ีบางฤดูกาล จนเกิน
ขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ี  
 

 
 
 จากตารางท่ี 2.2 รัฐบาลควรปรับนโยบายและยุทธศาสตร�การพัฒนา เสริมจุด
แข็ง แก&ไข จุดอ�อน แสวงหาประโยชน�จากโอกาส และลดภาวะวิกฤติจากอุปสรรคท่ีคุกคาม ดังนี้ 
 การเสริมจุดแข็ง 
 - ดําเนินการรณรงค�เพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธ�แหล�งท�องเท่ียวและกิจกรรมการ
ท�องเท่ียวอย�างต�อเนื่อง 
 - ประสานการดําเนินงานด&านการส�งเสริมการขายการท�องเท่ียวภายในประเทศ
ให&เปRนไปในทิศทางเดียวกัน ระหว�างหน�วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ สายการบินในประเทศ บริษัทนํา
เท่ียว บริษัทขนส�งอ่ืนๆ และสื่อสารมวลชน 
 - สร&างกิจกรรมการท�องเท่ียวเข&ามาเสริมฤดูกาล หรือในเดือนท่ีมีจํานวนการ
เดินทางท�องเท่ียวตํ่า 
 - ปรับปรุงมาตรฐานของสินค&าและบริการในแหล�งท�องเท่ียวเพ่ือกระตุ&นการ
จับจ�ายใช&สอย ของนักท�องเท่ียว  และสนับสนุนการจัดต้ังหมู�บ&านท�องเท่ียว  OTOP 
 - สนับสนุนให&หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค�กรเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม  
จัดการประชุม สัมมนา การท�องเท่ียวเพ่ือเปRนรางวัล (Incentive) และการท�องเท่ียวเพ่ือเปRน
สวัสดิการ ใน พ้ืนท่ีต�างๆ ท่ัวประเทศ 
 การแก&ไขจุดอ�อน 
 - ส�งเสริมสนับสนุนให&หน�วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค�กร
เอกชน จัดกิจกรรมนอกพ้ืนท่ี ในระหว�างวันท่ีไม�ได&เปRนวันหยุดสุดสัปดาห� 
 - ส�งเสริมสนับสนุนให&มีการจัดประชุม สัมมนา นิทรรศการ การท�องเท่ียวเพ่ือ
เปRนรางวัล การท�องเท่ียวเพ่ือสวัสดิการ นอกพ้ืนท่ีในระหว�างกลางสัปดาห� 
 - ผู&ประกอบการนําเท่ียวเสนอรายการท�องเท่ียวให&เชื่อมโยง และสอดคล&องกับ
ยุทธศาสตร�การพัฒนาการท�องเท่ียวกลุ�มจังหวัดของผู&ว�าราชการจังหวัด CFO 
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 - สนับสนุนการรวมกลุ�มของผู&ประกอบการนําเท่ียวเพ่ือร�วมมือกันส�งเสริมการ
ขาย และ การโฆษณา รายการนําเท่ียว และดําเนินการด&าน Revenue Sharing เพ่ือเปRนการลด
ต&นทุนและช�วยทําให& อุปกรณ�เครื่องใช&ต�างๆ ได&ใช&งานอย�างเต็มประสิทธิภาพ เช�น พาหนะเดินทาง  
ซ่ึงเท�ากับเปRนการแก&ไขปXญหาการลดต&นทุนค�าน้ํามันเชื้อเพลิงได&ในระดับหนึ่ง 
 - ให&ความรู&ความเข&าใจในการดําเนินงานส�งเสริมการขาย การโฆษณา และ
ประชาสัมพันธ�แหล�งท�องเท่ียวและบริการ ให&องค�กรต�างๆ ในพ้ืนท่ีท่ีเปRนแหล�งท�องเท่ียว เช�น คู�มือ
แนะนํา หรือการช�วยฝ�กอบรมให& 
 - เสนอทางเลือกด&านการท�องเท่ียวและทัศนศึกษาให&นักท�องเท่ียวท่ีเปRนนักเรียน  
นักศึกษา ในการเรียนรู&และแสวงหาประสบการณ�เพ่ือนํามาใช&ประโยชน�ในการศึกษาในสาขาท่ีสนใจ  
โดยกําหนดเปRนนโยบายให&สถาบันการศึกษาต�างๆ ดําเนินการ 
 - พัฒนาโครงข�ายการท�องเท่ียวเชื่อมโยงกับจุดหมายปลายทางท่ีมีบริการของสาย
การบินราคาตํ่า (Low – Cost  Airlines) 
 การลดวิกฤติจากอุปสรรคท่ีทุกคาม 
 - ให&สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีสร&างความสามารถในการถ�ายทอดความรู&ด&าน
ประวัติศาสตร�วัฒนธรรม (Cultural  Competence) ให&กับมัคคุเทศก�ท&องถ่ินและประชาชนในพ้ืนท่ี
ให&มากข้ึนผ�านสื่อต�างๆ รวมท้ังการอบรม 
 - ผู&ประกอบการต&องวางกฎเกณฑ�ในการท�องเท่ียวให&กับลูกค&า โดยมีความสํานึก
ต�อการดูแลรับผิดชอบด&านสิ่งแวดล&อม และผลกระทบท้ังด&านเสียง และมลพิษอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนจาก
นักท�องเท่ียว 
 - พิจารณาความเหมาะสม การเลื่อนวันหยุดราชการกลางสัปดาห�ให&มาชดเชยใน
วันศุกร� หรือวันจันทร� เพ่ือเพ่ิมวันพักเฉลี่ยและเปRนการกระตุ&นให&มีการท�องเท่ียวในวันหยุดยาวมากข้ึน 
 - พัฒนาและปรับปรุงระบบสื่อความหมายในแหล�งท�องเท่ียว เพ่ือให&นักท�องเท่ียว
มีความรู& ความเข&าใจในประวัติความเปRนมาและความสําคัญของแหล�งท�องเท่ียว เช�น ป\ายอธิบาย
สถานท่ีหรือสื่ออิเล็คโทรนิกส� 
 - กําหนดหลักเกณฑ�การทดสอบความรู&ของมัคคุเทศก� และการเพ่ิมพูนความรู&
ใหม�ให&ทุกๆ 3 ป` เพ่ือให&มัคคุเทศก�นําไปถ�ายทอดให&แก�นักท�องเท่ียวอย�างถูกต&อง เนื่องจากมัคคุเทศก�มี
บทบาทสําคัญ ท่ีจะให&ความรู&ท่ีถูกต&องแก�นักท�องเท่ียว เพราะฉะนั้น มัคคุเทศก�ต&องมีความสามารถสูงใน
การถ�ายทอดโดยเฉพาะอย�างยิ่งเรื่องท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรมความเปRนอยู� (Cultural Competence หรือ CC) 
 - ให&มีนโยบายสนับสนุนให&สถาบันการศึกษาปลูกฝXงความรู&ความเข&าใจใน
อุตสาหกรรมท�องเท่ียว และการอนุรักษ�สิ่งแวดล&อมธรรมชาติและวัฒนธรรมในทุกระดับการศึกษา 
และส�งเสริมสนับสนุนให&สถาบันการศึกษาจัดกิจกรรมทัศนศึกษา โดยคํานึงถึงความปลอดภัย การ
เรียนรู&จากการทัศนศึกษา และการท�องเท่ียวอย�างถูกวิธี 
 - สนับสนุนการลงทุนเพ่ือพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก และบริการสําหรับ   
Student Travel และ / หรือ Youth Travel 
 



62 
 

 การแสวงประโยชน�การโอกาส 
 - เนื่องจากปริมาณผู&ขับข่ียวดยานเพ่ือการท�องเท่ียวทวีจํานวนมากข้ึน  จึงควรเร�ง
ผลิตคู�มือ การเดินทางท�องเท่ียวทางถนน แผนท่ีเส&นทางไปสู�แหล�งท�องเท่ียว ตลอดจนข&อมูลเก่ียวกับ
สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการในเส&นทางต�างๆ และข&อมูลเก่ียวกับแหล�งท�องเท่ียว นําไปเผยแพร�
ตามสถานท่ีบริการต�างๆ อาทิ สถานีบริการน้ํามัน ศูนย�ข�าวสารการท�องเท่ียวประจําถ่ิน หรือตาม
ร&านค&าท่ีมีเครือข�ายในจังหวัดต�างๆ และควรติดต้ังป\ายชี้ทาง ป\ายบอกระยะทางให&มากข้ึน 
 - ผู&ประกอบการนําเท่ียวร�วมมือกับ Low – Cost  Airlines จัดรายการนําเท่ียว
ภายในประเทศ เพ่ือส�งเสริมการท�องเท่ียวภายในประเทศ เพ่ือแข�งขันกับรายการนําเท่ียวไป
ต�างประเทศ 
 - กระจายกิจกรรมการท�องเท่ียวสําคัญๆ ออกจากเมืองหลักทางการท�องเท่ียว  
เพ่ือลดความ แออัดยัดเยียด และช�วยกระจายประโยชน�ไปสู�พ้ืนท่ีท�องเท่ียวอ่ืนๆ 
 - ภาคอุตสาหกรรมท�องเท่ียวแสดงบทบาทสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือแก&ไข
ปXญหาความ ไม�สงบในภาคใต& 3 จังหวัด ของภาคราชการต�างๆ เพ่ือสร&างกระแสความร�วมมือและเปRน
การแสดงความเอ้ืออาทรต�อประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีปXญหา บทบาทดังกล�าวนี้ จะช�วยให&เกิดการไปมาหา
สู�ในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน ตามลําดับ 
 1.3 แหล�งท�องเท่ียวหรือทรัพยากรการท�องเท่ียว 
 
ตารางท่ี 2.3 แสดง SWOT ของแหล�งท�องเท่ียวหรือทรัพยากรการท�องเท่ียว 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ(อน (Weaknesses) 
- ความหลากหลายของทรัพยากรซ่ึงสามารถ
ตอบสนองความต&องการของนักท�องเท่ียวทุก
ประเภท 
 - สามารถเดินทางท�องเท่ียวได&ตลอดท้ังป` (ใน
กรณีท่ีมีอุปสรรคทางธรรมชาติในบางพ้ืนท่ี  
เ ช� น  ก ร ณี  ฝ น ต ก ชุ ก  ค ลื่ น ล ม แ ร ง  
นักท�อง เ ท่ียวสามารถ เลื อก พ้ืน ท่ี อ่ืน ท่ี มี
ลักษณะเดียวกันได&โดยไม�มีปXญหา) 
 

- แหล�งท�องเท่ียวชั้นนําหลายแห�งเริ่มตกอยู�ใน 
สภาพเสื่อมโทรม 
- ความแออัดของการจราจรในกรุงเทพมหานคร 
และเมืองหลักทางการท�องเท่ียวอ่ืนๆ 
- มลพิษทางด&านอากาศ ได&แก� เขม�า ฝุgนละออง 
และไอเสีย มลพิษด&านเสียง และคุณภาพของน้ํา 
ทะเล น้ําในแม�น้ําลําคลอง เริ่มมีปXญหา ปXญหา 
ขยะ  และสิ่งปฏิกูลใน 
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ตารางท่ี 2.3 (ต(อ) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรคท่ีคุกคาม (Threats) 
- มีความม่ันคงทางการเมืองและมีความ
ปลอดภัยค�อนข&างสูง  เม่ือเปรียบเทียบกับบาง
ประเทศ 
- ประชาชนในแหล�งท�องเท่ียวมีความเปRนมิตร 
- มีการรณรงค�แนะนําแหล�งท�องเท่ียวใหม�ๆ อยู�
เสมอ เช�น โครงการ Unseen Thailand  และ
แหล�งท�องเท่ียวใหม�ๆ ท่ีพ้ืนท่ีท�องเท่ียวต�างๆ 
พัฒนาข้ึนมา 
- ความตระหนักในความสําคัญของสิ่งแวดล&อม
สูงข้ึน ซ่ึงนําไปสู�กระบวนการอนุรักษ� และ
พัฒนาทรัพยากรการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 
- มีการพัฒนาทรัพยากรการท�องเท่ียวรูปแบบใหม�ๆ 
เพ่ือมุ�งสู�ตลาดคุณภาพ เช�น กิจกรรมกีฬาท้ังทางผิว
ดินและในน้ํา การท�องเท่ียวเชิงเกษตรการท�องเท่ียว
ก่ึงผจญภัย การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ ฯลฯ 
- ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
ภายใต&การนําของผู&ว�าราชการจังหวัด CEO  
เปRนท่ีคาดหวังว�าจะช�วยทําให&แหล�งท�องเท่ียว
ได&รับการพัฒนาและส�งเสริม อย�างเปRนระบบ
และเกิดประโยชน�อย�างแท&จริง โดยเฉพาะการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน 
- งบประมาณเพ่ือการอนุรักษ� พัฒนา และเพ่ือ
การตลาดเพ่ิมพูนมากข้ึน 
- มียุทธศาสตร�เชื่อมโยงการคมนาคมขนส�ง ท้ัง 
ทางถนน  ทางรถไฟ  ทางแม�น้ํา (แม�น้ําโขง) 
และทางอากาศกับประเทศเพ่ือนบ&าน 
- ยังมีความได&เปรียบทางด&านท่ีตั้งภูมิศาสตร�  

- แหล�งท�องเท่ียว 
- ป\ายชี้ทาง ป\ายสื่อความหมาย ป\ายบอก
ระยะทางยังขาดความสมบูรณ� 
- ข&อมูลข�าวสารทางการท�องเท่ียวของแหล�งท�อง- 
เท่ียวยังต&องพัฒนา รวมท้ังช�องทางการจัด 
จําหน�าย (Distribution Channels) 
- การเปmดตัวของแหล�งท�องเท่ียวแห�งใหม�ของ 
ประเทศในอนุภาคลุ�มแม�น้ําโขง เช�น ลาว   
กัมพูชา เวียดนาม และเมียนม�าร� 
- ประเทศจีนเริ่มต&นพัฒนาและส�งเสริมการ
ท�องเท่ียว และเริ่มสร&างโครงข�ายการเดินทาง 
ท�องเท่ียวเข&าสู�ประเทศจีน 
- การพัฒนาเส&นทางบินเข&าถึงเมืองใหญ�ๆ ใน
ภูมิภาค โดยไม�แวะลงท่ีกรุงเทพฯ 
- ภาพลักษณ�ในทางลบด&านสิ่งแวดล&อม แรงงาน 
เด็ก โสเภณี โรคเอดส� ภัยจากอาชญากรรม  
และความรุนแรง 
- ความไม�สงบและความรุนแรงจากการก�อความ
ไม�สงบในบางพ้ืนท่ี เช�น กรณีจังหวัดชายแดน 
ภาคใต& 
- ยังไม�มีมาตรการควบคุมและจัดระเบียบการใช& 
ทรัพยากรการท�องเท่ียวอย�างมีประสิทธิภาพ 
  
 
  

 
 จากตารางท่ี 2.3 รัฐบาลควรปรับนโยบายและยุทธศาสตร�การพัฒนาเสริมจุดแข็ง  
แก&ไขจุดอ�อน แสวงประโยชน�จากโอกาส และลดภาวะวิกฤติจากอุปสรรคท่ีคุกคาม ดังนี้ 
 การเสริมจุดแข็ง 
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 - สร&างเครือข�ายและความร�วมมือด&านการโฆษณา ประชาสัมพันธ� และการ
ส�งเสริมการขายแหล�งท�องเท่ียว ระหว�างภาครัฐและเอกชน อย�างกว&างขวางท้ังในประเทศและ
ต�างประเทศในทุกรูปแบบ ท้ังโดยงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลและจากการระดมทุนจากผู&มีส�วน
ได&เสียในอุตสาหกรรม ท�องเท่ียว 
 - ให&คณะทํางานบริหารวิกฤติ (Crisis Management Working Group)  
ดําเนินการแก&ไข ปXญหาความหวาดระแวงเก่ียวกับปXญหาความไม�ปลอดภัยจากการก�อการร&ายและ
ปXญหาโรคระบาดในแหล�ง ท�องเท่ียวอย�างเปRนกระบวนการและมีความต�อเนื่อง 
 - ขยายผลการสร&างความรับรู&ให&แก�นักท�องเท่ียวโดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนา
ใหม�ๆ ในแหล�งท�องเท่ียว เช�น รถไฟฟ\า รถใต&ดิน ท�าอากาศยานแห�งใหม� ท้ังในกรุงเทพฯ และ
ต�างจังหวัด กิจกรรม และสิ่งท่ีน�าสนใจอ่ืนๆ ท่ีสร&างสรรค�ข้ึน (Man Made  Attractions) 
 - สร&างความรับรู&ให&แก�นักท�องเท่ียวว�า ประเทศไทยสามารถมาท�องเท่ียวได&ทุกๆ 
ฤดูกาล และตลอดท้ังป` และเปRนแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีมาตรการรักษาความปลอดภัยให&แก�นักท�องเท่ียว
ในระดับสูง 
 การแก&ไขจุดอ�อน  
 - ใช&ยุทธศาสตร�ผู&ว�าราชการจังหวัด CEO เพ่ือแก&ไขปXญหาแหล�งท�องเท่ียวเสื่อม
โทรมในทุกพ้ืนท่ี รวมท้ังปXญหาด&านมลพิษท่ีกระทบต�อสภาพแวดล&อม 
 - วางกลยุทธ�กระจายการท�องเท่ียวออกจากพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีความ
หนาแน�น และ แออัดจนเกินขีดความสามารถในการรองรับ 
 - พัฒนาข&อมูลข�าวสารเก่ียวกับแหล�งท�องเท่ียวให&ทันสมัยอยู�เสมอ และสามารถ
เข&าถึงแหล�งข&อมูลต�างๆ ได&โดยง�าย โดยเฉพาะการค&นหาข&อมูลผ�านทาง Internet หรือ Websites 
ต�างๆ 
 การแสวงประโยชน�จากโอกาส 
 - กระตุ&นกระบวนการพัฒนา และบํารุงรักษาสภาพแวดล&อมในแหล�งท�องเท่ียว
อย�างจริงจังและต�อเนื่อง เพ่ือให&แหล�งท�องเท่ียวหรือทรัพยากรการท�องเท่ียวมีคุณภาพและอยู�ในสภาพ
สมบูรณ�อยู�เสมอ 
 - สร&างกลไกการบริหารเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณา
การภายใต& การนําของผู&ว�าราชการจังหวัด CEO เพ่ือให&แหล�งท�องเท่ียวได&รับการดูแลให&อยู�ในสภาพท่ี
มีคุณภาพอยู�เสมอ 
 - ใช&ความได&เปรียบจากท่ีต้ังภูมิศาสตร� เพ่ือพัฒนาประเทศไทยให&เปRนศูนย�กลาง
การท�องเท่ียวในภูมิภาค และเปRนศูนย�กลางการผ�านเข&า – ออก ของภูมิภาค ท้ังท่ีเปRนศูนย�กลางระดับ
ทวี (Inter – Continental Centre) ศูนย�กลางระดับภูมิภาค (Inter – Regional Centre) และ
ศูนย�กลางระดับอนุภาค (Inter – Sub Regional Centre) 
 - เพ่ิมพูน และพัฒนาความหลากหลายของทรัพยากรการท�องเท่ียวท่ีสามารถ
ตอบสนองได&ท้ัง Mass Market และ Niche Market 
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 - ปรับกระบวนการการบริหารอุตสาหกรรมท�องเท่ียว เพ่ือให&ประเทศไทยเปRน
แหล�งท�องเท่ียวในระดับสากล (World Class Tourist Destination) ตามนโยบายท่ีกําหนดไว&ให&
สําเร็จ 
 การลดภาวะวิกฤติจากอุปสรรคท่ีคุกคาม 
 - สนับสนุนส�งเสริมการท�องเท่ียวระหว�างประเทศกับประเทศคู�สัญญา ท้ังสัญญา
ในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี เพ่ือให&ประเทศไทยยังคงเปRนแหล�งท�องเท่ียวท้ังจากประเทศ
คู�สัญญาและจากประเทศท่ีสามท่ีเดินทางเข&ามาท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีความร�วมมือ 
 - กําหนดยุทธศาสตร�การดําเนินงานให&ประเทศไทยเปRนประตูผ�านเข&า-ออกไปสู�
ประเทศจีน และประเทศในอนุภาคลุ�มแม�น้ําโขง ท้ังทางอากาศ ทางถนน ทางรถไฟ และทางแม�น้ํา  
(แม�น้ําโขง) ให&ได&ผลในทางปฏิบัติ โดยลดเง่ือนไขต�างๆ ท่ีเก่ียวข&องให&คลายความเข&มงวด เช�น  
นโยบายการบินพาณิชย� พิธีการในการเข&าเมือง เปRนต&น 
 -  ขจัดปXญหาท้ังสิ้นท่ีสร&างภาพในทางลบให&กับภาพลักษณ�การท�องเท่ียวของ
ประเทศไทย หรือแหล�งท�องเท่ียวสําคัญบางแห�ง ให&ลดน&อยลงและให&หมดสิ้นไปในท่ีสุด 
 - ใช&วิกฤติให&เปRนโอกาสในกรณีความไม�สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต&โดย
เสนอภาพลักษณ�ในทางบวก แสดงให&เห็นถึงอัธยาศัยไมตรี ความรักความสงบ ความม่ันคงในศาสนา
และสถาบันพระมหากษัตริย� ตลอดจนความสวยงามของธรรมชาติ แหล�งท�องเท่ียวทางประวัติศาสตร�
และวิถีชีวิตชาวพุทธและชาวมุสลิม ท่ีอยู�ร�วมกันอย�างสมัครสมานสามัคคีและมีสันติภาพประวัติศาสตร�
และวิถีชีวิตชาวพุทธและชาวมุสลิม ท่ีอยู�ร�วมกันอย�างสมัครสมานสามัคคีและมีสันติภาพ 
 1.4 โครงสร&างพ้ืนฐานและโครงสร&างสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการด&านการ
ท�องเท่ียว 
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ตารางท่ี 2.4 แสดง SWOT ของโครงสร&างพ้ืนฐานและโครงสร&างสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ
 ด&านการท�องเท่ียว  
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ(อน (Weaknesses) 
- โครงสร&างพ้ืนฐานและโครงสร&างสิ่งอํานวย
ความสะดวกโดยท่ัวไปมีความสมบูรณ�และมี
มาตรฐาน 
- การเข&าถึงประเทศไทย สะดวกท้ังทางอากาศ  
ทางถนน ทางรถไฟ และทางทะเล โดยเฉพาะ 
ทางอากาศมีสายการบินท้ังท่ีมีกําหนดการ
ประจํา และสายการบินเช�าเหมาจํานวนมากท่ี
เปmดบริการ มาสู�ประเทศไทยรวมท้ังความถ่ีของ
เท่ียวบินท่ีมีให&เลือกมากสําหรับการเดินทางเข&า
และเดินทางออก 
- ระบบสาธารณูปโภค มีความพร&อมในกา
รองรับการท�องเท่ียว โดยเฉพาะในเมืองหลัก
ทางการท�องเท่ียว 

- แหล�งท�องเท่ียวบางแห�ง  ยังมีปXญหาด&านโครง 
สร&างพ้ืนฐาน  เช�น  ระบบถนนท่ีจะเข&าสู�แหล�ง 
ท�องเท่ียว ระบบประปา ไฟฟ\า การกําจัดของ 
เสียและน้ําเสีย ปXญหาการเก็บและกําจัดขยะ 
ป\ายชี้ทางป\ายบอกระยะทาง ป\ายสื่อความ   
หมายและอธิบายแหล�งท�องเท่ียว 
- ระบบการจราจร และความเข&มงวดในการขับข่ี 
ยวดยานบนถนนและทางหลวง หย�อนประสิทธิ 
ภาพทําให&สถิติอุบัติเหตุและการบาดเจ็บล&มตาย
สูง 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรคท่ีคุกคาม (Threats) 
-  สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการทางการ
ท�องเท่ียว มีท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ มี
ความหลากหลาย มีบริการท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐาน และมีราคาท่ีเอ้ือต�อการแข�งขัน 
- หน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข&องตระหนักในความ 
สําคัญของการท�องเท่ียวและให&ความร�วมมือ 
ประสานงานมากข้ึนและดีข้ึน 
- ระบบการคมนาคม การสื่อสาร และการขนส�ง 
สะดวกและมีความพร&อมในการให&บริการแก�นัก 
ท�องเท่ียว 
- รัฐบาลมีนโยบายและงบประมาณสนับสนุนการ
ปรับปรุงโครงสร&างพ้ืนฐาน เช�น การสร&างท�าอากาศ
ยานทันสมัยแห�งใหม� และการสร&างโครงข�ายถนน
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ&านและการให&ความ
ช�วยเหลือประเทศเพ่ือนบ&านในการพัฒนาโครงสร&าง
พ้ืนฐาน เพ่ือเชื่อมโยงการท�องเท่ียวระหว�างกัน  

- การก�อสร&างท�าอากาศยานนานาชาติแห�งใหม�มี 
ความล�าช&า ขาดท�าเทียบเรือเดินสมุทร  เพ่ือการ 
ท�องเท่ียวท่ีได&มาตรฐาน รวมท้ัง Terminal ท่ีจะ 
อํานวยความสะดวกให&ผู&โดยสาร  มาตรฐานการ
บริการผู&โดยสารทางรถไฟยังอยู�ในระดับตํ่า ท้ัง 
คุณภาพและมาตรฐานของรถไฟ ความรวดเร็ว 
และระบบการจองท่ียังมีปXญหา 
- พาหนะนําเท่ียว โดยเฉพาะทางทะเลไม�มีมาตร 
ฐาน และไม�มีการควบคุมด&านความปลอดภัย 
อย�างเข&มงวด เช�น  อุปกรณ�ช�วยชีวิตท่ีใช&งานได&ดี 
หรือการควบคุมปริมาณผู&โดยสารไม�ให&มีการ
บรรทุกเกินอัตรา 
- มาตรการด&านความปลอดภัย ในท่ีพักท่ีอยู�ใน 
อาคารท่ีมีความสูง เช�น อัคคีภัย และภัยจาก 
แผ�นดินไหว ยังไม�มีกระบวนการป\องกันและการ 
ระงับเหตุท่ีเห็นเปRนรูปธรรม 
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ตารางท่ี 2.4 (ต(อ) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรคท่ีคุกคาม (Threats) 
- นโยบายและยุทธศาสตร�การพัฒนาอย�างมี
บูรณาการ คาดว�าจะทําให&เกิดความร�วมมือและ
ประสานงานกันเปRนอย�างดี  โดยเฉพาะในเรื่อง
การพัฒนาและทํานุ บํารุงโครงสร&างพ้ืนฐาน
ต�าง  ๆให&อยู�ในสภาพดีสามารถรองรับการ
ขยายตัวของการท�องเท่ียวในอนาคต 
- บริษัทข&ามชาติท่ีเข&ามาบริหารกิจการด&านสิ่ง
อํานวยความสะดวกและบริการ เช�น  โรงแรม
และสถานประกอบการอ่ืนๆ ได&ช�วยยกระดับ
มาตรฐานและคุณภาพของการบริการและสามารถ
นําลูกค&าในเครือข�ายเข&ามาใช&บริการได&มาก 
- นโยบายรัฐบาลท่ีสนับสนุนการท�องเท่ียวทําให&
การพัฒนาด&านโครงสร&างสิ่งอํานวยความสะดว
โดยเฉพาะด&านการขนส�งเติบโตข้ึน เช�น 
นโยบายท่ีเปmดกว&างมากข้ึนในเรื่องการบิน
พาณิชย� ทําให&เกิด Low Cost   Airline และช�วย
สนับสนุนธุรกิจการบินของเอกชนท่ีเชื่อมโยง
ไปสู�แหล�งท�องเท่ียวสําคัญ  ๆในประเทศและ
ประเทศเพ่ือนบ&าน 
- การแก&ไขปXญหาการจราจร ใน
กรุงเทพมหานครได&รับความสนใจมากข้ึนและมี
แผนการดําเนินการแก&ไขปXญหาอย�างเปRน
รูปธรรม เช�น การขยายเส&นทางรถไฟฟ\าลอยฟ\า 
การเปmดบริการรถไฟฟ\าใต&ดิน ซ่ึงจะมีการขยาย
เส&นทางต�อไปในอนาคต การเพ่ิมและต�อ 
เติมทางด�วนพิเศษ การขยายผิวจราจรและ
การแก&ไขปXญหาทางร�วมทางแยก จะช�วยทํา
ให&ปXญหาการจราจรติดขัดบรรเทาลง 
- มีแรงสนับสนุนและเงินทุนสนับสนุน
ผู&ประกอบการในระดับ SME เพ่ือการพัฒนาสิ่ง
อํานวยความสะดวกบริการขนาดเล็กและขนาด
กลางมากข้ึน     

- ท�าอากาศยานนานาชาติท่ีกรุงเทพฯ เริ่มอ่ิมตัว 
เนื่องจากมีเท่ียวบินเข&ามาใช&บริการมากข้ึนและ  
มีผู&โดยสารท้ังผู&โดยสารผ�าน ผู&โดยสารเปลี่ยน 
เครื่องบิน และผู&โดยสารแวะพักมากข้ึน 
- ท่ีนั่งผู&โดยสารเครื่องบินและรถไฟ ในฤดูกาล 
ท�องเท่ียวมีไม�เพียงพอ 
- แหล�งท�องเท่ียวสําคัญหลายแห�งมีปXญหา การควบ 
คุมมลพิษ เนื่องจากขาดงบประมาณดําเนินการ 
เก่ียวกับการบําบัดน้ําเสีย สารเคมี การเก็บขนส�ง 
ขยะ และกําจัดขยะ 
- มีปXญหาเรื่องแหล�งน้ําดิบท่ีจะใช&เพ่ือการอุปโภค 
และบริโภคในแหล�งท�องเท่ียวสําคัญ บางแห�งขาด 
แคลนโดยเฉพาะแหล�งท�องเท่ียวประเภทเกาะ 
- ท�าเทียบเรือในแหล�งท�องเท่ียวทางทะเล และเกาะ 
หลายแห�งไม�มีมาตรฐาน 
- โครงสร&างพ้ืนฐานและโครงสร&างสิ่งอํานวยความ 
สะดวกมีความสมบูรณ�ในเมืองหลักทางการท�อง 
เท่ียว แต�เมืองท�องเท่ียวอ่ืนๆ ยังขาดความพร&อม 
เช�น ระบบ ถนน ประปา ไฟฟ\า การบําบัดน้ําเสีย   
ระบบการสื่อสาร คมนาคม สถานท่ีพัก และอ่ืนๆ 
- การเปmดเสรีด&านการค&าและบริการในกรอบของ 
WTO, APEC, ASEAN จะมีผลกระทบต�อการให& 
บริการทางการท�องเท่ียวของผู&ประกอบการใน
ประเทศ 
- สายการบินของชาติ  สายการบินเอกชน และสาย 
การบินราคาตํ่า (Low – Cost  Airlines) เลือก 
บริการเฉพาะ Trunk Route ทําให&จุดหมาย 
ปลายทางการท�องเท่ียวระดับรองๆ ไม�ได&รับ 
โอกาสท่ีจะพัฒนา 



68 
 

 จากตารางท่ี 2.4 รัฐบาลควรปรับนโยบายและยุทธศาสตร�การพัฒนาเสริมจุดแข็ง  
แก&ไขจุดอ�อน แสวงหาประโยชน�จากโอกาสและลดภาวะวิกฤติจากอุปสรรคท่ีคุกคาม ดังนี้ 
 การเสริมจุดแข็ง 
 - ขยายการพัฒนาโครงสร&างพ้ืนฐาน และโครงสร&างสิ่งอํานวยความสะดวกสู�พ้ืนท่ี
เปRนแหล�งท�องเท่ียวในระดับรองๆ 
 - โครงสร&างสิ่งอํานวยความสะดวก เช�น ท่ีพักประเภทต�างๆ ซ่ึงในปXจจุบันมีอยู�
มากกว�า 6,200 โรงแรม จํานวนห&องพักมากกว�า 335,420 ห&อง ควรจัดให&มีส�วนบริการห&องพักท่ี
สามารถรับนักท�องเท่ียวภายในประเทศในอัตราท่ีมีความเหมาะสมไว&ด&วย 
 - พัฒนาศักยภาพการท�องเท่ียวโดยเรือเดินสมุทรด&วยการพัฒนาท�าเทียบเรือเดิน
สมุทรท่ีได&มาตรฐานท้ังทางด&านอ�าวไทย และทะเลอันดามัน เช�น ท่ีจังหวัดตราด พัทยา หัวหิน ชุมพร  
เกาะสมุย นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล ตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต 
 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาการท�องเท่ียวแบบบูรณาการโดยผู&ว�าราชการจังหวัด  
CEO  ควรจัดวางโครงข�ายการท�องเท่ียวเข&าไปเสริมแหล�งท�องเท่ียวระดับรองๆ เพ่ือเปRนการกระจาย
โอกาสสู�พ้ืนท่ีท�องเท่ียวอ่ืนๆ และสนับสนุนการพัฒนาโครงสร&างพ้ืนฐาน และโครงสร&างสิ่งอํานวยความ
สะดวกเข&าสู�พ้ืนท่ีในโครงข�ายนั้นๆ โดยเฉพาะอย�างยิ่งการพัฒนาท่ีพักแบบราคาประหยัด เพ่ือรองรับ
นักท�องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายได&น&อย 
 - เสริมศักยภาพของท�าอากาศยานนานาชาติในภูมิภาค โดยให&มีความพร&อมใน
เรื่องอุปกรณ� เครื่องมือเครื่องใช& การซ�อมบํารุง และองค�ประกอบอ่ืนๆ ท่ีสมบูรณ� ท่ีจะพัฒนาให&เปRน
ท�าอากาศยานนานาชาติได&อย�างแท&จริง 
 การแก&ไขจุดอ�อน 
 - องค�กรภาครัฐในพ้ืนท่ีท�องเท่ียวควรจัดให&มีการประเมิน และติดตามสภาพ
ปXญหา อุปสรรค และความเสื่อมโทรมในพ้ืนท่ีท่ีเปRนแหล�งท�องเท่ียวอย�างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะในส�วน
ของโครงสร&างพ้ืนฐานและโครงสร&างสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือจัดสรรงบประมาณมาบํารุงรักษาให&อยู�
ในสภาพดีอยู�เสมอ 
 - ให&ความสําคัญด&านการลงทุนพัฒนาโครงสร&างพ้ืนฐานในส�วนท่ีเก่ียวกับการดูแล
รักษา คุณภาพของสิ่งแวดล&อมให&มากข้ึน เช�น การบําบัดน้ําเสีย การกําจัดสิ่งปฏิกูล การเก็บและกําจัด
ขยะ การควบคุมดูแลมลพิษทางอากาศ และเสียง 
 - ใช&มาตรการทางกฎหมายให&มีความเข&มงวดมากข้ึน โดยเฉพาะการรักษาและ
ควบคุมความปลอดภัยบนท&องถนนและการท�องเท่ียวทางน้ํา ซ่ึงมีองค�กรท่ีเปRนเจ&าของเรื่องดูแลอยู�
แล&วแต�มีความหย�อนยานในทางปฏิบัติ 
 - เร�งรัดการก�อสร&างโครงข�ายการเชื่อมโยงด&านการคมนาคมขนส�งระหว�างท�า
อากาศยาน กรุงเทพฯ แห�งใหม� และเมืองหลักโดยรอบ ให&สามารถใช&งานได&พร&อมกัน 
 - ให&มีความพร&อมเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ�เครื่องใช& เพ่ือป\องกันอุบัติภัยในพ้ืนท่ี
ท�องเท่ียว ท่ีมีอาคารท่ีพักเปRนตึกระฟ\า เช�น กรณีไฟไหม& หรือแผ�นดินไหว 
 การแสวงประโยชน�จากโอกาส 
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 - การพัฒนาโครงสร&างสิ่งอํานวยความสะดวกโดยเฉพาะในธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย�อม (SME) และ Micro Enterprises ทางการท�องเท่ียว ในระยะท่ีผ�านมามีปXญหาการขาดการ
พัฒนาผู&ประกอบการ ขาดโครงสร&างพ้ืนฐานท่ียั่งยืนภายในพ้ืนท่ีขาดเทคโนโลยีและทักษะทางพาณิชย�
อิเล็กทรอ-นิกส� และข&อมูลการวิจัยต�างๆ ท่ีมีอยู�ไม�เก่ียวข&องกับการวางแผนของธุรกิจ SME และ  
Micro Enterprises จนถึงปXจจุบันได&มีสถาบันจํานวนมากท่ีเข&ามาสนับสนุนและให&ความรู&รวมท้ังข&อ
ชี้แนะเก่ียวกับแหล�งทุน แผนวิสาหกิจและการดําเนินงานด&านการตลาด ผู&ประกอบการจึงมีโอกาส
แสวงประโยชน�จากแหล�งความช�วยเหลือดังกล�าวด&วย 
 - ควรขยายโครงข�ายการเดินทางโดยรถไฟฟ\าและรถไฟฟ\าใต&ดินให&กว&างขวางมาก
ข้ึน และเชื่อมโยงไปถึงชานเมือง เพ่ือช�วยลดปXญหาการจราจร และช�วยประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง ซ่ึง
กําลังทวีราคาสูงข้ึน 
 - สนับสนุนให&สายการบินราคาตํ่า (Low – Cost  Airlines) เปmดเส&นทางบินไปสู�
เมืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากเมืองหลักทางการท�องเท่ียว ท้ังสายการบินท่ีมาจากต�างประเทศ และสาย
การบินท่ีทําการบินภายในประเทศ 
 - ใช&ประโยชน�จากปริมาณท่ีพักท่ีมีอยู�เปRนจํานวนมากนํามาส�งเสริมการขาย การ
ท�องเท่ียว ในราคาพิเศษในเดือนท่ีนักท�องเท่ียวเดินทางเข&ามาน&อย 
 - ใช&ความรู&ท่ีได&จากระดับ Management ท่ีมาจากต�างประเทศในการบริหาร
อุตสาหกรรม โรงแรมและธุรกิจบริการสาขาอ่ืนผนวกกับลักษณะการบริหารท่ีมีคุณภาพตามแบบอย�าง
ของไทย เพ่ือสร&าง Brand ใหม� ด&านธุรกิจบริการให&กับประเทศไทยจนกลางเปRน Brand Thailand ท่ี
เปRนท่ียอมรับในระดับสากล 
 การลดภาวะวิกฤติจากอุปสรรคท่ีคุกคาม 
 - การแก&ไขปXญหาอุปสรรคท่ีเก่ียวกับโครงสร&างพ้ืนฐาน และโครงสร&างสิ่งอํานวย
ความสะดวกได&ระบุไว&บางส�วนแล&วในหัวข&อการเสริมจุดแข็ง การแก&ไขจุดอ�อน และการแสวง
ประโยชน�จาก โอกาส 
 - กระจายกิจกรรมการท�องเท่ียวขนาดใหญ�ออกจากเมืองหลักทางการท�องเท่ียว    
เพ่ือลดปXญหาความแออัด  และปXญหาท่ีนั่งโดยสารไม�เพียงพอในเส&นทางหลักโดยเฉพาะในฤดูกาล
ท�องเท่ียว 
 - กําหนดนโยบายกระจายการลงทุนพัฒนาโครงสร&างพ้ืนฐานไปสู� พ้ืนท่ีท่ีมี
ศักยภาพการท�องเท่ียว เพ่ือให&เกิดการลงทุนด&านโครงสร&างสิ่งอํานวยความสะดวกโดยภาคเอกชนอัน
จะเปRนการช�วยลดการกระจุกตัวของนักท�องเท่ียวในเมืองหลักทางการท�องเท่ียว ผลจากการนี้จะช�วย
ทําให&เกิดสินค&าใหม�ๆ (New Products) ทางการท�องเท่ียวจากการลงทุนพัฒนาของภาคเอกชน 
 - เตรียมความพร&อมในเรื่องการเปmดเสรีการค&า และบริการในกรอบของ WTO,  
APEC,  ASEAN โดยแต�งต้ังกลุ�มทํางานภาครัฐร�วมเอกชนเพ่ือพิจารณาเง่ือนไขต�างๆ ให&รัดกุมและ
เตรียมความพร&อมของสถาบันและบุคลากรท่ีเก่ียวข&อง ขณะเดียวกัน ควรกําหนดให&มีการชะลอ
เง่ือนไขบางประการท่ีประเทศไทยยังไม�พร&อม เช�น อาชีพมักคุเทศก� ระเบียบและกฎหมายต�างๆ ท่ี
เก่ียวข&องและจะต&องแก&ไข เปRนต&น นอกจากนี้ ยังมี Global Agenda อ่ืนๆ โดยเฉพาะในส�วนท่ี
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เก่ียวข&องกับการดูแลสิ่งแวดล&อมท้ังบนดิน ใต&ดิน ในน้ํา และในชั้นบรรยากาศ ซ่ึงล&วนแล&วแต�เก่ียวข&อง
กับการดูแลสิ่งแวดล&อมท้ังบนดิน ใต&ดิน ในน้ํา และในชั้นบรรยากาศซ่ึงล&วนแล&วแต�เก่ียวข&องและ
ผลกระทบต�อเรื่องการท�องเท่ียวท้ังสิ้น ซ่ึงยังไม�ได&มีการกําหนดหน&าท่ีหรือแบ�งหน&าท่ีกันทําให&ชัดเจน 
 1.6 องค�กรภาครัฐ 
 
ตารางท่ี 2.5 แสดง SWOT ขององค�กรภาครัฐ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ(อน (Weaknesses) 
- มีอํานาจในการบริหารตามตัวบทกฎหมายท่ี
แต�ละองค�กรได&รับมอบหมายให&รักษาการ จึง
มี อํานาจในการควบคุมและจัดระเบียบ
เ ก่ียวกับธุร กิจการท�องเ ท่ียวหรือธุร กิจ ท่ี
เ ก่ีย ว เนื่ อง  เนื่ อ งจากรั ฐบาล มีนโยบาย
สนับสนุนการท�องเท่ียว (Political Will)  
องค�กรรัฐจึงอํานวยความสะดวกช�วยเหลือ
แ ล ะ ใ ห& ค ว า ม ร� ว ม มื อ ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
ภาคเอกชนดีข้ึน และมากข้ึน 
- เปRนฝgายสนับสนุนการต้ังงบประมาณเพ่ือ
การพัฒนาโครงสร&างพ้ืนฐานและโครงสร&างสิ่ง 
อํานวยความสะดวกท่ีเปRนประโยชน�ต�อการ
ดําเนินธุรกิจการท�องเท่ียวของเอกชน 
- มีพันธมิตรช�วยเหลือสนับสนุนด&านการ
ท�องเท่ียว ท้ังท่ีเปRนองค�กรนานาชาติ เช�น  
WTO,  PATA, UN, APEC, ESCAP, OECF, 
ADB ฯลฯ และประเทศคู�สัญญาความตกลง
ร�วมมือด&านการท�องเท่ียว ท้ังในระดับทวิภาคี
และพหุภาคี 
- มียุทธศาสตร�การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�าง
บูรณาการ โดยใช&องค�กรภาครัฐผ�านผู&ว�า
ราชการจังหวัด CEO เพ่ือบริหารความสําเร็จ 
- มีสายการบังคับบัญชา ซ่ึงมีผลทําให&เกิดการ
ปฏิบัติให&เปRนไปตามนโยบาย 
 
 
 

- ยังคงมีความซํ้าซ&อนเก่ียวกับอํานาจหน&าท่ีของ 
องค�กรภาครัฐ เนื่องจากมีองค�กรภาครัฐจํานวน 
มากท่ีกฎหมายให&อํานาจในการบริการเก่ียวกับ 
การท�องเท่ียว 
- ประสิทธิภาพในการรักษาการให&เปRนไปตามตัว 
บทกฎหมาย มีความบกพร�องและไม�ได&มีการควบคุม
บังคับใช&ให&เปRนไปตามกฎหมาย จึงเกิดการละเมิดข้ึน
ในหลายกรณี และในหลายพ้ืนท่ีท่ีเปRนแหล�งท�องเท่ียว 
- ยังคงมีข&อขัดข&องและความไม�คล�องตัวในความ 
ร�วมมือและประสานงานระหว�างองค�กรภาครัฐ 
ด&วยกันเอง และระหว�างองค�กรภาครัฐกับเอกชน 
ทําให&ปXญหาด&านการท�องเท่ียวส�วนใหญ�ยังไม�ได& 
รับการแก&ไขให&สําเร็จลุล�วงไป 
- ยังมีลักษณะต�างคนต�างทํา ซ่ึงในบางครั้งมีการ 
ประกาศนโยบายและการออกระเบียบกฎเกณฑ� 
ต�างๆ ท่ีเปRนอุปสรรคต�อการดําเนินธุรกิจของ 
เอกชนหรือเอกชนปรับตัวไม�ทัน 
- ไม�มีองค�กรกลางของรัฐท่ีจะช�วยประสานความ 
ขัดแย&ง ในกรณีท่ีต�างฝgายต�างก็มีอํานาจตามกฎหมาย
และมีวัตถุประสงค�ของการดําเนินงานท่ีแตกต�างกัน 
- บุคลากรขององค�กรภาครัฐอ่ืนๆ ท่ีไม�ได&เก่ียวข&อง
กับการท�องเท่ียวโดยตรง ขาดความรู&ความเข&าใจ
เก่ียวกับอุตสาหกรรมท�องเท่ียว 
 - ขาดกระบวนการการมีส�วนร�วมในการดําเนินการ
อย�างหนึ่งอย�างใด โดยเฉพาะการมีส�วนร�วมของ
เอกชน  และประชาชนในท&องถ่ินจึงขาดมิติทาง
สังคมจากภาคเอกชน 
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ตารางท่ี  2.5 (ต(อ) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรคท่ีคุกคาม (Threats) 
- ยุทธศาสตร�การพัฒนาอย�างบูรณาการ      
จะกระตุ&นให&องค�กรภาครัฐมีความ
กระตือรือร&นและหันมาให&ความสนใจและทํา
ความเข&าใจกับการพัฒนาและส�งเสริมการ
ท�องเท่ียวมากข้ึน 
- นโยบายท่ีรัฐบาลแถลงไว&ต�อรัฐสภาถือเปRน
สัญญาประชาคมท่ีรัฐได&ให&ไว&กับประชาชน  
โดยเฉพาะ ในส�วนท่ีเก่ียวข&องกับการท�องเท่ียว  
จึงคาดหวังได&ว�า องค�กรภาครัฐจะต&องให&ความ
สนับสนุนโดยถือเปRนวาระแห�งชาติ 
- มีผลงานศึกษาวิ จัย ท่ี เ ก่ียวข&อง กับการ
ท�องเท่ียวอยู� เปRนจํานวนมาก ซ่ึงหน�วยงาน
ภาครัฐควรนํามาพิจารณาใช&ประโยชน� 
 

- ยุทธศาสตร�การพัฒนาอย�างบูรณาการของ
องค�กรภาครัฐขาดกระบวนการดึงภาคประชาชน
เข&าไปมีส�วนร�วมในการกําหนดทิศทางการพัฒนา  
จึงเสี่ยงต�อผลเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
โดยเฉพาะการใช&ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล&อมในพ้ืนท่ีต�างๆ ซ่ึงเปRนต&นทุนทางสังคม 
เพ่ือผลประโยชน�ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส�งผล 
กระทบในทางลบต�อสังคม สิ่งแวดล&อม และ
ระบบนิเวศ 
- ยุทธศาสตร�การพัฒนาอย�างบูรณาการ  ภายใต& 
ผู&ว�าราชการจังหวัด CEO มีโอกาสคุกคามและขัด 
แย&งต�อสิทธิของประชาชนและชุมชน ซ่ึงไม�สอด 
คล&องกับรัฐธรรมนูญฉบับปXจจุบันท่ีมีแนวทาง 
กระจายอํานาจสู�ท&องถ่ิน 
- การเปmดเสรีทางการค&าและบริการและ Global   
Agenda ต�างๆ 

 
 จากตารางท่ี 2.5 รัฐบาลควรปรับนโยบายและยุทธศาสตร�การพัฒนาเสริมจุดแข็ง  
แก&ไข จุดอ�อน แสวงประโยชน�จากโอกาส และลดภาวะวิกฤติจากอุปสรรคท่ีคุกคาม ดังนี้ 
 การเสริมจุดแข็ง 
 - สร&างองค�กรท่ีจะเปRนกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และกําหนด
วิธีการลง โทษบุคลากรในองค�กรภาครัฐท่ีละเลยไม�รักษาการให&เปRนไปตามกฎหมาย 
 - องค�กรภาครัฐต&องสร&างกลไกการประสานงานและวิธีการท่ีจะให&ชุมชนหรือ
ประชาชนใน ท&องถ่ินเข&ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียว เริ่มต้ังแต�ระดับนโยบายและแผน
และการมีส�วนร�วมในการพัฒนา 
 - องค�กรภาครัฐท่ีเข&ามาเก่ียวข&องในการพัฒนาการท�องเท่ียวไม�ว�าจะโดยตรง  
หรือโดยอ&อม ควรติดตามสถานการณ�และการใช&ประโยชน�จากข&อมูลข�าวสารต�างๆ ขององค�กร
ระหว�างประเทศท่ีดําเนินงานเก่ียวกับการท�องเท่ียว เพ่ือให&การพัฒนาการท�องเท่ียวดําเนินไปอย�างทัน
กับสถานการณ�และความเปลี่ยนแปลงท่ีเคลื่อนไหวอยู�เสมอ โดยเฉพาะวาระต�างๆ ในระดับโลก  
(Global  Agenda) ซ่ึงมีผลกระทบต�อการท�องเท่ียวของทุกประเทศ เช�น ด&านสิ่งแวดล&อม ความ
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หลากหลายทางชีวภาพ Earth Climate, Ozone Layer โสเภณี และโสเภณีเด็กอาชญากรรมข&าม
ชาติ และการฟอกเงิน เปRนต&น 
 - กระจายงบประมาณให&แก�องค�กรภาครัฐท่ีเ ก่ียวข&อง เพ่ือการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวไปสู�แหล�งท�องเท่ียวรองๆ ท่ีอยู�ในโครงข�ายเชื่อมโยงกับแหล�งท�องเท่ียวหลัก 
 การแก&ไขจุดอ�อน 
 - ปXญหาขอบเขตอํานาจหน&าท่ี สายการบังคับบัญชา การขาดความคล�องตัว  
ความซํ้าซ&อน ของอํานาจหน&าท่ี และปXญหาการประสานงานขององค�กรภาครัฐ ระหว�างองค�กรภาครัฐ
ด&วยกันเอง และระหว�างองค�กรภาครัฐกับเอกชน ชุมชนและประชาชนในท&องถ่ิน และแนวทางแก&ไข ดู
บทท่ี 10 และ บทท่ี 11 
 - ปฏิรูปโครงสร&างการศึกษา เพ่ือให&มีการจัดการเรียนการสอน ผู&สอน และตํารา
เก่ียวกับความสําคัญของอุตสาหกรรมท�องเท่ียว การอนุรักษ�สิ่งแวดล&อม และการพัฒนาอย�างยั่งยืนใน
ทุกระดับชั้น รวมท้ังกําหนดนโยบายและมาตรการให&สถาบันการศึกษาต�างๆ จัดให&นักเรียนนักศึกษา
ไปทัศนศึกษาโดยถือเปRนส�วนหนึ่งของการเรียน หรือให&มีค�าเปRนหน�วยกิต 
 - เน&นมิติทางสังคมจากภาคประชาชนให&สอดคล&อง และเปRนไปตามท่ีกําหนดไว&
ในรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย ในทุกมาตราท่ีเก่ียวข&อง 
 การแสวงประโยชน�จากโอกาส 
 - จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรภาครัฐให&มีความรู&ความเข&าใจใน
อุตสาหกรรมท�องเท่ียว ท้ังในระดับท&องถ่ิน ระดับชาติ และในระดับนานาชาติ รวมท้ังการศึกษาดูงาน  
การร�วมประชุม สัมมนา ในต�างประเทศ 
 - สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการวิจัย และพัฒนาด&านการท�องเท่ียวในระดับมหภาค
ของประเทศ งานวิจัยท่ีเชื่อมโยงกับสังคม Crisis ของโลกและของภูมิภาค งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการเปmดเสรี
ด&านการค&าและบริการ งานวิจัยอย�างต�อเนื่องเก่ียวกับบัญชีประชาชาติด&านการท�องเท่ียว  (Tourism 
Satellite Accounts) และงานวิจัยเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด&านการตลาดของเอกชน  เปRนต&น เพ่ือเปRน
ข&อมูลสนับสนุน การดําเนินงานขององค�กรภาครัฐในการบริหารอุตสาหกรรมท�องเท่ียว 
 - สร&างความตระหนักในความร�วมมือ และความรับผิดชอบด&านการท�องเท่ียวให&แก�
องค�กรภาครัฐ ท้ังในระบบหลักและระบบรอง ในฐานะท่ีภาคอุตสาหกรรมท�องเท่ียวเปRนวาระแห�งชาติ 
 การลดภาวะวิกฤติจากอุปสรรคท่ีคุกคาม 
 - ปรับยุทธศาสตร�การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างบูรณาการโดยผู&ว�าราชการ
จังหวัด CEO ให&มีลักษณะบูรณาการอย�างแท&จริง คือ ไม�ใช� Top Down อย�างเดียว แต�ควรให&มี
ลักษณะ Bottom Up ด&วย กล�าวคือ ต&องให&ชุมชนและประชาชนในท&องถ่ินมีบทบาทและมีส�วนร�วม
มากข้ึนในทุกระดับของการตัดสินใจเพ่ือการพัฒนาใดๆ ท่ีประชาชนในท&องถ่ินมีส�วนได&ส�วนเสีย 
 - ควรมีงานศึกษาวิจัยท่ีจะเปRนฐานการดําเนินงานให&กับผู&ว�าราชการจังหวัด CEO  
และให&กับองค�กรภาครัฐอ่ืนๆ ท้ังองค�กรภาครัฐในระบบหลัก และองค�กรภาคหลักในระบบรอง  
นอกจากนี้ ควรสร&างเครือข�ายในส�วนขององค�กรภาครัฐเองท้ังในส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค และส�วน
ท&องถ่ินให&มีความเข&มแข็ง และมีความรู&ความเข&าใจในบทบาทอํานาจหน&าท่ีเก่ียวกับการท�องเท่ียว
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โดยเฉพาะในส�วนท่ีต&องดําเนินงานร�วมกับภาคประชาชน โดยพิจารณาความต&องการและประเมินขีด
ความสามารถของประชาชน และชุมชน สร&างความพร&อมให&กับชุมชน เพ่ือจะได&เข&ามาเปRนแนวร�วมใน
การดําเนินงานเพ่ือการพัฒนา 
 - สนับสนุนการทําศึกษาวิจัยเก่ียวกับการเตรียมความพร&อมของหน�วยงานภาครัฐ  ใน
เรื่อง การเปmดเสรีทางการค&าและบริการ ซ่ึงเปRนพันธกรณีท่ีภาครัฐต&องดําเนินการตามข&อตกลงกับ  WTO, 
APEC, ASEAN, FTA ระหว�างไทย – สหรัฐอเมริกา ท่ีมีลักษณะเปRน Comprehensive Agreement, 
ASEAN – China รวมท้ังสิทธิพิเศษด&านการลงทุนท่ีคาดว�าสหรัฐอเมริกาจะขอดําเนินการต�อจากสนธิสัญญา
ทางไมตรี และความสัมพันธ�ทางเศรษฐกิจ ไทย – สหรัฐอเมริกา (Treaty of Amity and Economics 
Relations) เรื่อง ทรัพย�สินทางปXญญา และ General  Agreement on Trade in Services – GATS 
 1.7 องค�กรภาคเอกชน 
 
ตารางท่ี 2.6 แสดง SWOT ขององค�กรภาคเอกชน  
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ(อน (Weaknesses) 
- มีการรวมตัวกันจัดต้ังเปRน สมาคม/ชมรม 
เพ่ือดูแลปกป\องผลประโยชน�สมาชิกและรักษา
มาตรฐานของอาชีพในสาขาท่ี สมาคม/ชมรม
เก่ียวข&อง 
- มีการประสานความร�วมมือและประสานงาน 
ระหว�าง สมาคม / ชมรม ในกรุงเทพมหานคร  
และสมาคม / ชมรม ในภูมิภาคภายใต&การ 
อํานวยการของสมาพันธ�ธุรกิจการท�องเท่ียว
ส�วนภูมิภาคแห�งประเทศไทย 
- เปRนท่ีรวมของผู&มีความรู& ความชํานาญ และ
ประสบการณ� ในสาขาธุ ร กิจ ท่ี เ ก่ียวข& อ ง
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ค ว า ม มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ความสามารถทางด&านการตลาด 
- มีสภาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวแห�งประเทศ
ไทยซ่ึงเปRนองค�กรกลางทําหน&าท่ีเปRนตัวแทน
ของภาคธุ ร กิจท� อ ง เ ท่ี ย ว เอกชนในการ
ประสานงานระหว�างภาคเอกชนกับภาครัฐ  
และระหว�างเอกชนด&วยกันกันเอง ซ่ึงสภาฯ นี้ 
สามารถเสนอความเห็นหรือให&คําปรึกษาต�อ
คณะรัฐมนตรี 

- สมาคม / ชมรม เก่ียวกับธุรกิจการท�องเท่ียว
สาขาต� า งๆ ไม� สามารถควบคุมสมาชิก ท่ี มี
พฤติกรรมขัดต�อจรรยาบรรณธุรกิจ 
- การเอารัดเอาเปรียบและการหลอกลวงนักท�อง- 
เท่ียวของผู&ประกอบการ  สร&างภาพลักษณ�ในทาง 
ลบให&กับประเทศและประชาชนคนไทย 
- สมาคม / ชมรม  เก่ียวกับธุรกิจการท�องเท่ียวใน 
ส�วนกลางและส�วนภูมิภาค  มีจํานวนมากและ 
ซํ้าซ&อนกัน ทําให&เกิดปXญหาการประสานงานและ
ความสับสนในระหว�างภาคธุรกิจท�องเท่ียวของ 
เอกชนเอง และขาดความมีเอกภาพในการเสนอ 
ความคิดเห็น และความต&องการต�อองค�กรภาครัฐ 
- องค�กรเอกชน (Non – Governmental   
Organi-zation) ซ่ึงมีความรู&ความชํานาญในเรื่อง 
ท่ี เ ก่ียวข& อง กับการท�อง เ ท่ียว  ไม� ได& รับการ
พิจารณาให& เข& ามาช�วยเหลือสนับสนุนการ
ดําเนินงานด&าน  การพัฒนาการท�องเท่ียว  
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ตารางท่ี 2.6 (ต(อ) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรคท่ีคุกคาม (Threats) 
- การจัดให&มีสภาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวแห�ง
ประเทศไทย ซ่ึงเปRนการบูรณาการ ความ
ร�วมมือขององค�กรภาคเอกชน เปRนท่ีคาดหวังว�า
จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพด&านการตลาด 
และขีดความสามารถในการแข�งขัน 
- ปXญหาความร�วมมือประสานงานระหว�าง
ภาครัฐและเอกชนจะน&อยลง ซ่ึงนําไปสู�การ
คลี่คลายปXญหาท่ีเปRนอุปสรรคต�อการพัฒนา
และส�งเสริมการท�องเท่ียว 

- องค�กรภาคเอกชน ไม�ว�าจะเปRนสมาคม 
สมาพันธ�และสภาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวแห�ง
ประเทศไทยจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค�ได& 
ต&องอาศัยการประสานงานและความร�วมมือเปRน
อย�างดีของสมาชิก แต�เนื่องจากผลประโยชน�ท่ี
ทับซ&อนกับของมวลสมาชิกปXญหาสําคัญๆ จะ
ยังคงแก&ไขได&ยาก เช�น การตัดราคา การยก
มาตรฐานการบริการ เช�น กรณีการกําหนด
มาตรฐานโรงแรมหรือการระดมทุนเพ่ือ
วัตถุประสงค�ด&านการตลาดเชิงรุก 

    
 จากตารางท่ี 2.6 รัฐบาลควรปรับนโยบาย และยุทธศาสตร�การพัฒนา เสริมจุด
แข็ง แก&ไข จุดอ�อน แสวงประโยชน�จากโอกาส และลดภาวะวิกฤติจากอุปสรรคท่ีคุกคาม ดังนี้ 
 การเสริมจุดแข็ง 
 - ภาคเอกชนมีความสามารถด&านการตลาด และมีการรวมตัวกันเพ่ือรักษา
ผลประโยชน�ของธุรกิจ หากจะใช&ความสามารถเพ่ือสร&างความเปRนเอกภาพในการท่ีจะช�วยกันจัดให&มี
มาตรฐานของสิ่ง อํานวยความสะดวกและบริการให&เทียบเท�าระดับสากล หรือมีอัตลักษณ�ท่ีดีกว�า
แตกต�างกว�า จะเปRนการสร&างความเข&มแข็งให&กับองค�กรภาคเอกชน และอุตสาหกรรมท�องเท่ียว
โดยรวม และเปRนการช�วยสร&าง Brand Image ให&กับประเทศ 
 - สมาคม สมาพันธ�ธุรกิจการท�องเท่ียว และสภาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวแห�ง
ประเทศไทย ควรประสานงานและดําเนินงานร�วมกับองค�กรภาครัฐท่ีเก่ียวข&องในการเตรียมความ
พร&อมเก่ียวกับการเปmดเสรีทางการค&าและบริการ โดยเร�งสร&างความรู&ความเข&าใจเรื่องดังกล�าวใน
รายละเอียดให&กับมวลสมาชิกท้ัง ระดับผู&บริหารและระดับผู&ปฏิบัติงาน 
 - ในอนาคตอันใกล& เรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพจะทวีความเข&มข&น
มากข้ึน องค�กรภาคเอกชนจึงต&องแสวงหาความรู&ในส�วนท่ีเปRน Global Agenda เพ่ือนํามาถ�ายทอด
ให&กับสมาชิก และผู&ประกอบการในธุรกิจท�องเท่ียว และจําเปRนต&องเร�งรัดการแก&ไขปรับปรุงมาตรฐาน
ในการให&บริการ ต�างๆ ให&สอดคล&องและเปRนไปตามหลักปฏิบัติท่ีเปRนท่ีรับรองกันในระดับสากล  
มิฉะนั้นจะมีปXญหาโดยตรงต�อการประกอบธุรกิจ 
 การแก&ไขจุดอ�อน 
 - ควรมีงานวิจัยสนับสนุนการดําเนินงานของสภาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวแห�ง
ประเทศไทย โดยเฉพาะในส�วนของการสร&างเอกภาพในการบริหารอุตสาหกรรมท�องเท่ียวในส�วนของ
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เอกชน เพราะใน ปXจจุบันยังมีปXญหาการประสานงาน ปXญหาการขาดความร�วมมือ ปXญหาความสับสน
ในการรวมตัวกันของ กลุ�มธุรกิจแต�ละประเภท และปXญหาการควบคุมพฤติกรรมท่ีขัดต�อจรรยาบรรณธุรกิจ 
 - องค�กรภาคเอกชนควรจะควบคุมด&านมาตรฐานการบริการ และจรรยาบรรณ
ธุรกิจได&ใน ระดับหนึ่ง เพราะโดยสามัญสํานึกน�าจะพอเข&าใจได&ว�าลักษณะการประกอบการท่ีเปRนการ
เอารัดเอาเปรียบ หรือหลอกลวงนักท�องเท่ียว ย�อมมีผลกระทบต�อการตลาดในระยะยาวต�อไป กรณี
ตัวอย�าง เช�น นักท�องเท่ียวจากตลาดจีน ซ่ึงจะเปRนตลาดใหญ�ท่ีสุดในอนาคต และประเทศจีน
กําหนดให&นักท�องเท่ียวจีนไปเท่ียวประเทศอ่ืนๆ ได& 33 ประเทศ รวมท้ังประเทศไทย ภาคธุรกิจเอกชน
จึงต&องเข&าใจความสําคัญและ โอกาสท่ีอาจสูญเสียตลาดนี้ไป ถ&าทางการจีนประกาศห&ามมิให&
นักท�องเท่ียวชาวจีนเดินทางมาประเทศไทย 
 - องค�กรเอกชนท่ีเรียกว�า NGO ไม�ได&เปRนฝgายตรงข&ามเสมอไป แต�เปRนองค�กรท่ี
ภาคธุรกิจ ท�องเท่ียวเอกชนควรแสวงหาความร�วมมือ เพ่ือท่ีจะได&ช�วยกันกําหนดทิศทางการพัฒนา  
และการดําเนินงาน ให&เกิดลักษณะการพัฒนาการท�องเท่ียวท่ีมีความยั่งยืน 
 การแสวงประโยชน�จากโอกาส 
 - สภาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย ร�วมกับกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา 
การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย ประยุกต�ใช&ระบบสารสนเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรมท�องเท่ียว เพ่ือแสดง 
บทบาทนําในด&านการจัดการโดยเฉพาะการสร&าง Websites ด&านการจัดการการท�องเท่ียว เช�น 
  -  ระบบการจัดการบริษัทท�องเท่ียว 
  - ระบบการจัดการโรงแรม 
  - ระบบการจัดการข&อมูลโครงสร&างการท�องเท่ียว 
  - ระบบสถิติในอุตสาหกรรมท�องเท่ียว 
  - ระบบการจัดการด&านการเงินในอุตสาหกรรมท�องเท่ียว 
  - ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย� 
  - ระบบการจัดการเรื่องร&องทุกข�ทางการท�องเท่ียว 
  - ระบบการพยากรณ�หรือการคาดการณ�ด&านการท�องเท่ียว 
  - ระบบการแก&ไขปXญหาวิกฤติในอุตสาหกรรมท�องเท่ียว เปRนต&น 
 โดยจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดต้ังหน�วยงานพิเศษมาดําเนินงานด&านการใช&
สารสนเทศให&เปRนประโยชน�ต�อการดําเนินธุรกิจให&ได&ผลอย�างจริงจังและต�อเนื่อง หรือจเรจาทําความ
ตกลงกับหน�วยงานต�างๆ ท่ีมีข&อมูลข&างต&นเพ่ือจัดทํา Web Link เช�น 
 -  การดําเนินการด&าน E – Tourism และการให&บริการพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� 
สําหรับแหล�งท�องเท่ียว 
 - การรับผิดชอบดูแลกลยุทธ�การตลาดและการแข�งขันของท&องถ่ินท่ีมีแหล�งท�องเท่ียว 
 - บูรณาการระบบอิเล็กทรอนิกส�ของท&องถ่ินท่ีมีอยู�ในปXจจุบันให&เชื่อมโยงกับส�วน กลาง 
 - เร�งรัดการฝ�กอบรมสารสนเทศให&แก�บุคลากรในอุตสาหกรรมท�องเท่ียวโดยให&
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให&ความสนับสนุน 
 - สร&างคู�ค&า Online ให&สมาชิก 
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 - ให&ความช�วยเหลือธุรกิจ SME ด&านการท�องเท่ียวให&เข&าสู�ระบบ Online 
 - พัฒนาข&อมูลให&ทันสมัย เท่ียงตรง และมีคุณภาพสูง 
 - สร&างกลยุทธ�ด&านการตลาดใน Websites เปRนต&น 
 การลดภาวะวิกฤติจากอุปสรรคท่ีคุกคาม 
 - สภาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย โดยอาศัยวัตถุประสงค�และอํานาจ
หน&าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย พ.ศ. 2544 โดยเฉพาะ
วัตถุประสงค�ตามมาตรา 6 วรรค (1 – 15) ให&ได&ผลในทางปฏิบัติทุกข&อ โดยการต้ังคณะทํางานดําเนินงาน
ในแต�ละเรื่องตามเง่ือนไขเวลาท่ีกําหนด และให&คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย
ตามมาตรา 15 ใช& อํานาจหน&าท่ีตามมาตรา 16 ให&เปRนไปตามวัตถุประสงค�ตามมาตรา 6  โดยเฉพาะอย�าง
ยิ่งมาตรา 16 วรรค (1)  (2)  (3) สําหรับมาตรา 16 (3) ควรเร�งรัดการออกข&อบังคับตามข&อ (ก) ว�าด&วยวินัย
และการลงโทษ (จ) ว�าด&วยจรรยาบรรณของผู&ประกอบอุตสาหกรรมท�องเท่ียว (ฉ) วิธีปฏิบัติเพ่ือให&มีการ
รับรองคุณภาพของธุรกิจท่ีเก่ียวกับสินค&าหรือบริการ สําหรับนักท�องเท่ียว 
 1.8 ภาคเอกชนและองค�กรท&องถ่ิน 
 
ตารางท่ี  2.7 แสดง SWOT ของภาคประชาชนและองค�กรท&องถ่ิน 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ(อน (Weaknesses) 
- เปRนทรัพยากรการท�องเท่ียวท่ีมีคุณค�า  
เนื่องจากนักท�องเท่ียวส�วนใหญ�ในโลกยอมรับ
ว�าคนไทยมีอัธยาศัยไมตรีและมีความเปRนมิตร 
- มีความเข&าใจในความสําคัญของอุตสาหกรรม 
ท�องเท่ียวว�าจะสามารถอํานวยประโยชน�ให&แก�
ตนได& จึงให&ความร�วมมือเปRนอย�างดีในการ
พัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียว โดยเฉพาะ
การให&การต&อนรับนักท�องเท่ียว 
- สามารถอนุรักษ�และปกป\องรักษารากเง�าทาง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ
ปXญญาท&องถ่ินไว&ได&อย�างเหนียวแน�น และกลาย
มาเปRนประโยชน�ล้ําค�าในอุตสาหกรรมท�องเท่ียว 
- มีจํานวนแรงงานในปริมาณท่ีสูงและเปRน
แรงงานท่ีมีศักยภาพหากได&รับการฝ�กอบรม
เพ่ือเสริมสร&างความชํานาญและประสบการณ� 
- เนื่องจากการท�องเท่ียวจะขยายตัวเติบโตข้ึน
มากในอนาคต จึงเปRนโอกาสท่ีประชาชนใน
ท&องถ่ินจะมีงานทําและมีอาชีพมากข้ึน 

- มีปXญหาด&านสื่อความเข&าใจ เนื่องจากอุปสรรค 
ด&านภาษา 
- ไม�มีส�วนร�วมในการวางแผนพัฒนาและส�งเสริม 
การท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีท่ีตนมีส�วนได&ส�วนเสียอยู� 
- ขาดความรู&ความเข&าใจในการดูแลรักษา
ทรัพยากรด&านธรรมชาติและระบบนิเวศ 
- ไม�สามารถต&านทานผู&มีอิทธิพลท่ีเข&ามาแสวง 
ประโยชน�จากทรัพยากรการท�องเท่ียว 
- มีการเคลื่อนย&ายแรงงานจากภาคเกษตรมาสู�
ภาคธุรกิจท�องเท่ียว แต�อัตราค�าจ&างแรงงานตํ่า
เนื่องจากเปRนแรงงานด&อยประสบการณ� 
- ถูกแย�งโอกาส แย�งงาน แย�งอาชีพจากคนต�าง 
ภาคต�างถ่ิน และคนต�างชาติ 
- สัดส�วนการลงทุนพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก 
และบริการ ของคนท&องถ่ินน&อยกว�าคนต�างถ่ิน 
และมีแนวโน&มท่ีคนต�างถ่ิน (รวมท้ังคนต�างชาติ)  
จะเข&ามาถือครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย�
เพ่ิมมากข้ึน 
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ตารางท่ี 2.7 (ต(อ) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรคท่ีคุกคาม (Threats) 
- รัฐธรรมนูญฉบับปXจจุบัน กําหนดให&รัฐต&องส�ง 
เสริมและสนับสนุนให&ประชาชนมีส�วนร�วมใน 
การสงวนและใช&ประโยชน�จากทรัพยากรธรรม-
ชาติ จึงเปmดโอกาสให&ประชาชนในท&องถ่ินมีส�วน 
ร�วมในการวางแผน และการพัฒนา เพ่ือผล 
ประโยชน�ของประชาชนเอง 
- มีสถาบันการศึกษาท้ังในระดับอาชีวะศึกษา 
และอุดมศึกษาจํานวนมากท่ีทําการสอนวิชาชีพ 
เก่ียวกับการท�องเท่ียว จึงมีโอกาสผลิตบุคลากร
ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานด&านการท�องเท่ียว
ได&มาก 

- กิจกรรมการท�องเท่ียวในหลายกรณีไม�เคารพ
ต�อศักด์ิศรีของความเปRนมนุษย�ไม�ส�งเสริมสิทธิ 
มนุษยชน และสิทธิส�วนบุคคล เช�น การกระทํา 
ต�อสตรี เด็ก คนกลุ�มน&อย และคนพ้ืนเมืองอย�าง 
ขาดศีลธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบ 
- อาชญากรรมท่ีรุนแรงและมีสถิติเพ่ิมมากข้ึน 
- นักท�องเท่ียวต�างประเทศร&อยละ 20 ตําหนิ 
บริการแท็กซ่ีว�าเอาเปรียบและไม�ซื่อสัตย� 
- ยุทธศาสตร�การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างบูรณาการ 
โดยผู&ว�าราชการจังหวัด CEO ไม�ได&ให&ประชาชนใน
ท&องถ่ินมีส�วนร�วมในการวางแผนการพัฒนาและการใช&
ประโยชน�ทรัพยากรท�องเท่ียวในท&องถ่ิน 

 

 จากตารางท่ี 2.7 รัฐบาลควรปรับนโยบาย และยุทธศาสตร�การพัฒนา เสริม    
จุดแข็ง แก&ไขจุดอ�อน แสวงประโยชน�จากโอกาส และลดภาวะวิกฤติจากอุปสรรคท่ีคุกคาม ดังนี้ 
 การเสริมจุดแข็ง 
 - ดําเนินการประชาสัมพันธ�อย�างต�อเนื่องในความสําคัญของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวท่ี
มีต�อ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และผลประโยชน�ท่ีจะพึงได&รับอย�างไม�มีท่ีสิ้นสุด ถ&าประชาชนให&
ความร�วมมือต&อนรับ และช�วยดูแลนักท�องเท่ียวให&ได&รับความสะดวกปลอดภัย และด&วยความเปRนมิตร 
 - ช�วยเผยแพร�ประชาสัมพันธ�วัฒนธรรมและภูมิปXญญาท&องถ่ินอย�างกว&างขวาง
และต�อเนื่อง เพ่ือสร&างความภาคภูมิใจให&กับคนในท&องถ่ิน และประชาชนในชาติ อันจะนําไปสู�ความ
รัก ความหวงแหน และปกป\องสมบัติวัฒนธรรมของชาติ 
 - จัดต้ังองค�กรชุมชนเพ่ือการท�องเท่ียว เพ่ือให&มีส�วนร�วมในการวางแผนพัฒนาการ
ท�องเท่ียว และการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี รวมท้ังให&เปRนแกนหรือเปRนตัวแทนท่ีจะเสนอความ
ต&องการของชุมชนต�อองค�กรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข&อง โดยอาศัยสิทธิและหน&าท่ีตามบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญ 
 การแก&ไขจุดอ�อน 
 - การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างบูรณาการโดยผู&ว�าราชการจังหวัด CEO ต&องปรับ
ทัศนคติ และกลยุทธ�การดําเนินงาน โดยให&ประชาชนในท&องถ่ินได&เข&ามามีส�วนร�วมในการแสดงความ
คิดเห็น ในกระบวนการวางแผนต้ังแต�เริ่มต&น และร�วมในกระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอน 
 - สร&างเครือข�ายการให&ความรู&ความเข&าใจแก�ประชาชนในท&องถ่ินเรื่อง
ความสําคัญของการ ท�องเท่ียวและสิ่ งแวดล&อม เพ่ือให&ช�วยกันปกป\องรักษา และหวงแหน
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ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล&อมและวัฒนธรรม และให&มีความเข&าใจว�า ทรัพยากรดังกล�าวเปRนต&นทุน
ทางสังคม ซ่ึงจะเปRนประโยชน�ทางเศรษฐกิจต�อประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะยาว และไม�มีท่ีสิ้นสุด 
 - สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีใกล&เคียง ช�วยสนับสนุน
การอบรม เรื่องความรู&ความเข&าใจในอุตสาหกรรมท�องเท่ียวและการใช&ภาษา เพ่ือให&ประชาชนในท&องถ่ิน
สามารถมี ปฏิสัมพันธ�กับนักท�องเท่ียวต�างชาติ หรือการเผยแพร�ความรู&ผ�านวิทยุชุมชน และสื่อต�างๆ 
 การแสวงประโยชน�จากโอกาส 
 - สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรืออาชีวศึกษาในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล&เคียง ช�วย
ฝ�กอบรมด&านการบริการแขนงต�างๆ ให&กับประชาชน โดยถือเปRนการบริการทางวิชาการแก�สังคม รวมท้ัง การ
อบรม เพ่ือยกระดับมาตรฐานการบริการและการจัดการในแต�ละระดับของการให&บริการและการบริหารงาน 
 - สร&างเครือข�ายการให&ความรู&ความเข&าใจในสิทธิและหน&าท่ีของประชาชนตาม
บทบัญญัติ แห�งรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเปmดโอกาสไว&มากเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน 
 การลดภาวะวิกฤติจากอุปสรรคท่ีคุกคาม 
 - ผู&ลงทุนและผู&ประกอบการในธุรกิจการท�องเท่ียวควรให&โอกาสประชาชนใน
ท&องถ่ินได&เข&ามาทํางานในธุรกิจเปRนลําดับแรก เพ่ือช�วยสร&างทัศนคติท่ีดีให&มีต�อการท�องเท่ียว ท้ังนี้ด&วย
ค�าจ&างแรงงานท่ีไม�ต่ํากว�าเกณฑ�ท่ีกฎหมายกําหนด 
 - การลงทุนเพ่ือสร&างสิ่งอํานวยความสะดวก และบริการทางการท�องเท่ียวควรมีหลักการ
ท่ีเปmดโอกาสให&คนในท&องถ่ินมีส�วนร�วมในการลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีเปRนท่ีพอใจของท้ัง 2 ฝgาย 
 - องค�กรภาครัฐ องค�กรภาคเอกชน ท่ีเก่ียวกับการท�องเท่ียว แสดงบทบาทท่ี
ชัดเจนในการ รณรงค�ต�อต&านทุกรูปแบบต�อการดําเนินกิจกรรมการท�องเท่ียวใดๆ ท่ีไม�เคารพต�อ
ศักด์ิศรีของความเปRนมนุษย� การไม�ส�งเสริมสิทธิมนุษยชน และสิทธิส�วนบุคคล ด&วยการลงโทษทาง
สังคม เช�น การ Sanction การประจานทางสังคม และ/หรือ ให&มีการลงโทษตามกฎหมาย 
 - สื่อสารมวลชนทุกแขนงช�วยเผยแพร�ประชาสัมพันธ� วิพากษ�วิจารณ� และ
ต�อต&านการกระทําใดๆ ท่ีขาดศีลธรรม จรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ 
 - ประชาชนในท&องถ่ินรวมตัวกันเพ่ือต�อต&านการกระทําท่ีขาดความรับผิดชอบต�อ
สิ่งแวดล&อม วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปXญญาท&องถ่ิน และไม�ให&ความร�วมมือในทุกรูปแบบท่ีสามารถ กระทําได& 
 2.6.4 สถานการณ�การท�องเท่ียว 
  2.6.4.1 สถานการณ�การท�องเท่ียวโลก 
   โครงสร&างการตลาดและแนวโน&มการท�องเท่ียวโลก 
   1. การเพ่ิมข้ึนของนักท�องเท่ียว องค�การการท�องเท่ียวโลก (World Tourism 
Organization: UNWTO) ได&พยากรณ�ว�าเม่ือถึงป` พ.ศ. 2563 จะมีนักท�องเท่ียวระหว�างประเทศจํานวน 1,600 
ล&านคน ภูมิภาคท่ีมีแนวโน&มเปRนแหล�งท�องเท่ียวยอดนิยม คือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟmคและกลุ�ม
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต& เปRนจุดหมายการท�องเท่ียวแห�งใหม�ท่ีมีผู&นิยมเดินทางเข&ามาเพ่ิมข้ึนอย�างต�อ 
เนื่อง โดยมีนักท�องเท่ียวเปRน 1 ใน 3 ของนักท�องเท่ียวภูมิภาคเอเชียแปซิฟmค 
   2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร&างการตลาด กลุ�มประเทศ BRIC (บราซิล รัสเซีย อินเดีย 
และจีน) มีรายได&เพ่ิมข้ึน และมีศักยภาพในการส�งออกนักท�องเท่ียวในอนาคต UNWTO คาดว�า ในป` พ.ศ. 2563 
จีนจะเปRนตลาดส�งออกและนําเข&านักท�องเท่ียวใหญ�ท่ีสุดในโลก โดยมีนักท�องเท่ียว 100-120 ล&านคน/ป` 
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   3. การแข�งขันด&านการท�องเท่ียวสูงข้ึน การทวีบทบาทสําคัญของตลาดเกิดใหม�ซ่ึง
ตลาดเหล�านี้ส�วนใหญ�จะอยู�ภายในทวีปเอเชีย ท้ังตลาดท่ีมีขนาดใหญ� เช�น จีน อินเดีย และตลาดขนาดกลางถึง
ขนาดเล็ก เช�น กลุ�มประเทศท่ีอยู�ในเอเชียใต& กลุ�มประเทศในตะวันออกกลาง กลุ�มประเทศท่ีอยู�ในเอเชียกลาง 
เปRนต&น หลายประเทศจึงมีการลงทุนด&านการท�องเท่ียว การโฆษณาประชาสัมพันธ� การกําหนดกลยุทธ� และการ
ใช&นโยบายปกป\องคนของตนให&เดินทางท�องเท่ียวภายในประเทศเพ่ือแย�งชิงตลาดในเวทีโลก 
   4. การเปลี่ยนแปลงโครงสร&างประชากรโลก อัตราการเพ่ิมของประชากรโลกอยู�ท่ี
ระดับ 1.11 ในปXจจุบัน จะลดลงเปRนระดับ 0.86 ในช�วงป` 2563-2568 โดยประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําของโลกเริ่ม
เข&าสู�สังคมผู&สูงอายุ ประเทศเยอรมัน ญ่ีปุgน รัสเซีย มีอัตราเพ่ิมของประชากรติดลบ นักท�องเท่ียวกลุ�มผู&สูงอายุจึง
มีแนวโน&มเพ่ิมสูงข้ึน นักท�องเท่ียวกลุ�มนี้มีความพร&อมในด&านเวลา และงบประมาณ สนใจการท�องเท่ียวเชิง
สุขภาพ การท�องเท่ียวแบบพํานักนาน และต&องการท�องเท่ียวในแหล�งท่ีเท่ียวท่ีมีความพร&อมในด&านโครง สร&าง
พ้ืนฐาน นอกจากนี้การกระตุ&นประชาชนให&เดินทางท�องเท่ียว อาทิ การลดชั่วโมงการทํางาน การสนับสนุนให&
ประชาชนมีโอกาสพัฒนาประสบการณ�ของตนจากการเดินทางท�องเท่ียว การลดอัตราภาษีมูลค�าเพ่ิมสินค&า
อุปโภคบริโภคบางชนิดและภาษีนายจ&าง มาตราการดังกล�าวได&มีการดําเนินการในหลายประเทศ เปRนการกระตุ&น
ให&เกิดการเดินทางท�องเท่ียวระหว�างประเทศมากข้ึน 
   5. การใช&เทคโนโลยีสารสนเทศ การช�วงชิงตลาดการท�องเท่ียว ระบบอิเล็กทรอนิกส� 
ความรู& สาระ และสารสนเทศ กลายเปRนเครื่องมือสําคัญในการสร&างความแตกต�างและสร&างคุณค�าของสินค&าใน
อนาคตรูปแบบของ E-Commerce และ E-Business จะมีความสําคัญและซับซ&อนมากข้ึนในทุกกลุ�ม
อุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมท�องเท่ียว นักท�องเท่ียวรุ�นใหม�มีแนวโน&มท่ีจะใช&ข&อมูลท�องเท่ียวผ�านอินเทอร�เน็ต
เพ่ือทําการสืบค&นและเปรียบเทียบราคามากข้ึน คาดการณ�ว�ามีประชากรโลกกว�า 1.5 พันล&านคน ท�องอยู�บนโลก
อินเทอร�เน็ต และเกือบ 600 ล&านคน ท่ีผันตนมาเปRนสมาชิกในสังคม Online บทบาทของอินเทอร�เน็ต ซ่ึงแต�เดิม
ทําหน&าท่ีเพียงให&ข&อมูล เพ่ือป\อนข�าวสารด&านเดียว ได&กลายมาเปRนช�องทางใหม�ในการแพร�กระจายข�าว การให&
ข&อมูล และมีอิทธิพลต�อการตัดสินใจของนักท�องเท่ียว ช�องทางการขายทางอินเทอร�เน็ตกําลังได&รับความนิยม 
   วิกฤตและความเสี่ยงท่ีส�งผลกระทบต�อการท�องเท่ียว 
   1. การท�องเท่ียวโลกมีความเสี่ยงท่ีจะได&รับผลกระทบจากการก�อการร&าย
ระหว�างประเทศ การก�อการร&ายและอาชญากรรมข&ามชาติมีแนวโน&มขยายตัวท่ัวโลกและรุนแรงมี
รูปแบบและโครงข�ายท่ีซับซ&อนมากข้ึน โดยใช&ความก&าวหน&าด&านเทคโนโลยีการสื่อสารและการ
คมนาคมเปRนปXจจัยสนับสนุนและมีแนวโน&มคงอยู�ต�อไปในหลายภูมิภาคของโลกเปRนปXจจัยสําคัญท่ีมีผล
ต�อการตัดสินใจเดินทางของนักท�องเท่ียว และจิตวิทยาของผู&บริโภคท่ีจะชะลอการจับจ�ายใช&สอย 
ประเทศไทยจึงต&องเตรียมตัวรับความเสี่ยงในด&านต�างๆ และภาวการณ�แข�งขันท่ีจะรุนแรงมากข้ึน 
   2. การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก ผลกระทบจากสภาวะโลกร&อนเริ่ม
แสดงให&เห็นชัดเจนจากภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนอย�างรุนแรง ครอบคลุมไปทุกภูมิภาค เห็นได&จากความ
รุนแรงของภัยพิบัติต�างๆ เช�น พายุ น้ําท�วม ภัยแล&ง แผ�นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ ช�วง 30 ป`ท่ี
ผ�านมานี้ อัตราภัยพิบัติทางธรรมชาติเพ่ิมสูงข้ึนในแบบข้ันบันได ภัยพิบัติทางน้ําเพ่ิมข้ึน 30.7 % วาตภัย 
(พายุ) เพ่ิมข้ึน 26.6 % และแผ�นดินไหวเพ่ิมข้ึน 8.6 % ประเทศต�างๆ จึงเริ่มหันมาใส�ใจสิ่งแวดล&อม 
การสร&างจิตสํานึกท่ีจะอนุรักษ�สิ่งแวดล&อม และใช&เปRนกลยุทธ�ในการสร&างความแตกต�างท่ีเหนือกว�าคู�
แข�งขัน เปRนจุดขายกระตุ&นหรือเชิญชวนลูกค&าให&เข&ามาซ้ือหาหรือใช&บริการท�องเท่ียว ในอนาคต 
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Green Logistic เปRนเทรนด�ท่ีถูกกําหนดให&แหล�งท�องเท่ียวต&องให&ความสําคัญกับสิ่งแวดล&อม และอาจ
ถูกกําหนดเปRนเง่ือนไขหนึ่งในการท�องเท่ียวระหว�างประเทศ 
   3. ความเสี่ยงของโรคระบาด ความรุนแรงมีแนวโน&มเพ่ิมข้ึน แม&ว�าในหลายกรณีจะ
มีอัตราการเสียชีวิตตํ่าก็ตาม แต�โรคระบาดท่ีเกิดจากไวรัสสายพันธุ�ใหม�ๆ ท่ีเกิดข้ึน ทําให&นักท�องเท่ียวมีความ
กังวลและรู&สึกไม�ปลอดภัย ดังเช�น การระบาดจากไวรัสสายพันธุ�ใหม� 2009 การท�องเท่ียวในภูมิภาคเอเชียมี
อัตราการเติบโตลดลงร&อยละ 31.6 ภูมิภาคยุโรปและตะวันออกไกลลดลงร&อยละ 26.3 
   4. สภาวะเศรษฐกิจโลก ความไม�แน�นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลกอาจส�งผล
กระทบต�อจํานวนนักท�องเท่ียวในอนาคต สภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก ในป` พ.ศ. 2551 และต�อเนื่องถึง
ปXจจุบันส�งผลต�อการตัดสินใจเดินทางท�องเท่ียว อย�างไรก็ตามคาดการณ�ว�าในอนาคตเศรษฐกิจโลกยังคงขยาย
ตัวอย�างต�อเนื่อง โดยเฉพาะมีกลุ�มประเทศ BRIC (บราซิล รัสเซีย อินเดียและจีน) ท่ีคาดการณ�ว�า จีน รัสเซีย 
และอินเดีย มีแนวโน&มเศรษฐกิจขยายตัวมากกว�าร&อยละ 7 ในช�วงป` พ.ศ. 2558-2568  
   การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของนักท�องเท่ียว 
   1. พฤติกรรมผู&บริโภคปรับเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจ ผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่า ส�งผลให&นักท�องเท่ียวใช&จ�ายด&านการท�องเท่ียวอย�างระมัดระวัง โดยคํานึงถึงความคุ&มค�าเงิน
มากข้ึน ประกอบกับการท่ีคู�แข�งหันมาใช&กลยุทธ�ด&านราคาเพ่ือดึงความสนใจของตลาดนักท�องเท่ียวท่ีหดตัวลง 
ทําให&นักท�องเท่ียวมีทางเลือกในการเลือกจุดหมายปลายทางมากข้ึน ซ่ึงมีผลให&เกิดพฤติกรรม Last Minute คือ 
ใช&เวลาสั้นก�อนการเดินทางเพ่ือตัดสินใจในการจอง/ซ้ือสินค&าและบริการท�องเท่ียวเพ่ือแสวงหาความคุ&มค�า 
   2. นักท�องเท่ียวนิยมเดินทางท�องเท่ียวระยะใกล& โดยอาจเลือกเดินทาง
ท�องเท่ียวภายในประเทศหรือภายในภูมิภาคเดียวกันมากข้ึน ท้ังนี้การรวมกลุ�มทางเศรษฐกิจของ
ประเทศต�างๆ และกรอบความร�วมมือด&านการท�องเท่ียว เช�น UNWTO APEC ASEAN ACD GMS 
ACMECS IMT-GT และ BIMSTEC เปRนต&น ช�วยลดอุปสรรคและข&อจํากัดในการท�องเท่ียว 
   3. นักท�องเท่ียวมีแนวโน&มสนใจการท�องเท่ียวในความสนใจพิเศษ (Special 
Interest Tourism) เช�น การท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท�องเท่ียวเชิงผจญภัย (Adventure 
Tourism) การท�องเท่ียวเชิงศาสนา (Spiritual Tourism) การท�องเท่ียวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ (MICE) 
และการท�องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เปRนต&น รูปแบบการท�องเท่ียวดังกล�าวมีแนวโน&มขยายตัว
เนื่องจากนักท�องเท่ียวมีแนวโน&มต&องการท่ีจะเรียนรู&และได&รับประสบการณ�ท่ีแตกต�างในการท�องเท่ียวแต�ละ
ครั้ง ต&องการสัมผัสธรรมชาติท่ีบริสุทธิ์ กิจกรรมท่ีเปRนมิตรกับสิ่งแวดล&อม เลือกพักแรมในโรงแรมท่ีมี
เอกลักษณ� ซ่ึงประเทศไทยมีความพร&อมของทรัพยากรพ้ืนฐานสําหรับการท�องเท่ียวในความสนใจพิเศษ 
   4. กระแสของความสนใจและใส�ใจในสุขภาพ และการออกกําลังกายทําให&การ
ท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) และการท�องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism) มีแนวโน&มได&รับความ
สนใจจากนักท�องเท่ียว สําหรับการท�องเท่ียวเชิงกีฬา ประเทศต�างๆ ได&แข�งขันกันแย�งสิทธิ์ในการจัดกิจกรรม 
หรือ Event ด&านการกีฬา ซ่ึงไทยเปRนประเทศหนึ่งท่ีมีความพร&อมในด&านบุคลากร สนามแข�งขัน มี
ประสบการณ�ในการจัดการแข�งขันกีฬาระดับนานาชาติ รวมถึงกีฬาท่ีมีเอกลักษณ� เช�น มวยไทย และตะกร&อ 
สําหรับการท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ ไทยมีชื่อเสียงในเรื่องของสปา การนวดแผนไทย ความพร&อมในด&านของ
บุคลากร มีสถานประกอบการท่ีมีคุณภาพซ่ึงพร&อมต�อการรองรับนักท�องเท่ียวในอนาคต  
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   5. กระแสความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล&อม การอนุรักษ�ประเพณี
วัฒนธรรมด้ังเดิม กําลังได&รับความนิยมจากนักท�องเท่ียว และมีแนวโน&มมากข้ึน แนวคิดการพัฒนา
อย�างยั่งยืนได&ถูกเปลี่ยนถ�ายเข&าสู�อุตสาหกรรมท�องเท่ียวโดยรวมอย�างเปRนลําดับ และกําลังปรับเปลี่ยน
สภาพไปสู�การจัดการท่ีคํานึงถึงขีดความสามารถการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปRนอยู�ของชุมชน และมุ�งเน&นสิ่งแวดล&อมและฐานทรัพยากรของ
พ้ืนท่ีท�องเท่ียวเปRนสําคัญ ดังนั้น จึงเปRนโอกาสในการสร&างเอกลักษณ�และตราสัญลักษณ�สินค&าทางการ
ท�องเท่ียว วัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศไทยให&เปRนท่ีรู&จักและได&รับการยอมรับในระดับสากล 
  2.6.4.2 สถานการณ�การท�องเท่ียวไทย 
   1. ประเทศไทยต&องประสบกับปXญหาวิกฤตและความเสี่ยงด&านการ
ท�องเท่ียว ในช�วงระยะเวลา 4-5 ป` ท่ีผ�านมา ประเทศไทยต&องประสบกับภาวะวิกฤตต�างๆ ท้ัง
วิกฤตการณ�โรคซาร�ส (SARS) เหตุการณ�สึนามิ (Tsunami) การรัฐประหาร การเกิดวิกฤตราคาน้ํามัน 
โรคระบาดไข&หวัดสายพันธุ�ใหม� 2009 เปRนเง่ือนไขข&อจํากัดในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม� 
โดยผลกระทบจากวิกฤตในแต�ละครั้งได&ส�งผลต�อการเปลี่ยนแปลงของจํานวนนักท�องเท่ียวอย�างเด�นชัด 
เช�น ภายหลังจากเกิดเหตุวิกฤตการณ�โรคซาร�สส�งผลให&นักท�องเท่ียวลดลงถึง 50 % ภายใน 3 เดือน 
เหตุการณ�สึนามิส�งผลให&นักท�องเท่ียวลดลง 30 %  ภายใน 2 เดือน อย�างไรก็ตามพบว�าภายหลังจาก
เกิดวิกฤตในประเทศไทยก็มีแนวโน&มท่ีนักท�องเท่ียวจะกลับเข&ามาท�องเท่ียวอีกครั้งในระยะเวลาไม�นานนัก 
   2. สถานการณ�ทางการเมืองยังคงส�งผลกระทบต�อการท�องเท่ียว สถานการณ�ทาง
การเมืองท่ียังไม�นิ่ง ไม�สามารถคาดการณ�ได&ว�าจะเกิดความรุนแรงหรือไม� ทําให&สถานการณ�การท�องเท่ียวของไทย
ในช�วงระยะเวลาต�อไปมีความท&าทายมากข้ึน สถานการณ�ทางการเมืองได&กลายเปRนปXจจัยสําคัญท่ีส�งผลต�อ
จํานวนนักท�องเท่ียว และภาพลักษณ�ของประเทศนับต้ังแต�การเกิดรัฐประหาร ในป` 2549 การปmดท�าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ ในระหว�างวันท่ี 25 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2551 และเหตุการณ�ความไม�สงบทาง
การเมือง ระหว�างวันท่ี 8-14 เมษายน 2552 ทําให&นักท�องเท่ียวขาดความม่ันใจ ส�งผลให&จํานวนการเดินทางเข&า
ประเทศไทยของนักท�องเท่ียวลดลงอย�างรุนแรง ถึงแม&จํานวนนักท�องเท่ียวจะเพ่ิมข้ึนในไตรมาสท่ี 4 ของป` 2552 
แต�วิกฤตทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในเดือนมีนาคม – เมษายน 2553 ได&ส�งผลให&สถานการณท�องเท่ียวเลวร&ายลงอีก 
จากการเผยแพร�ข�าวไปท่ัวโลก รวมท้ังการออก Travel Warning ของประเทศต�าง  ๆเพ่ือแจ&งเตือนประชาชนถึง
ความเสี่ยงในการเดินทางมาประเทศไทย ส�งผลลบต�อภาพลักษณ�ด&านความปลอดภัยของประเทศไทย 
   3. จํานวนนักท�องเท่ียว รายได& ค�าใช&จ�าย และวันพักเฉลี่ยของนักท�องเท่ียว
เพ่ิมข้ึนในช�วงทศวรรษท่ีผ�านมา แม&ประเทศไทยจะประสบกับปXญหาและวิกฤตด&านการท�องเท่ียวซ่ึง
ส�งผลกระทบต�อจํานวนและรายได&ของนักท�องเท่ียวในช�วงวิกฤต และหลังเกิดวิกฤต แต�ก็พบว�าภาย
หลังจากวิกฤตผ�านพ&นไปอัตราการเติบโตจะกลับไปอยู�ในระดับเดิม 
    - จํานวนนักท�องเท่ียวมีแนวโน&มเพ่ิมข้ึน ในช�วงทศวรรษท่ีผ�านมามี
นักท�องเท่ียวเข&ามาเท่ียวในประเทศไทยเฉลี่ยป`ละประมาณ 9 ล&านคน มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสม 5 % ต�อป` 
อัตราการเติบโตเฉลี่ยของนักท�องเท่ียวเปRนอันดับ 7 ของเอเซีย โดยมาเลเซียและเวียดนามมีการเติบโตเฉลี่ย
อันดับท่ี 1 และ 2 ตามลําดับ ป` 2553 เปRนป`ท่ีประเทศไทยมีนักท�องเท่ียวสูงท่ีสุดจํานวน 15.8 ล&านคน 
    - รายได&จากการท�องเท่ียวมีแนวโน&มเพ่ิมข้ึน จากสถิติรายได&จากการ
ท�องเท่ียวในป` 2553 มีรายได& 585.9 พันล&านบาท ระหว�างป` 2548-2553 พบว�าประเทศไทยมีรายได&
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จากการท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง อัตราขยายตัวเฉลี่ยป`ละ 11.90 % โดยอัตราการเติบโตของ
รายได&จะปรับลดลงและมีค�าเปRนลบในช�วงป`ท่ีเกิดวิกฤต แต�ภายหลังจากวิกฤตผ�านพ&นไปอัตราการ
เติบโตของรายได&จะกลับไปอยู�ในระดับเดิม 
    - ค�าใช&จ�ายเฉลี่ยต�อหัว/คน มีแนวโน&มเพ่ิมข้ึน นักท�องเท่ียวท่ีมา
ท�องเท่ียวในประเทศไทย มีแนวโน&มการใช&จ�ายเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่องจากค�าใช&จ�าย 3,172.93 บาท ใน
ป` 2541 เพ่ิมเปRน 3,992.60 บาท ในป` 2553 ท้ังนี้การเกิดวิกฤตในช�วง 2-3 ป`ท่ีผ�านมา ทําให&
ค�าใช&จ�ายของนักท�องเท่ียว ป` 2553 ตํ่ากว�าป` 2550 2551 และ 2552 
    - จํานวนวันพักเฉลี่ยของนักท�องเท่ียวมีแนวโน&มเพ่ิมข้ึน นับจากป` 2543 เปRนต&น
มา นักท�องเท่ียวมีแนวโน&มพักในประเทศไทยนานข้ึนจากวันพักเฉลี่ย 7.77 วัน เปRน 9.22 วัน ในป` 2553  
   4. นักท�องเท่ียวจากกลุ�มประเทศเอเชียตะวันออกและยุโรปเปRนกลุ�ม
นักท�องเท่ียวหลักของไทย นักท�องเท่ียวต�างชาติกว�าครึ่งหนึ่ง (8,076,493 คน ในป` 2553) เปRน
นักท�องเท่ียวจากกลุ�มเอเชียตะวันออก โดยมาเลเซีย ญ่ีปุgน จีน และเกาหลี เปRนกลุ�มท่ีมาท�องเท่ียวใน
ไทยมากท่ีสุด สําหรับนักท�องเท่ียวจากทวีปยุโรป มีสัดส�วนประมาณร&อยละ 27 ของนักท�องเท่ียว
ชาวต�างชาติท้ังหมด โดยนักท�องเท่ียวจากสหราชอาณาจักร เยอรมัน สวีเดน และรัสเซีย มาท�องเท่ียว
ในไทยมากท่ีสุดและเปRนท่ีน�าสังเกตว�านักท�องเท่ียวจากกลุ�มประเทศเอเชียใต& และตะวันออกกลางมี
จํานวนเพ่ิมข้ึนร&อยละ 24.98 และ 23.00 ตามลําดับ แต�เม่ือพิจารณาจากรายได&พบว�านักท�องเท่ียว
จากยุโรปยังเปRนกลุ�มท่ีมีการใช&จ�ายมากท่ีสุดโดยคิดเปRนร&อยละ 40 ของรายได&นักท�องเท่ียวท้ังหมด
และพบว�ากลุ�มนักท�องเท่ียวจากยุโรปมีจํานวนวันพักนานกว�านักท�องเท่ียวจากเอเชีย 
   5. นักท�องเท่ียวไทยมีแนวโน&มเดินทางท�องเท่ียวภายในประเทศมากข้ึนโดย
รัฐบาลได&ส�งเสริมการท�องเท่ียวในประเทศอย�างจริงจังในช�วงหลายป`ท่ีผ�านมา ท้ังนี้คาดว�าในป` 2553 จะมีการ
เดินทางท�องเท่ียวภายในประเทศของคนไทยจํานวนประมาณ 88 ล&านคน/ครั้งและก�อให&เกิดรายได& หมุนเวียน
ภายในประเทศประมาณ 413,000 ล&านบาท เพ่ิมข้ึนจากป` 2543 ท่ีมีนักท�องเท่ียวเพียง 59.74 คนต�อครั้ง การ
ท�องเท่ียวภายในประเทศมีส�วนกระจายรายได&สู�พ้ืนท่ีต�างๆ ท่ัวประเทศ โดยแหล�งท�องเท่ียวท่ีได&รับความนิยม
จากนักท�องเท่ียวชาวไทย ได&แก� กรุงเทพมหานคร เชียงใหม� ภูเก็ต พัทยา ระยอง และกาญจนบุรี 
   6. กลุ�มธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมท�องเท่ียวไทย 
และมีส�วนสร&างมูลค�าให&ธุรกิจอ่ืนๆ เช�น เฟอร�นิเจอร� อาหาร สมุนไพร ธุรกิจสปาสุขภาพอนามัย การค&าของท่ี
ระลึกและสินค&าพ้ืนเมือง บริการด&านโลจิสติกส� และการจ&างงานในระดับต�างๆ เปRนต&น กลุ�มธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคารมีมูลค�ารวม 337,343 ล&านบาท หรือร&อยละ 19.1 ของการบริการภาคเอกชนท้ังหมด โดยนับเปRน
กลุ�มท่ีมีมูลค�าสูงเปRนอันดับสอง รองจากกลุ�มการสื่อสารและขนส�ง เม่ือพิจารณาตามขนาดของวิสาหกิจแล&ว 
พบว�ามีการกระจายตัวอยู�ในกลุ�มผู&ประกอบการขนาดย�อมร&อยละ 62.3 กลุ�มผู&ประกอบการขนาดกลาง      
ร&อยละ 19.7 หรือ 66,334 ล&านบาท และกลุ�มผู&ประกอบการขนาดใหญ� ร&อยละ 18.0 
   7. ระบบโลจิสติกส�และการเชื่อมโยงการท�องเท่ียว จะทวีความสําคัญมากข้ึนโดย
ประเทศไทยมีความพร&อมในด&านโครงสร&างพ้ืนฐานในระดับหนึ่ง แต�ยังมีขีดความสามารถด&านการขนส�งตํ่ากว�า
สิงคโปร� มาเลเซีย และอินเดีย สําหรับปXญหาของระบบโลจิสติกส�ไทยยังคงมีปXญหา ด&านโครงสร&างพ้ืนฐานท่ียังขาด
การลงทุนท่ีเพียงพอต�อการเชื่อมโยงเส&นทางการท�องเท่ียว รูปแบบในการเดินทางท�องเท่ียว ท้ังระหว�างเมือง
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ท�องเท่ียวหลักเมืองท�องเท่ียวรอง การเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ&านปXญหาด&านกฎระเบียบท่ีเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ&านท่ีไม�เอ้ือต�อการท�องเท่ียวในบางเส&นทางตลอดจนปXญหาการขาดศักยภาพของผู&ประกอบการไทย 
   8. การท�องเท่ียวไทยมีแนวโน&มได&รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศโลก ความเสี่ยงเกิดจากปXจจัยต�างๆ เช�น น้ําท�วมฉับพลัน น้ําท�วมขัง การกัดเซาะ ไฟปgา ระบบนิเวศ 
และโรคระบาด โดยคาดการณ�ว�าใน พ.ศ. 2563 การท�องเท่ียวทางทะเลบริเวณชายฝX�ง อันดามัน จะได&รับ
ประโยชน�จากการมีฤดูฝนสั้นข้ึน ซ่ึงทําให&ดําเนินกิจกรรมกลางแจ&งได&ยาวนานข้ึนถึง 4 สัปดาห� อย�างไรก็ตาม 
ปXญหาด&านการขาดแคลนน้ําเปRนปXญหาของพ้ืนท่ีท้ังในอดีตและปXจจุบัน หากพ้ืนท่ีใดท่ีไม�มีแผนการจัดการ
ด&านการขาดแคลนปริมาณน้ํา ระยะเวลาของฤดูฝนท่ีลดลงในอนาคตจะส�งผลกระทบต�อพ้ืนท่ีและ
ผู&ประกอบการด&านการท�องเท่ียวได& การท�องเท่ียวทางทะเลบริเวณชายฝX�งอ�าวไทย เกือบทุกจังหวัดบริเวณ
ชายฝX�งอ�าวไทยจะมีปริมาณฝนตกท่ีรุนแรงมากข้ึนและระยะเวลาท่ีฝนตกมากข้ึนถึง 2 สัปดาห�ในอีก 20 ป`
ข&างหน&า และจะเพ่ิมถึง 4 สัปดาห�ในอีก 50 ป`ข&างหน&า โดยปริมาณน้ําท่ีเพ่ิมข้ึนจะส�งผลกระทบโดยตรงต�อ
กิจกรรมกลางแจ&ง การท�องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคเหนือ มีโอกาสในการเกิดไฟปgาสูง โดยเฉพาะในช�วงฤดูแล&ง 
โดยทางภาคเหนือของประเทศจะมีอุณหภูมิสูงข้ึน 2-3 องศาเซลเซียส ในอีก 20 ป`ข&างหน&า จํานวนวันเย็น 
(วันท่ีมีอุณหภูมิตํ่ากว�า 15 องศาเซลเซียส) ลดลง 5-10 วันต�อป` และลดลงมากกว�า 20 วันในอีก 50 ป`
ข&างหน&า โดยบริเวณภูเขาของจังหวัดแม�ฮ�องสอน เชียงใหม�และเชียงราย จะมีจํานวนวันเย็นลดลงมากกว�า   
60 วัน ซ่ึงส�งผลต�อการเปลี่ยนแปลงทางด&านเอกลักษณ�ทางการท�องเท่ียว และมีความเสี่ยงต�อการเกิดน้ําท�วม
ในพ้ืนท่ีลุ�มเนื่องจากปริมาณน้ําท่ีสะสม ประกอบกับแผนการระบายน้ําของพ้ืนท่ีดังกล�าวยังไม�เหมาะสมเท�าท่ี 
ควรแหล�งท�องเท่ียวมรดกโลกและการท�องเท่ียวเชิงเกษตรบริเวณทางตอนล�างของภาคเหนือและทางตอนบนของ
ภาคกลาง ปริมาณฝนรายป`ในพ้ืนท่ีนี้ไม�เปลี่ยนแปลงมากนัก ยกเว&นทางภาคตะวันตกของประเทศติดกับเทือกเขา
ตะนาวศรี บริเวณชายแดนประเทศไทยและพม�า ซ่ึงมีปริมาณฝนเพ่ิมข้ึน 300 มม./ป` ประกอบกับอุณหภูมิท่ีร&อน
ข้ึน ทําให&คลัสเตอร�นี้มีความเสี่ยงต�อการเกิดไฟปgาและระบบนิเวศสูญเสียความหลายหลายทางชีวภาพ 
   9. ประเทศไทยยังคงมีจุดอ�อนในด&านความปลอดภัย กฎระเบียบด&าน
สิ่งแวดล&อม สุขอนามัย และนโยบายรัฐบาล โดย ป` 2552 องค�กรการท�องเท่ียวโลกจัดลําดับด&านการ
จัดการกฎหมาย ระเบียบ บริการพ้ืนฐานท่ีเอ้ือต�อการท�องเท่ียว (Regulatory Framework) ของ
ประเทศไทยไว&ในอันดับท่ี 70 ของโลก ซ่ึงอยู�ในระดับตํ่ากว�าป` 2551 และ 2552 และหากพิจารณา
เปRนรายด&าน พบว�าประเทศไทยมีจุดอ�อนในด&านความม่ันคงปลอดภัย (Safety & Security) อยู�ใน
อันดับท่ี 118 และความยั่งยืนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมอยู�ในลําดับท่ี 90 ของโลก 
   10.  มีการกระจายอํานาจและเปmดโอกาสให&ชุมชนและท&องถ่ินมีส�วนร�วมในการ
บริหารจัดการมากข้ึน รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ให&สิทธิชุมชนในการอนุรักษ�หรือ
ฟ��นฟูจารีตประเพณี ภูมิปXญญาท&องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท&องถ่ินและของชาติและมีส�วนร�วมในการ
จัดการ การบํารุงรักษา และการใช&ประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล&อมปXจจุบันองค�กรปกครอง
ส�วนท&องถ่ินจึงมีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการแหล�งท�องเท่ียว อย�างไรก็ตามโครงสร&างการบริหาร
จัดการยังขาดเสถียรภาพ ขาดองค�กรกลางท่ีมีอํานาจในการบังคับให&หน�วยงานท่ีเก่ียวข&องกระทําตามแผน
รวม และบังคับใช&กฎหมายอย�างมีประสิทธิภาพ และรวมถึงกฎระเบียบของรัฐท่ีตามไม�ทันการพัฒนาใน
ภาคเอกชน การวางแผนท่ีไม�นําไปสู�การปฏิบัติหรือการลงทุนขาดการมีส�วนร�วมของประชาชน และ
ภาคเอกชน องค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน (อปท.) และชุมชนขาดความรู&ด&านการท�องเท่ียว โดยเฉพาะการ
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จัดการภูมิทัศน�และการวางแผนพัฒนาการท�องเท่ียวในระดับท&องถ่ิน การลงทุนด&านการท�องเท่ียวเน&นการ
ก�อสร&างมากกว�าการจัดการภูมิทัศน� และขาดการมีส�วนร�วมจากชุมชนในท&องถ่ิน และหน�วยงานทุกระดับ 
ทําให&การพัฒนาการท�องเท่ียวขาดความเชื่อมโยงระหว�างท&องถ่ิน จังหวัด กลุ�มจังหวัด และประเทศ 
   ศักยภาพด&านการท�องเท่ียว 
   1. ศักยภาพด&านการท�องเท่ียว การเปรียบเทียบศักยภาพด&านการท�องเท่ียว 
124 ประเทศ ของ World Economic Forum พบว�า ประเทศไทยมีอันดับท่ีดีข้ึน แม&ต&องเผชิญกับ
ความเสี่ยงและวิกฤตในหลายด&าน ในป` 2550 ประเทศไทยอยู�ในอันดับท่ี 43 ของโลก ป` 2551 ขยับ
ข้ึนมาอยู�ในอันดับท่ี 42 ของโลก และป` 2552 ขยับข้ึนมาอยู�ในอันดับท่ี 39 ของโลก โดยประเทศไทย
เปRนท่ียอมรับเรื่องการท�องเท่ียวในด&านทรัพยากรมนุษย� ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ความคุ&มค�าด&าน
ราคา และความดึงดูดใจให&เดินทางมาท�องเท่ียว 
   เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟmค พบว�าขีด
ความสามารถในการแข�งขันด&านการท�องเท่ียวของไทยในป` 2552 อยู�ในอันดับท่ี 39 ของโลก ยังเปRน
รองประเทศออสเตรเลีย (อันดับ 9) สิงคโปร� (อันดับ 10) ฮ�องกง (อันดับ 12) นิวซีแลนด� (อันดับท่ี 20) 
ญ่ีปุgน (อันดับ 25) เกาหลีใต& (อันดับ 31) และประเทศมาเลเซีย (อันดับ 32) แต�มีอันดับท่ีดีกว�า 
ไต&หวัน (อันดับ 43) จีน (อันดับ 47) อินเดีย (อันดับ 62) บรูไน (อันดับ 69) อินโดนีเซีย (อันดับ 81) 
ฟmลิปปmนส� (อันดับ 86) และเวียดนาม (อันดับ 89) 
   2. ประเทศไทยมีความได&เปรียบด&านการท�องเท่ียว มีทรัพยากรพ้ืนฐานด&านการ
ท�องเท่ียวหลากหลาย กระจายอยู�ในทุกจังหวัด และมีความพร&อมในการรองรับนักท�องเท่ียวแหล�งท�องเท่ียว
หลายแห�งมีความสวยงามติดระดับโลก มีเอกลักษณ�ต�างจากภูมิภาคอ่ืน ซ่ึงสามารถพัฒนาเปRนกิจกรรมการ
ท�องเท่ียว รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีสนับสนุนเชื่อมโยง และยังมีแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีศักยภาพพร&อมท่ีจะพัฒนาอีก
จํานวนมาก เม่ือพิจารณาศักยภาพของแหล�งท�องเท่ียวในประเทศไทยกับประเทศในทวีปเอเซีย โดยพิจารณา
จากแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง นักท�องเท่ียวรู&จักกันดี จะเห็นได&ว�านักท�องเท่ียวรู&จักแหล�งท�องเท่ียวใน
ประเทศไทย ประมาณ 100 แห�ง เปRนรองประเทศจีน ญ่ีปุgนและอินเดีย ตามลําดับ โดยแหล�งท�องเท่ียวทาง
ทะเลนักท�องเท่ียวรู&จักมากท่ีสุด โดยมีคู�แข�ง คือ อินเดียและอินโดนีเซีย แหล�งช&อปปm�งมีคู�แข�งสําคัญ คือ จีน 
ญ่ีปุgน และฮ�องกง สําหรับสนามกอล�ฟไทยยังเปRนรองญ่ีปุgน จีน และเกาหลีใต& ความได&เปรียบด&านทรัพยากร
การท�องเท่ียวของประเทศไทยจึงเปRนจุดแข็งสําคัญท่ีทําให&แหล�งท�องเท่ียวในประเทศไทยเปRนท่ีรู&จักแพร�หลาย 
และได&รับรางวัลความสําเร็จจากการจัดอันดับในระดับโลก รางวัลท่ีประเทศไทยได&รับเหล�านี้ สะท&อน
ภาพลักษณ�ด&านบวกของประเทศไทย เปRนการตอกย้ําให&เห็นศักยภาพด&านการท�องเท่ียวของประเทศไทย 
   อย�างไรก็ตาม ปXญหาความเสื่อมโทรมของแหล�งท�องเท่ียว อาจกลายเปRนปXญหา
สําคัญท่ีส�งผลให&ความได&เปรียบของไทยลดลง จากการขยายตัวของการท�องเท่ียวโดยท่ีเน&นปริมาณนักท�องเท่ียว
หรือการแสวงหารายได&จากการท�องเท่ียว ในขณะท่ีการรองรับขยายไปไม�ทันไม�มีการเตรียมความพร&อมในการ
รองรับขีดความสามารถของนักท�องเท่ียว ทําให&แหล�งท�องเท่ียวหลายแห�งเกิดความเสื่อมโทรม จากการสํารวจ
สถานภาพของแหล�งท�องเท่ียว 2,154 แห�ง โดยจําแนกตามมาตรฐานแหล�งท�องเท่ียว พบว�ามีแหล�งท�องเท่ียวเสื่อม
โทรมท่ีต&องเร�งพัฒนาอย�างเร�งด�วนจํานวน 138 แห�ง ซ่ึงส�วนใหญ�เปRนแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ 50 แห�ง 
รองลงมา คือ แหล�งท�องเท่ียวประวัติศาสตร� 38 แห�ง และแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม 21 แห�ง 
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 2.6.5 ยุทธศาสตร�การพัฒนาการท�องเท่ียวไทย 
  คณะกรรมการนโยบายการท�องเท่ียวแห�งชาติ ได&กล�าวเก่ียวกับนโยบายด&านการท�องเท่ียว
อย�างยั่งยืนของไทยไว&ในแผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ว�า 
  อุตสาหกรรมท�องเท่ียวเปRนอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัวสูง มีบทบาทความสําคัญต�อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเปRนอย�างมาก เปRนแหล�งรายได&ท่ีนํามาซ่ึงเงินตราต�างประเทศ การสร&างงาน 
และการกระจายความเจริญไปสู�ภูมิภาค นอกจากนี้การท�องเท่ียวยังมีส�วนสําคัญในการพัฒนาระบบโครงสร&าง
พ้ืนฐานของการคมนาคมขนส�ง รวมไปถึงการค&าและการลงทุน เม่ือประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ 
การท�องเท่ียวมีบทบาทสําคัญในการสร&างรายได&ให&กับประเทศสามารถช�วยให&เศรษฐกิจฟ��นตัวได&ในเวลาท่ี
รวดเร็วกว�าภาคผลิตและบริการอ่ืนๆ อย�างไรก็ตามอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวมีแนวโน&มการแข�งขันรุนแรงข้ึน
ตามลําดับ มีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วและมีความอ�อนไหวง�ายจากปXจจัยลบท้ังภายในและภายนอกประเทศ
โดยไม�อาจหลีกเลี่ยงได& สถานการณ�และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเปRนความท&าทายต�อการท�องเท่ียวของ
ประเทศไทยมาจากหลายประเด็น ดังนี้ 
  ประเด็นผลกระทบด&านเศรษฐกิจได&แก� ความถดถอยของเศรษฐกิจโลก การปรับตัวเข&าสู�
เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย�กลางการขยายตัวของข้ัวอํานาจทางเศรษฐกิจใหม�อาทิบราซิลรัสเซียอินเดียและ
จีนส�งผลต�อการรวมกลุ�มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต�าง  ๆและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลกท่ีก�อให&เกิด
การเคลื่อนย&ายเงินทุน สินค&าและบริการ การเคลื่อนย&ายแรงงานเสรี ส�งผลให&ประเทศไทยต&องพัฒนาการตลาด
ท�องเท่ียวเชิงรุกและเตรียมความพร&อมต�อการผันผวนของค�าเงิน รวมท้ังจะต&องพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม
ท�องเท่ียวให&มีคุณภาพ ปรับปรุงกฎระเบียบต�าง  ๆ
  ประเด็นผลกระทบด&านสังคม การให&ความสนใจกับชุมชน มรดกทางวัฒนธรรม และการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร&างประชากรสู�สังคมผู&สูงอายุ ส�งผลต�อพฤติกรรมการท�องเท่ียว โดยนักท�องเท่ียวให&
ความสําคัญกับคุณภาพของแหล�งท�องเท่ียวท่ีต&องปลอดภัย สะอาด มีการรักษาสภาพแวดล&อม และใช&สื่อสาร
สนเทศในการท�องเท่ียวมากข้ึน รูปแบบของการท�องเท่ียวจึงมีแนวโน&มท�องเท่ียวแบบอิสระ สนใจการท�องเท่ียว
เฉพาะทาง เช�น การท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism) การท�องเท่ียวแบบผจญภัย 
(Adventure Tourism) การท�องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เปRนต&น นอกจากนี้ผลกระทบด&านสังคม 
กระแสโลกาภิวัตน�และวัฒนธรรมโลกท่ีเข&ามาในประเทศไทยการเปmดการค&าเสรี ก�อให&เกิดการอพยพย&ายถ่ิน 
การเคลื่อนย&ายแรงงาน ส�งผลต�อวิถีชีวิตคนไทยท้ังระดับครอบครัว ชุมชนและประเทศเกิดการสูญหายของ
วัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน ปXจจัยเหล�านี้ล&วนส�งผลต�ออุตสาหกรรมท�องเท่ียวไทย 
  ประเด็นผลกระทบด&านทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส�งผลให&
สถานการณ�และแนวโน&มความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมทวีความรุนแรงข้ึน โดยเฉพาะ
ปXญหามลพิษอุณหภูมิโลกท่ีร&อนข้ึน การกัดเซาะของชายฝX�ง ภาวะภัยแล&ง และน้ําท�วม ส�งผลต�อความงดงาม
และบรรยากาศของแหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญหลายแห�ง ประเทศไทยได&เข&าร�วมลงนามและเปRนภาคีในกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว�าด&วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) รวมท้ังได&ร�วมลงนามรับรองพิธี
สารโตเกียวร�วมรับผิดชอบการดําเนินการด&านการเปลี่ยนสภาพอากาศ ดังนั้น ประเทศไทยจะต&องเตรียมพร&อม
รองรับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนโดยการคํานึงถึงการท�องเท่ียวท่ีสะอาด (Green Tourism) การพัฒนามาตรฐานแหล�ง
ท�องเท่ียว ตลอดจนพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวข&องกับการท�องเท่ียวในทุกระดับให&มีศักยภาพรองรับการ
เปลี่ยนแปลงบนพ้ืนฐานการเติบโตของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวอย�างสมดุล และยั่งยืน 
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  ประเด็นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก&าวกระโดด ส�งผลให&ภาคการท�องเท่ียวต&องปรับ
เตรียมความพร&อมให&ทันต�อการเปลี่ยนแปลง โดยต&องบริหารจัดการความรู&อย�างเปRนระบบ รวมท้ังประยุกต�ใช&
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส�งเสริมการท�องเท่ียว นอกจากนี้ การทวีสมรรถนะเทคโนโลยีด&านการบินและ
การขยายตัวของกิจการสายการบินต&นทุนตํ่า ส�งเสริมให&เกิดการเดินทางบ�อยข้ึน และระยะเวลาในการพํานัก
ของนักท�องเท่ียวแต�ละครั้งสั้นลง 
  ประเด็นในด&านภาพลักษณ� และความเชื่อม่ัน ซ่ึงในระยะ 4-5 ป`ท่ีผ�านมา ประเทศไทย
ประสบปXญหาภาวะวิกฤติต�างๆ ท้ังโดยเฉพาะปXญหาการเมืองภายในประเทศ การแพร�ระบาดของโรคไข&หวัด
ใหญ�สายพันธุ�ใหม�ปXญหาจากอุทกภัยและวาตภัย ความเสื่อมโทรมของแหล�งท�องเท่ียว ความปลอดภัยและ
ปXญหาการก�อการร&ายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต& สถานการณ�ดังกล�าวส�งผลต�อภาพลักษณ�และความเชื่อม่ัน
ของนักท�องเท่ียวต�อประเทศไทย เปRนเหตุให&นักท�องเท่ียวกลุ�มตลาดหลักเปลี่ยนจุดหมายไปยังแหล�งท�องเท่ียว
ในภูมิภาคอ่ืนๆ ซ่ึงได&ส�งผลกระทบต�อจํานวนและรายได&จากการท�องเท่ียวของประเทศ สถานการณ�ต�างๆ ดังท่ี
กล�าวมานอกจากจะส�งผลต�อการลดลงของอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ�มวลรวมภายในประเทศ (GDP) แล&ว
ยังส�งผลกระทบต�อการจ&างงานในภาคธุรกิจท�องเท่ียวและธุรกิจเชื่อมโยงอีกด&วย 
  เพ่ือให&การท�องเท่ียวของประเทศไทยสามารถปรับตัวเข&ากับสถานการณ�ต�างๆ เกิดการเติบโต
อย�างมีคุณภาพและยั่งยืนและแข�งขันได&ในตลาดโลก คณะรัฐมนตรีจึงได&มีมติเม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2552 ให&
การท�องเท่ียวเปRนวาระแห�งชาติ (National Agenda) และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2552 
มอบหมายให&กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬาจัดทํายุทธศาสตร�แผนงานฟ��นฟูวิกฤตการท�องเท่ียวระยะสั้นและ
ระยะยาว รวมท้ังสอดรับกับอํานาจหน&าท่ีของคณะกรรมการนโยบายการท�องเท่ียวแห�งชาติท่ีจะต&องจัดทํา
แผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬาในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท�องเท่ียวแห�งชาติจึงได&จัดทําร�างแผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติ พ.ศ. 
2555 - 2559 เสนอต�อท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายการท�องเท่ียวแห�งชาติพิจารณาโดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือ
ฟ��นฟูและกระตุ&นภาคการท�องเท่ียวให&ขยายตัวและเกิดความยั่งยืน และเพ่ือเร�งรัดและสร&างศักยภาพในการหา
รายได&จากการท�องเท่ียว เพ่ือพัฒนาการท�องเท่ียวของประเทศไทยให&มีความพร&อมท้ังด&านคุณภาพการแข�งขัน 
และให&เกิดการสร&างรายได&และกระจายรายได&ควบคู�ไปกับการพัฒนาท่ียั่งยืนดังนั้น แผนพัฒนาการท�องเท่ียว
แห�งชาติฉบับนี้จึงได&มุ�งเน&นการป\องกันแก&ไขผลกระทบด&านการท�องเท่ียวให&สอดคล&องกับสถานการณ�ท้ังใน
และต�างประเทศ ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) และ
วิสัยทัศน�ประเทศไทยสู�ป` 2570 โดยน&อมนําแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเปRนศูนย�กลางของการ
พัฒนา” มาใช&ในการจัดทําแผนเพ่ือให&เกิดการพัฒนาการท�องเท่ียวแบบองค�รวมท่ีสร&างท้ังรายได&และกระจาย
รายได&อย�างเปRนธรรมและยั่งยืน 
  ท้ังนี้ คณะกรรมการนโยบายการท�องเท่ียวแห�งชาติ คาดหวังว�าแผนพัฒนาการท�องเท่ียว
แห�งชาติฉบับนี้จะมีประโยชน�ต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวของประเทศ ดังนี้ 
  1) เปRนเครื่องมือสําคัญท่ีจะใช&เปRนกรอบทิศทางในการกระตุ&นและฟ��นฟูภาคการท�องเท่ียว
ของทุกฝgายท่ีมีส�วนเก่ียวข&องท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท�องเท่ียว 
  2) ช�วยลดการทํางานท่ีซํ้าซ&อนของหน�วยงานภาครัฐในเรื่องการพัฒนาการท�องเท่ียวซ่ึงจะ
ช�วยให&การพัฒนาการท�องเท่ียวเปRนไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต&การบูรณาการการทํางานระหว�างหน�วยงานท่ี
เก่ียวข&อง 
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  3) หน�วยงานของรัฐและองค�กรท่ีเก่ียวข&องสามารถใช&เปRนกรอบแนวทางการดําเนินงานโดย
นํากลยุทธ�ไปแปลงเปRนนโยบายและแผนปฏิบัติการในหน�วยงาน/องค�กรของตน เพ่ือประโยชน�ในการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวอย�างถูกต&องเหมาะสมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและแก&ไขปXญหาท่ียังคงมีอยู�ในภาคการท�องเท่ียว 
และแก&ไขปXญหาเร�งด�วนด&านการท�องเท่ียวโดยจะมีความสอดคล&องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และนโยบายส�งเสริมการท�องเท่ียวของรัฐบาล 
  4) แก&ไขปXญหาในเชิงโครงสร&าง เพ่ือสร&างความสมดุลและยั่งยืน สร&างระบบภูมิคุ&มกันให&กับ
ภาคอุตสาหกรรมท�องเท่ียวไทย โดยเน&นกระบวนการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วน เพ่ือให&ภาคประชาชน 
ภาคเอกชน และชุมชน เข&ามามีส�วนร�วมในการจัดระเบียบแหล�งท�องเท่ียว ไม�ให&อยู�ในสภาพเสื่อมโทรม หรือถูก
ทําลาย เปRนมิตรต�อสิ่งแวดล&อม รวมท้ังการเปRนเจ&าบ&านท่ีดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่ง
อํานวยความสะดวกในปริมาณท่ีเหมาะสม สะดวกและบริการท่ีมีคุณภาพ เปRนต&นด&วยความจําเปRนดังท่ีกล�าวมา 
กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท�องเท่ียวแห�งชาติจึงได&จัดทํา
แผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติฉบับนี้ เพ่ือกําหนดกรอบทิศทางในการพัฒนาการท�องเท่ียวของไทยให&เกิด
การพัฒนาอย�างเปRนองค�รวม และเกิดการบูรณาการการทํางานของทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข&องในการผลักดันให&มี
การบริหารจัดการการท�องเท่ียว เพ่ือนําไปสู�เป\าหมายการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันและสร&างรายได&
จากการท�องเท่ียวโดยคํานึงถึงความสมดุลและยั่งยืนต�อไป 
  แผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติ พ.ศ. 2555-2559 (กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, 2554) 
ได&กล�าวถึง ยุทธศาสตร�การพัฒนาการท�องเท่ียวไทยว�าการแข�งขันในภาคอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวมีแนวโน&ม
การแข�งขันท่ีรุนแรงมากข้ึนทุกประเทศต�างก็ให&ความสําคัญกับการลงทุนและพัฒนาด&านการท�องเท่ียวเพ่ือสร&าง
รายได&ให&ประเทศประกอบกับบริบทท่ีเปลี่ยนไป ท้ังสถานการณ�และปXจจัยเสี่ยงด&านการท�องเท่ียว ท่ีนับวันจะมี
ความซับซ&อน รุนแรง และเปลี่ยนแปลงเร็วข้ึน จึงมีความจําเปRนต&องแสวงหาแนวทางการพัฒนาการท�องเท่ียวไทย 
โดยกําหนดวิสัยทัศน� เป\าประสงค� เป\าหมาย พันธกิจและยุทธศาสตร�การพัฒนา ดังนี้ 
  วิสัยทัศน� 
  “ประเทศไทยเปRนแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ มีขีดความสามารถในการแข�งขันด&านการ
ท�องเท่ียวในระดับโลก สามารถสร&างรายได&และกระจายรายได&โดยคํานึงถึงความเปRนธรรม สมดุล และยั่งยืน”  
  เป\าประสงค� 
  1. ขีดความสามารถในการแข�งขันด&านการท�องเท่ียวของประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 
  2. รายได&จากการท�องเท่ียวของประเทศเพ่ิมข้ึน โดยเน&นการพัฒนากิจกรรมท่ีสร&าง
มูลค�าและคุณค�า 
  3. สร&างรายได&และกระจายรายได&โดยคํานึงถึงความสมดุลและยั่งยืน 
  เป\าหมาย 
  1. อันดับขีดความสามารถในการแข�งขันด&านการท�องเท่ียวของประเทศไทยเพ่ิมข้ึน
ไม�น&อยกว�า 5 อันดับ หรือเปRนลําดับ 1-7 ของทวีปเอเชีย 
   1.1 อันดับขีดความสามารถด&านกฎระเบียบท่ีเก่ียวข&องด&านการท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึน
ไม�น&อยกว�า 5 อันดับ หรือเปRนลําดับ 1-7 ของทวีปเอเชีย 
   1.2 อันดับขีดความสามารถด&านสภาวะแวดล&อมและสิ่งอํานวยความสะดวกด&าน
การดําเนินธุรกิจเพ่ิมข้ึนไม�น&อยกว�า 5 อันดับ หรือเปRนลําดับท่ี 1-7 ของทวีปเอเชีย 
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   1.3 อันดับขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย� ธรรมชาติ และวัฒนธรรม
เพ่ิมข้ึนไม�น&อยกว�า 5 อันดับ หรือเปRนลําดับท่ี 1-7 ของทวีปเอเชีย 
  2. รายได&จากการท�องเท่ียวของประเทศเพ่ิมข้ึนไม�น&อยกว�าร&อยละ 5  
  3. กลุ�มท�องเท่ียวได&รับการพัฒนา 8 กลุ�มท�องเท่ียว 
  พันธกิจ 
  1. พัฒนาโครงสร&างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการท�องเท่ียว ตลอดจน
ปXจจัยสนับสนุนด&านการท�องเท่ียว ให&มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล  
  2. พัฒนาและฟ��นฟูแหล�งท�องเท่ียวให&มีศักยภาพ มีการพัฒนาอย�างยั่งยืนสร&างความ
สมดุลระหว�างการใช&ประโยชน�ทรัพยากรท�องเท่ียวควบคู�ไปกับการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล&อมสังคม และวิถีชีวิตของชุมชน 
  3. เตรียมความพร&อมของภาคบริการและปXจจัยสนับสนุนการท�องเท่ียวให&มีความพร&อม
ในการรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและฟ��นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 
  4. สร&างความเชื่อม่ันและส�งเสริมการท�องเท่ียว ให&สามารถสร&างรายได&ให&แก�ประเทศ 
  5. บูรณาการงานด&านการท�องเท่ียวให&มีเอกภาพ ลดความซํ้าซ&อนของภารกิจ สร&าง
กลไกในการสนับสนุนการพัฒนาการท�องเท่ียว และการบริหารจัดการอย�างมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วน 
  ยุทธศาสตร� 
  เพ่ือให&บรรลุวิสัยทัศน� ภารกิจ วัตถุประสงค� และเป\าประสงค� ของแผนพัฒนาการ
ท�องเท่ียวแห�งชาติ พ.ศ. 2555–2559 จึงได&กําหนดยุทธศาสตร�ออกเปRน 5 ยุทธศาสตร� ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร&างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการท�องเท่ียวการ
พัฒนาโครงสร&างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการท�องเท่ียวมีส�วนสําคัญในการแก&ไขปXญหาและข&อจํากัด
ในด&านการท�องเท่ียวท่ีอาจส�งผลให&ศักยภาพการท�องเท่ียวของประเทศไทยลดลง โครงสร&างพ้ืนฐานเหล�านี้ ได&แก� 
ระบบโลจิสติกส�ท่ีเชื่อมโยงการท�องเท่ียวท้ังภายในประเทศและระหว�างประเทศ และรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวก
พ้ืนฐานท่ีอาจเปRนอุปสรรคสําคัญต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวไทย โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 
  1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบโลจิสติกส� เพ่ือสนับสนุนการท�องเท่ียว 
    แนวทางการดําเนินการ 
    1.1.1 พัฒนาระบบโลจิสติกส�การท�องเท่ียวระหว�างเมืองท�องเท่ียวหลักและเมือง
ท�องเท่ียวรอง โดยการบูรณาการการขนส�งทุกรูปแบบให&มีการเชื่อมโยง เชื่อมต�อระหว�างศูนย�กลางขนส�งประเภท
ต�างๆ ในจังหวัดเดียวกันและจังหวัดใกล&เคียง รวมถึงพัฒนาระบบขนส�งมวลชนขนาดใหญ�เพ่ือสนับสนุนการ
ท�องเท่ียว โดยให&มีความรวดเร็ว ปลอดภัย สะดวก สะอาด และมีมาตรฐานสากล 
    1.1.2 ส�งเสริมสนับสนุนให&องค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินเข&ามามีส�วนร�วมและ
รับผิดชอบในการพัฒนาระบบโลจิสติกส�การท�องเท่ียวเชื่อมโยงกับแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี 
    1.1.3 ปรับปรุงป\ายบอกทางแหล�งท�องเท่ียว ป\ายสื่อความหมาย ให&ครอบคลุม
แหล�งท�องเท่ียวหลักและแหล�งท�องเท่ียวรอง เปRนระบบเดียวกันท่ัวประเทศ และถูกต&องตามหลักสากล 
    1.1.4 พัฒนาเส&นทางคมนาคมทางบกให&มีมาตรฐานความปลอดภัยตามหลัก
สากลและสามารถเชื่อมโยงระหว�างแหล�งท�องเท่ียวหลักกับแหล�งท�องเท่ียวรองได&อย�างมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนให&เกิดการลงทุนของภาคเอกชนในการพัฒนาการคมนาคมทางบก 
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    1.1.5 พัฒนาเส&นทางการคมนาคมทางอากาศ ให&มีความเชื่อมโยงระหว�างแหล�ง
ท�องเท่ียวภายในประเทศ สนับสนุนให&เกิดการลงทุนของภาคเอกชน ในการเปmดเส&นทางการบินใหม�ๆ 
    1.1.6 พัฒนาท�าเรือ และส�งเสริมการลงทุนสร&างท�าเทียบเรือ เพ่ือเชื่อมโยง
เส&นทางการท�องเท่ียวบริเวณชายฝX�งท้ังด&านอันดามันและฝX�งอ�าวไทย เส&นทางการเดินเรือเพ่ือการ
ท�องเท่ียวในลุ�มน้ําเจ&าพระยาและแม�น้ําโขง ให&มีศักยภาพในการเปRนท�าเรือเพ่ือการท�องเท่ียว 
  1.2 พัฒนาและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการท�องเท่ียว 
    แนวทางการดําเนินการ 
    1.2.1 พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหล�งท�องเท่ียว โดยการปรับปรุงภูมิ
ทัศน� ลานจอดรถป\ายสื่อความหมาย ทางลาด บันไดเลื่อน ศูนย�ข&อมูลท�องเท่ียว ห&องน้ํา รวมถึงสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและผู&สูงอายุให&ได&มาตรฐานตามหลักสากล และสนับสนุนให&
องค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินเข&ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว 
    1.2.2 การพัฒนาเครือข�ายการสื่อสาร โทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ และซอฟต�แวร�
ดิจิทัลคอนเทนต�เพ่ือการท�องเท่ียว สนับสนุนให&เกิดการใช&ระบบ E–Commerce อย�างแพร�หลายส�งเสริมการ
จัดทําข&อมูลการท�องเท่ียวออนไลน� และการเชื่อมโยงระบบบริการต�าง  ๆด&านการท�องเท่ียวทางเว็บไซด� 
    1.2.3 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช&พัฒนาการจัดการท�องเท่ียวให&มี
คุณภาพท้ังระบบ เช�น ระบบตรวจสอบคนเข&าเมือง เชื่อมโยงการจองบัตรโดยสารระหว�างเครื่องบิน 
รถไฟและรถโดยสารประจําทาง และการซ้ือ–ขาย ระหว�างผู&ประกอบการและนักท�องเท่ียว 
    1.2.4 สร&างและพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกจุดผ�านแดน ปรับปรุงสภาพ
จุดผ�านแดนต�างๆ ให&มีสภาพท่ีดีและสะดวกเพ่ือรองรับการท�องเท่ียว รวมท้ังปรับปรุงกฎระเบียบ
บริเวณชายแดนให&มีความสะดวกรวดเร็ว 
    1.2.5 พัฒนาศูนย�กลางให&บริการข&อมูลด&านการท�องเท่ียวและอํานวยความสะดวก
แบบครบวงจรเบ็ดเสร็จท่ีสามารถสอบถามข&อมูลการท�องเท่ียว ประสานแก&ไขความเดือดร&อนช�วยเหลือกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินได&สะดวก รวดเร็ว เข&าถึงได&ง�าย และกระจายให&ครอบคลุมตามสถานท่ีท�องเท่ียวท่ีสําคัญ 
  1.3 สร&างโครงข�ายเส&นทางคมนาคมและระบบเชื่อมโยงการเดินทางท�องเท่ียวกับ
ประเทศเพ่ือนบ&านและในภูมิภาค 
    แนวทางการดําเนินการ 
    1.3.1 ผลักดันให&เกิดนโยบายการบินพาณิชย�ท่ีค�อนข&างเปmด (Liberal Air Policy) โดย
ให&ท�าอากาศยานในประเทศทุกแห�งมีกฎเกณฑ�สร&างแรงจูงใจให&สายการบินนานาชาติมาใช&ท�าอากาศยานใน
ประเทศมากข้ึน เช�น การเก็บค�าธรรมเนียมประเภทต�างๆ ในท�าอากาศยานให&มีสัดส�วนลดน&อยลง หรือเลิกเก็บ
ค�าธรรมเนียมบางรายการรวมท้ังการปรับปรุงเง่ือนไขต�างๆ ในส�วนของการสัญจรทางอากาศระหว�างประเทศ
คู�สัญญาให&มีแรงจูงใจมากข้ึน เพ่ือเสริมศักยภาพของท�าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิให&เปRนศูนย�กลางการ
บินของภูมิภาค และพัฒนาท�าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เชียงใหม� เชียงราย หาดใหญ� กระบี่ และท�าอากาศ
ยานตรัง ให&มีศักยภาพในการเปRนศูนย�กลางการบินของอนุภูมิภาค 
    1.3.2 พัฒนาและปรับปรุงเส&นทางคมนาคมเพ่ือเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ&านโดย
ขยายเส&นทางเดินรถประจําทางและรถไฟ และผลักดันให&มีการเชื่อมโยงกับแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีชายแดน 
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    1.3.3 พัฒนาความร�วมมือด&านการท�องเท่ียวทางเรือตามเส&นทางลําน้ําโขง 
เส&นทางแนวชายฝX�งทะเลอ�าวไทย ฝX�งทะเลอันดามัน และหมู�เกาะต�างๆ เส&นทางเชื่อมโยงกับประเทศ
มาเลเซียและอินโดนีเซีย ตามกรอบความร�วมมือ ASEAN, IMT-GT, ACMECS, BIMSTEC และ GMS  
    1.3.4 ผลักดันการเชื่อมต�อเส&นทางคมนาคมท้ังทางบกและอากาศระหว�าง
ประเทศให&เสร็จโดยเร็ว ตามแนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเหนือ-ใต& (North-South Economic Corridor) และ
แนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor ) 
    1.3.5 ผลักดันให&ไทยเปRนศูนย�กลางการเดินทางสู�ภูมิภาคลุ�มน้ําแม�โขง โดยเชื่อมโยงโล
จิสติกส�ของการเดินทางท�องเท่ียวในรูปแบบต�าง  ๆท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศให&มีความสะดวก 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนาและฟ��นฟูแหล�งท�องเท่ียวให&เกิดความยั่งยืน 
  การขยายตัวของการท�องเท่ียวโดยเน&นปริมาณนักท�องเท่ียวหรือการแสวงหารายได&จากการ
ท�องเท่ียวในขณะท่ีการรองรับขยายไปไม�ทัน ทําให&แหล�งท�องเท่ียวของไทยมีความเสื่อมโทรมยุทธศาสตร�จึงให&
ความสําคัญกับการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�และฟ��นฟูแหล�งท�องเท่ียวอย�างมีทิศทาง ไม�ทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และเอกลักษณ�ของชาติ โดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของแหล�ง
ท�องเท่ียว เพ่ือป\องกันการใช&ประโยชน�มากเกินไป การกําหนดมาตรการในการแก&ไขกฎระเบียบ และข&อบังคับ
ต�าง  ๆให&แหล�งท�องเท่ียวของไทยสามารถมีศักยภาพในการรองรับนักท�องเท่ียว 
  2.1 พัฒนายกระดับคุณภาพแหล�งท�องเท่ียวใหม�ในเชิงกลุ�มพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ 
    แนวทางการดําเนินการ 
    2.1.1 พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวใหม�ท่ีมีศักยภาพ เพ่ือสร&างทางเลือกใหม�แก�
อุตสาหกรรมท�องเท่ียวไทย เน&นการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวท่ีสามารถสร&างคุณค�าและมูลค�าเพ่ิม ตาม
กลุ�มท�องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ 8 กลุ�ม ได&แก� กลุ�มท�องเท่ียวอารยธรรมล&านนาและภาคเหนือตอนบน กลุ�ม
ท�องเท่ียวมรดกโลกเชื่อมโยงการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ กลุ�มท�องเท่ียวอารยธรรมอีสานใต& กลุ�มท�องเท่ียว
วิถีชีวิตลุ�มแม�น้ําโขง กลุ�มท�องเท่ียววิถีชีวิตลุ�มแม�น้ําภาคกลาง กลุ�มท�องเท่ียว Active Beach กลุ�ม
ท�องเท่ียว Royal Coast และกลุ�มท�องเท่ียวมหัศจรรย�สองสมุทร  
    2.1.2 พัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในด&านการท�องเท่ียว โดยผลักดันและกําหนดให&
เปRนเขตพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการพัฒนาการท�องเท่ียว เพ่ือลดความซํ้าซ&อนของการดําเนินงาน และบูรณาการงาน
ร�วมกับทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข&อง 
    2.1.3 สนับสนุนการท�องเท่ียวชายแดน (Cross Border Tourism) โดยการ
เชื่อมโยงการท�องเท่ียวกลุ�มท�องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ 8 กลุ�ม กับกรอบความร�วมมือด&านการท�องเท่ียว 
ASEAN IMT-GT ACMECS BIMSTEC และ GMS  
    2.1.4 ส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต& รวมถึงการ
พัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ&าน เพ่ือแก&ไขปXญหาด&านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในพ้ืนท่ี 
  2.2 การฟ��นฟูแหล�งท�องเท่ียว 
    แนวทางการดําเนินการ 
    2.2.1 ฟ��นฟู และปรับปรุงแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีสภาพเสื่อมโทรมให&กลับคืนสู�
สภาพเดิมเพ่ือนําไปสู�กระบวนการต�อยอดในการสร&างคุณค�าและมูลค�าเพ่ิม โดยคํานึงถึงสิ่งแวดล&อม 
เอกลักษณ�ของสถาปXตยกรรม และวิถีชีวิตของชุมชนในท&องถ่ินเปRนสําคัญ 
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    2.2.2 สํารวจและจัดทําฐานข&อมูลแหล�งท�องเท่ียวเสื่อมโทรมท้ังประเทศ และ
จัดทําแผนการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวเสื่อมโทรม และระบบการติดตามและประเมินผลอย�างเปRนระบบ 
  2.3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของแหล�งท�องเท่ียว 
    แนวทางการดําเนินการ 
    2.3.1 วางแผนจัดการภูมิสถาปXตยกรรมทางการท�องเท่ียวในทุกระดับท้ัง
ระดับชาติระดับกลุ�มท�องเท่ียว ระดับจังหวัด และระดับพ้ืนท่ี โดยการอนุรักษ� ซ�อมแซม และ
บํารุงรักษาสถาปXตยกรรมท่ีเปRนจุดเด�น พร&อมท้ังสร&างสถาปXตยกรรมท่ีมีเอกลักษณ�เฉพาะพ้ืนท่ี 
    2.3.2 จัดการพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียวโดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ 
เพ่ือให&การใช&ประโยชน�เหมาะสมกับศักยภาพของแหล�งท�องเท่ียว และไม�ส�งผลกระทบต�อวิถีชีวิตของ
ประชาชน โดกําหนดการเข&าไปใช&ประโยชน�ในพ้ืนท่ี เพ่ือไม�ให&มีการใช&ประโยชน�เกินขีดความสามารถ
ในการรองรับทางการท�องเท่ียว 
    2.3.3 ผลักดันให&มีการออกกฎ ระเบียบ และบทลงโทษท่ีชัดเจนในการกํากับ
ดูแลรักษาแหล�งท�องเท่ียวรวมท้ังมาตรการเก่ียวกับการป\องกันและการปราบปรามผู&บุกรุกแหล�ง
ท�องเท่ียวธรรมชาติโดยมิชอบ และสอดส�องดูแลการบังคับใช&กฎหมายอย�างจริงจัง 
    2.3.4 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพ่ือสนับสนุนการท�องเท่ียว โดยเฉพาะการ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสถานพยาบาลในแหล�งท�องเท่ียว ระบบการจัดการขยะ น้ําเสีย 
มลพิษและระบบเครือข�ายเฝ\าระวังป\องกันควบคุมโรค 
    2.3.5 สนับสนุน และกําหนดมาตรการเพ่ือแก&ไขปXญหาและผลกระทบอัน
เนื่องมาจากภาวะโลกร&อน การใช&พลังงานสะอาด การใช&เคมีภัณฑ�ท่ีไม�ก�อให&เกิดอันตรายต�อผู&บริโภค 
การกําหนดมาตรการการลดพลังงานของสถานประกอบการ 
    2.3.6 หาแนวทางในการแก&ไขปXญหาภาพลักษณ�ด&านลบของการท�องเท่ียวไทย 
เช�น ความปลอดภัย การเอารัดเอาเปรียบและหลอกลวงนักท�องเท่ียว สินค&าท่ีไม�มีคุณภาพ การ
ท�องเท่ียวทางเพศ โสเภณี การค&ามนุษย� และโรคเอดส� เปRนต&น 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การพัฒนาสินค&า บริการและปXจจัยสนับสนุนการท�องเท่ียว 
  ยุทธศาสตร�มุ�งเน&นการพัฒนาสินค&าและบริการท�องเท่ียวให&มีมาตรฐานอย�างต�อเนื่องครบ
วงจร ความพร&อมของภาคบริการและการท�องเท่ียว แม&ได&รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและความไม�
สงบภายในประเทศ แต�มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและฟ��นฟูเศรษฐกิจของประเทศประเทศไทยยังเปRน
แหล�งท�องเท่ียวท่ีได&รับความนิยมจากนักท�องเท่ียวต�างประเทศ และมีโครงสร&างพ้ืนฐานด&านการท�องเท่ียว 
เช�น โรงแรมและสปาท่ีมีมาตรฐานสูง บริการท�องเท่ียวเชิงสุขภาพขยายตัวอย�างรวดเร็ว นอกจากนี้ เศรษฐกิจ
สร&างสรรค�ได&มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว 
  3.1  การพัฒนาเศรษฐกิจสร&างสรรค� กิจกรรม นวัตกรรมและมูลค�าเพ่ิมด&านการท�องเท่ียว 
    แนวทางการดําเนินการ 
    3.1.1 สร&างสรรค�กิจกรรมการท�องเท่ียวรูปแบบใหม�ๆ ให&สอดคล&องกับความสนใจของ
นักท�องเท่ียวและตรงกับความต&องการของกลุ�มเป\าหมาย โดยเฉพาะกลุ�มนักท�องเท่ียวท่ีสนใจการท�องเท่ียวเชิง
สุขภาพ (Health Tourism) การท�องเท่ียวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) การท�องเท่ียวเชิงศาสนา (Spiritual 
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Tourism) การท�องเท่ียวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ (MICE) การท�องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism) การ
ท�องเท่ียวเชิงเกษตร กลุ�มนักท�องเท่ียวสูงอายุ ครอบครัว และฮันนีมูน เปRนต&น 
    3.1.2 ส�งเสริมเศรษฐกิจสร&างสรรค� และการพัฒนานวัตกรรมทางความคิด 
เพ่ือให&เกิดมูลค�าเพ่ิมในสินค&าการท�องเท่ียว ส�งเสริมการลงทุนเพ่ือการท�องเท่ียวท่ียั่งยืน คํานึงถึง
คุณค�าและสิ่งแวดล&อม รวมถึงการสนับสนุนการเสริมสร&างบรรยากาศการลงทุนในกิจกรรมการ
ท�องเท่ียวใหม�ๆ ท่ีมีศักยภาพ เช�น ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจด&านนันทนาการ โดยเฉพาะการจัดการ
การท�องเท่ียวชุมชน การจัดการสินค&า OTOP และของท่ีระลึก เปRนต&น 
    3.1.3 ผลักดันให&งานเทศกาล ประเพณี และกิจกรรมในไทยเปRนงานเทศกาล
ระดับโลก เช�น สงกรานต� ลอยกระทง แห�ผีตาโขน เทศกาลดนตรี และศิลปะ เปRนต&น 
    3.1.4 ส�งเสริม สนับสนุน อุตสาหกรรมภาพยนตร�และการถ�ายทําภาพยนตร�
ต�างประเทศในประเทศไทย รวมถึงการผลักดันให&มีการจัดต้ังหน�วยงานกลางเพ่ือส�งเสริมสนับสนุน
ธุรกิจการถ�ายทําภาพยนตร�ต�างประเทศในประเทศท้ังภาคการผลิต การบริการ และกิจการท่ีเก่ียวข&อง 
    3.1.5 สํารวจและคัดสรรเอกลักษณ�และจุดเด�นของจังหวัด กลุ�มจังหวัด เพ่ือสร&างและ
กําหนดภาพลักษณ� (Brand Image) ทางการท�องเท่ียวให&เปRนจุดขายแก�นักท�องเท่ียวกลุ�มเป\าหมายเฉพาะ 
    3.1.6 ส�งเสริมและจัดการแข�งขันกีฬาระดับนานาชาติ และระดับชาติ เพ่ือ
สนับสนุนการท�องเท่ียว และการกระจายรายได&สู�ท&องถ่ินและชุมชน 
    3.1.7 ส�งเสริมการจัดประชุม สัมมนา จัดนิทรรศการ ท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติ 
  3.2 การเสริมสร&างโอกาสและแรงจูงใจเพ่ือพัฒนาการค&า การลงทุนด&านการท�องเท่ียว 
    แนวทางการดําเนินการ 
    3.2.1 ผลักดันให&มีการกําหนดเขตเศรษฐกิจด&านการท�องเท่ียว/เขตพัฒนาการ
ท�องเท่ียวและส�งเสริมการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมบริการด&านการท�องเท่ียว ตามกฎหมายว�าด&วยนโยบายการ
ท�องเท่ียวแห�งชาติ เพ่ือให&มีบรรยากาศและสภาพแวดล&อมท่ีเอ้ือต�อการค&าการลงทุนด&านการท�องเท่ียว 
    3.2.2 ส�งเสริมและสนับสนุนการลงทุนด&านการท�องเท่ียว โดยสนับสนุนให&
ภาคเอกชนและนักลงทุนท้ังชาวไทยและชาวต�างประเทศ เข&ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียว 
โดยภาครัฐต&องจัดให&มีสิ่งจูงใจและสิ่งอํานวยความสะดวกต�างๆ ท่ีเหมาะสม 
    3.2.3 เสริมสร&างความเข&มแข็งของภาคเอกชน ท&องถ่ิน ชุมชน ผู&ประกอบการ
รายย�อยและวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมท�องเท่ียว โดยการสนับสนุนเงินทุน วิชาการ การให&ความรู&
และให&คําปรึกษาในการเริ่มต&นประกอบธุรกิจ การสร&างแบรนด� และเอกลักษณ�ของสินค&าให&ตรงกับ
ความต&องการของตลาดท�องเท่ียว การจัดหาแหล�งเงินกู&การคํ้าประกันและเงินทุน การลดต&นทุนในการ
กู&ยืม การให&สิทธิประโยชน�ทางภาษี การสนับสนุนธุรกิจท่ีจัดต้ังใหม� และส�งเสริมการใช&เทคโนโลยีท่ีมี
ความสลับซับซ&อน เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพของสินค&า เปRนต&น 
    3.2.4 สนับสนุนให&ภาคธุรกิจรวมกลุ�มกัน เพ่ือร�วมมือกันในการให&บริการทางการ
ท�องเท่ียว เพ่ือสร&างความแข็งแกร�งในการรองรับการเปmดการค&าเสรีทางการท�องเท่ียวในอนาคต 
    3.2.5 สนับสนุนให&กลไกกองทุนต�างๆ ท่ีมีอยู� เช�น กองทุนเพ่ือส�งเสริมการ
ท�องเท่ียวไทยมีขอบเขตท่ีเอ้ือต�อการค&า การลงทุนให&แก�ผู&ประกอบการภาคบริการท�องเท่ียวมากยิ่งข้ึน 
  3.3 การพัฒนามาตรฐานสินค&า และบริการท�องเท่ียว 
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    แนวทางการดําเนินการ 
    3.3.1 พัฒนามาตรฐานบริการท�องเท่ียวเพ่ือใช&เปRนกรอบในการยกระดับ
คุณภาพของสถานประกอบการด&านการท�องเท่ียวให&มีมาตรฐานและเปRนท่ียอมรับระดับสากล 
    3.3.2 ส�งเสริมและผลักดันให&สถานประกอบการได&นํามาตรฐานด&านการบริการ
ท�องเท่ียวไปใช&ในทุกภาคส�วนเพ่ือพัฒนาผู&ให&บริการและสถานประกอบการของตนเอง 
    3.3.3 สนับสนุนกิจกรรมด&านการตรวจประเมินและรับรองสถานประกอบการ
ตามแนวทางสากล 
    3.3.4 ส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรมท่ีจูงใจผู&ประกอบการด&านการท�องเท่ียวให&เข&า
สู�มาตรฐานการท�องเท่ียวไทย รวมท้ังผลักดันเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท�องเท่ียวไทยให&เปRนท่ี
ยอมรับ เชื่อถือ และเชื่อม่ันจากนักท�องเท่ียวไทยและต�างประเทศ 
    3.3.5 จัดทําฐานข&อมูลท่ีเก่ียวข&องกับแหล�งท�องเท่ียวให&ครบถ&วน ทันสมัย 
เชื่อมโยงไปยังบริการท่ีเก่ียวข&องอย�างครบวงจร และตรงกับความต&องการของผู&ใช&ข&อมูลอย�างแท&จริง 
  3.4 การป\องกันและรักษาความปลอดภัยทางแก�นักท�องเท่ียว 
    แนวทางการดําเนินการ 
    3.4.1 เตรียมความพร&อมในการรับมือภัยคุกคามของโรคติดต�อภัยพิบัติทางธรรมชาติ
การระบาดของโรค และภัยพิบัติอ่ืน  ๆโดยให&ความสําคัญกับการบริหารจัดการวิกฤตการณ� (Crisis Management) 
การเตรียมความพร&อมเพ่ือการตอบสนองอย�างฉับไว และการกู&วินาศภัยในภาวะฉุกเฉิน ครอบคลุมถึงการเตรียม
ความพร&อม การวางมาตรการป\องกันและแก&ไขเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน และมาตรการฟ��นฟูภายหลังเกิดเหตุการณ� 
    3.4.2 กําหนดมาตรการในการป\องกัน ดูแล รักษาความปลอดภัยทางการ
ท�องเท่ียวรวมถึงการท�องเท่ียวท่ีสร&างผลกระทบต�อภาพลักษณ�ของประเทศ ให&เกิดการบังคับใช&อย�าง
จริงจังและมีการบังคับใช&บทลงโทษตามกฎหมาย 
    3.4.3 ผลักดันให&มีการกําหนดมาตรฐานการให&บริการ และมาตรฐานความปลอดภัย
ในสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการท�องเท่ียวในกิจกรรมการท�องเท่ียวทุกรูปแบบ และมีการบังคับใช&อย�างจริงจัง 
    3.4.4 ส�งเสริมสนับสนุนให&ชุมชนเข&ามามีส�วนร�วม โดยการเปRนตํารวจ
อาสาสมัครดูแลรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ีชุมชนของตนเอง อาสาสมัครด&านการท�องเท่ียว 
สนับสนุนตํารวจท�องเท่ียว และอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยทางทะเล (Lifeguard)  
    3.4.5 สนับสนุนส�งเสริมตํารวจท�องเท่ียว หน�วยงาน องค�กร และชุมชน ให&มี
ความรู&ด&านภาษาต�างประเทศ เพ่ือให&ความช�วยเหลือแก�นักท�องเท่ียว 
  3.5  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด&านการท�องเท่ียวให&มีขีดความสามารถในการแข�งขัน 
    แนวทางการดําเนินการ 
    3.5.1 พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของภาคเอกชนในสาขา
ท�องเท่ียวโดยเฉพาะการพัฒนามัคคุเทศก� ทักษะด&านภาษาต�างประเทศ ความรู&เก่ียวกับประวัติศาสตร� 
วัฒนธรรม และสถานท่ีท�องเท่ียวท่ีสําคัญ รวมถึงศักยภาพของบุคลากรด&านการท�องเท่ียวในด&านอ่ืน  
ให&ได&มาตรฐาน เพ่ือเตรียมความพร&อมในการรองรับการเปmดเสรีภาคบริการด&านการท�องเท่ียว  
    3.5.2 พัฒนาและผลักดันให&ประเทศไทยเปRนศูนย�กลางการพัฒนาบุคลากรด&าน
การท�องเท่ียวในกลุ�มประเทศอาเซียน 
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    3.5.3 ผลักดันให&มีการจัดต้ังสถาบันกลางเพ่ือพัฒนาบุคลากรด&านการท�องเท่ียว
อย�างเปRนรูปธรรม โดยทําหน&าท่ีในการกําหนด กํากับ และพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและการบริการ
ในอุตสาหกรรมท�องเท่ียว รวมท้ังบูรณาการความร�วมมือระหว�างภาครัฐและเอกชนในการจัดฝ�กอบรม
และพัฒนาบุคลากรให&มีมาตรฐานตรงตามตําแหน�งท่ีตลาดแรงงานต&องการและมีความเพียงพอ 
    3.5.4 ส�งเสริมให&มีการจัดการฝ�กอบรมและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นท้ังทางด&าน
การปฏิบัติงานเฉพาะทาง วิชาชีพท่ีมีความจําเปRนเร�งด�วนสําหรับสถานประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย�อม รวมท้ังหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู&บริหารต้ังแต�ระดับต&นจนถึงระดับสูงสําหรับบุคลากรใน
อุตสาหกรรมท�องเท่ียว และหลักสูตรพัฒนาผู&สอน 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การสร&างความเชื่อม่ันและส�งเสริมการท�องเท่ียว 
  ยุทธศาสตร�นี้มุ�งเน&นให&นักท�องเท่ียวรับรู&และเข&าใจในภาพลักษณ�ท่ีดีของประเทศสร&างความ
เชื่อม่ันให&แก�นักท�องเท่ียวในการเดินทางมาท�องเท่ียวประเทศไทย โดยการดําเนินการตลาดเชิงรุกเพ่ือประมูลสิทธิ์
ในการจัดงานระดับโลก/ภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักท�องเท่ียวเข&าประเทศ จัดงานแสดงต�าง  ๆ(Event) เพ่ือเผยแพร�
ประชาสัมพันธ�แหล�งท�องเท่ียวในประเทศไทยให&เปRนท่ีรู&จักของนักท�องเท่ียวไทยผ�านสื่อต�างๆ โดยมีเป\าหมาย
เพ่ือให&นักท�องเท่ียวเดินทางเข&ามาท�องเท่ียวในประเทศไทยมากข้ึนมีการใช&จ�ายมากข้ึน 
  4.1 สร&างและเผยแพร�ภาพลักษณ�ด&านการท�องเท่ียว 
    แนวทางการดําเนินการ 
    4.1.1 ประชาสัมพันธ�ประเทศไทยเพ่ือสร&างภาพลักษณ�และความเชื่อม่ันแก�
นักท�องเท่ียวชาวต�างชาติในการเดินทางมาท�องเท่ียวประเทศไทย และสร&างความเข&าใจแก�
นักท�องเท่ียวกลุ�มเป\าหมายท้ังในภาพรวมและในเชิงลึกอย�างต�อเนื่อง 
    4.1.2 เผยแพร�และสื่อสารภาพลักษณ� ทางการท�องเท่ียวให&แพร�หลายในทุก
ช�องทางและครอบคลุมท่ัวถึงอย�างต�อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมเพ่ือสร&างความรับรู&และความตระหนักใน
ความสําคัญของภาพลักษณ� ให&กับผู&เก่ียวข&องกับการท�องเท่ียว และชุมชนท&องถ่ิน 
    4.1.3 เพ่ิมบทบาท/สถานะของไทยในเวทีระหว�างประเทศด&านการท�องเท่ียวให&โดดเด�น
ยิ่งข้ึน และส�งผลดีต�อภาพลักษณ�ของไทยในอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวในเวทีโลก โดยใช&ประโยชน�จากกรอบความ
ร�วมมือระดับโลก (UNWTO, APEC) กรอบความร�วมมือเอเชีย (ACD) และกรอบความร�วมมือระดับภูมิภาค 
    4.1.4 สร&างจิตสํานึกและค�านิยมในความเปRนไทย (Thainess) ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการท�องเท่ียว เพ่ือสร&างความแตกต�างเหนือคู�แข�งขัน ให&คนไทยมีจุดขายร�วมกันในเรื่องของความมีอัธยาศัย
ไมตรีท่ีดี พร&อมต&อนรับผู&มาเยือน และร�วมกันเปRนเจ&าบ&านท่ีดีในการต&อนรับนักท�องเท่ียว 
  4.2 สร&างสภาพแวดล&อมและพัฒนาระบบสนับสนุนการตลาดท�องเท่ียว 
    แนวทางการดําเนินการ 
    4.2.1 จัดทําข&อมูล และรวบรวมข�าวสารด&านการท�องเท่ียวและจัดเก็บในระบบ
ข&อมูลสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศต�างๆ เพ่ือรองรับนักท�องเท่ียวท่ีเข&ามาสืบค&น
ข&อมูลด&านการท�องเท่ียว ผ�านทางเว็บไซต�กลาง ท่ีสามารถสืบค&นได&ถึงระดับพ้ืนท่ี ทันสมัย สามารถ
เข&าถึงได&ง�ายและมีรายละเอียดด&านการท�องเท่ียวมากยิ่งข้ึน 
    4.2.2 เพ่ิมและปรับปรุงช�องทางการจัดจําหน�าย การขยายช�องทางการจัด
จําหน�ายผ�านเครือข�ายธุรกิจ และการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�การท�องเท่ียวผ�านช�องทางต�างๆ ให&มากข้ึน 
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    4.2.3 ส�งเสริมการกระจายตลาดการท�องเท่ียวอย�างสมดุลท้ังในเชิงพ้ืนท่ี เวลา 
และกลุ�มตลาดรวมถึงส�งเสริมและพัฒนาระบบตลาดสินค&าทางการท�องเท่ียวสมัยใหม�ให&สอดคล&องกับ
พฤติกรรมและรสนิยมของนักท�องเท่ียวในกลุ�ม MICE กลุ�มครอบครัว กลุ�มฮันนีมูน กลุ�มท�องเท่ียวเพ่ือ
เปRนรางวัลกลุ�มท�องเท่ียวเชิงนิเวศ การกลุ�มท�องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ (Health and Wellness) กลุ�ม
ท�องเท่ียวเชิงการแพทย� กลุ�มท�องเท่ียวเชิงเกษตร และการท�องเท่ียวเชิงกีฬาและนันทนาการ เปRนต&น 
    4.2.4 พัฒนาขีดความสามารถด&านการวางแผนและการปฏิบั ติงานด&าน
การตลาดออนไลน� (Online Marketing) และพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� (E-Commerce)  
  4.3 ส�งเสริมการท�องเท่ียว เพ่ือสร&างรายได&เข&าประเทศจากนักท�องเท่ียวต�างชาติ 
    แนวทางการดําเนินการ 
    4.3.1 พัฒนาการตลาด และส�งเสริมการขาย ในกลุ�มเป\าหมายนักท�องเท่ียว
เฉพาะกลุ�มท่ีไทยมีศักยภาพ เช�น กลุ�ม MICE กลุ�มครอบครัว กลุ�มฮันนีมูน เปRนต&น โดยสร&างจุดขาย
ใหม�ด&านการท�องเท่ียว กิจกรรมและข&อเสนอพิเศษ เพ่ือจูงใจนักท�องเท่ียวให&เดินทางมาประเทศไทย 
    4.3.2 ดําเนินการตลาดเชิงรุกเพ่ือประมูลสิทธิ์การจัดงานระดับโลก ระดับ
ภูมิภาครวมถึงการจัดงานประชุม และงาน Event ระหว�างประเทศ 
    4.3.3 สร&างจุดขายใหม�ด&านการท�องเท่ียว เช�น การเปRนHospitality and Wellness 
Center of the World เพ่ือรองรับนักท�องเท่ียวระดับบน รวมท้ังสนับสนุนวัฒนธรรมความคิดสร&างสรรค� และ
นําความคิดสร&างสรรค�ไปต�อยอดกับอุตสาหกรรมอ่ืน  ๆเช�น การออกแบบการผลิตภาพยนตร� 
    4.3.4 ประสานความร�วมมือกับประเทศเพ่ือนบ&านในการส�งเสริมการตลาด 
และการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวภายใต&กรอบความร�วมมือระหว�างประเทศระดับโลกและระดับภูมิภาค 
เช�น UNWTO APEC ACD AED GMS IMT–GT BIMSTEC  และ ACMECS เพ่ือการสร&างโครงข�าย
ความเชื่อมโยงระหว�างกลุ�มพ้ืนท่ีการท�องเท่ียวกับประเทศเพ่ือนบ&าน 
  4.4 สร&างกระแสการรับรู& เพ่ือเพ่ิมมูลค�าให&กับสินค&าการท�องเท่ียว 
    แนวทางการดําเนินการ 
    4.4.1 โฆษณาและประชาสัมพันธ�เพ่ือสร&างกระแสการเดินทางของนักท�องเท่ียว
ชาวต�างชาติผ�านสื่อทุกช�องทางอย�างต�อเนื่อง และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ�และส�งเสริมการขาย
ประเทศไทยผ�านสื่อออนไลน�ในทุกรูปแบบอย�างต�อเนื่อง 
    4.4.2 ใช&วิธีการทําการตลาดโดยกลุ�มคนท่ีอยู�ในต�างประเทศ เช�น สถานทูตไทยประจํา
ประเทศต�างๆ  เปRนท่ีเผยแพร�และประชาสัมพันธ�การท�องเท่ียว วัฒนธรรมและสินค&าไทยให&แก�ชาวต�างชาติ 
    4.4.3 พัฒนาเว็บไซต�สื่อประชาสัมพันธ�เพ่ือสร&างความแข็งแกร�งในภาพลักษณ�
พร&อมจัดต้ังศูนย�ให&บริการข&อมูลด&านการท�องเท่ียวและอํานวยความสะดวกอย�างครบวงจร เพ่ือให&การ
บริการข&อมูลการท�องเท่ียวท่ีสมบูรณ�รวดเร็วทันสมัย เช�น การจองท่ีพัก การเดินทาง เปRนต&น โดย
พัฒนาให&มีหลากหลายภาษาเพ่ือให&สามารถเข&าถึงกลุ�มนักท�องเท่ียวได&ดียิ่งข้ึน 
  4.5 การสร&างกระแสการเดินทางของนักท�องเท่ียวชาวไทย 
    แนวทางการดําเนินการ 
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    4.5.1 เผยแพร�ประชาสัมพันธ�แหล�งท�องเท่ียวในประเทศไทย ให&เปRนท่ีรู&จักของ
นักท�องเท่ียวไทยผ�านสื่อต�างๆ และเผยแพร�ประชาสัมพันธ�สร&างทัศนคติท่ีดีในการเดินทางท�องเท่ียว
ภายในประเทศอย�างต�อเนื่อง 
    4.5.2 ร�วมกับภาคเอกชนในการจัดทําแพคเกจพิเศษเสนอขายนักท�องเท่ียวชาว
ไทยเพ่ือกระตุ&นให&เกิดการเดินทาง 
    4.5.3 จัดงานส�งเสริมการขายในรูปแบบต�างๆ ท้ัง Trade + Consumer Fair 
และ Road Show ภายในประเทศ 
    4.5.4 ประสานงานและสนับสนุนหน�วยงานท่ีเก่ียวข&อง เช�น การบินไทย การ
รถไฟแห�งประเทศไทย สมาคมผู&ประกอบการธุรกิจท�องเท่ียวในประเทศ โดยนําเสนอ Special Offer 
หรือจัด Promotion สําหรับคนไทย 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 5 การส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมของภาครัฐ ภาคประชาชนและ
องค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน ในการบริหารจัดการทรัพยากรการท�องเท่ียว 
  โครงสร&างการบริหารจัดการด&านการท�องเท่ียวยังขาดความเชื่อมโยงระหว�างท&องถ่ิน
จังหวัด กลุ�มจังหวัด และประเทศ ขาดการมีส�วนร�วมของประชาชน ภาคเอกชน และการปกครองส�วน
ท&องถ่ิน ขณะท่ีหน�วยงานระดับพ้ืนท่ี เช�น จังหวัด องค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน (อปท.) และชุมชนขาด
ความรู&ด&านการจัดการ ภูมิทัศน�และการวางแผนพัฒนาการท�องเท่ียวการพัฒนากลไก ในการบริหาร
จัดการด&านการท�องเท่ียวจึงเปRนแนวทางในการบูรณาการการทํางานร�วมกันการกําหนดภารกิจ
ขอบเขตของงานการพัฒนาให&ชัดเจน กําหนดรูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวท่ีสอดคล&องกับพ้ืนท่ี
สนับสนุนให&เกิดการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างครบวงจร 
  5.1 การสร&างและพัฒนากลไกในการบริหารจัดการการท�องเท่ียว 
    แนวทางการดําเนินการ 
    5.1.1 เชื่อมโยงบทบาทและภารกิจ ของหน�วยงานหลักด&านการท�องเท่ียว ได&แก�
กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา กรมการท�องเท่ียว การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย กองบังคับการตํารวจท�องเท่ียว 
องค�การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน และสํานักงานส�งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ ให&มีความสอดคล&องกัน และประสานกับกระทรวงอ่ืน  ๆและหน�วยงานท่ีเก่ียวข&อง ในฐานะหน�วยงาน
สนับสนุน เพ่ือให&การกําหนดนโยบายและสนับสนุนด&านการท�องเท่ียวของประเทศเปRนไปในทิศทางเดียวกัน 
    5.1.2 การสร&างพันธมิตร หุ&นส�วน หรือเครือข�ายระหว�างภาครัฐและเอกชนให&มี
ความเปRนรูปธรรมมากข้ึน โดย การอํานวยความสะดวก การลดข้ันตอนในการทํางาน การระดมทุน
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมท่ีจะดําเนินงานร�วมกัน เช�น การส�งเสริมการขายการ
ท�องเท่ียวต�างประเทศ การแสดงสินค&าและบริการ เปRนต&น 
    5.1.3 สนับสนุน และผลักดันให&เกิดความก&าวหน&าตามกรอบความร�วมมือต�างๆ 
ท่ีรัฐบาลได&ดําเนินการไว&แล&ว เช�น IMT-GT ACMECS BIMSTEC และ GMS โดยควรมีการกําหนด
ยุทธศาสตร�และผลักดันให&เกิดผลในทางปฏิบัติในเรื่องต�างๆ ท่ีริเริ่มไว&แล&วให&รวดเร็วยิ่งข้ึน 
    5.1.4 ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข&องกับการท�องเท่ียวให&สอดคล&องและอํานวย
ประสิทธิผลต�อการบริหารจัดการท�องเท่ียวท้ังในปXจจุบันและในอนาคต 
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    5.1.5 บูรณาการงานด&านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของ
นักท�องเท่ียวระหว�างหน�วยงานต�างๆ เพ่ือทําหน&าท่ีในการประสานงานและการสั่งการในการป\องกัน เฝ\าระวัง
เตือนภัย กํากับดูแล และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของนักท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียว
ต�างๆ  ท้ังในกรณีก�อน-หลังเกิดเหตุฉุกเฉินทางการท�องเท่ียว เพ่ือสร&างความม่ันใจให&แก�นักท�องเท่ียว 
  5.2  ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของชุมชนและองค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินในการพัฒนาท�องเท่ียว 
    แนวทางการดําเนินการ 
    5.2.1 อํานวยความสะดวก สนับสนุน ช�วยเหลือ ให&ความรู& ความเข&าใจในการ
บริหารจัดการท�องเท่ียวแก�องค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน 
    5.2.2 กระจายอํานาจ และจัดสรรผลประโยชน�ด&านการท�องเท่ียวให&แก�องค�กร
ปกครองส�วนท&องถ่ิน เพ่ือให&ชุมชนได&รับผลประโยชน�อย�างเปRนธรรม เพ่ือลดความขัดแย&งและสามารถสร&าง
กิจกรรมให&เหมาะสมกับความต&องการสภาพและกําลังรองรับของชุมชนและระบบนิเวศในท&องถ่ิน 
    5.2.3 ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของชุมชนท&องถ่ินในการบริหารจัดการแหล�ง
ท�องเท่ียวโดยจัดต้ังคณะกรรมการในระดับท&องถ่ินข้ึนเพ่ือพัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียวให&มีการ
บริหารเปRนรูปธรรม โดยมีภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาสังคมในท&ให&เข&ามามีส�วนร�วมในการ
อนุรักษ�และฟ��นฟูวัฒนธรรม แหล�งท�องเท่ียวและสิ่งแวดล&อมในพ้ืนท่ีชุมชนท&องถ่ินของตนเอง 

 
2.7 บริบทจังหวัดกําแพงเพชร 
 2.7.1 สภาพท่ัวไป 
  จังหวัดกําแพงเพชร เปRนเมืองเก�าท่ีนับว�ามีความสําคัญทางประวัติศาสตร�และเจริญรุ�งเรืองมา
ต้ังแต�สมัยทวารวดี เปRนท่ีต้ังของเมืองโบราณหลายเมือง เช�น เมืองชากังราว นครชุม ไตรตรึงษ� เทพนคร และ
เมืองคณฑี นอกจากนี้เมืองกําแพงเพชร ยังเปRนเมืองท่ีสองท่ีสมเด็จพระเจ&าตากสินมหาราชได&ครองเมือง 
บรรดาศักด์ิ เปRน “พระยาวชิรปราการ” ต�อมาในป` พ.ศ. 2449 ได&เปลี่ยนเมืองกําแพงเพชรเปRนจังหวัดกําแพงเพชร 
  ตามประวัติศาสตร� กล�าวว�า กําแพงเพชรเปRนเมืองหน&าด�านของสุโขทัย มีฐานะเปRนเทือง
ลูกหลวง เดิมเรียกชื่อว�า “เมืองชากังราว” และมีเมืองบริวารรายล&อมอยู�เปRนจํานวนมาก เช�น ไตรตรึ่ง เทพนคร 
ฯลฯ การท่ีกําแพงเพชรเปRนเมืองหน&าด�านรับศึกสงครามในอดีตอยู�เสมอ จึงเปRนเมืองยุทธศาสตร�มีหลักฐานท่ี
แสดงให&เห็นว�าเปRนเมืองท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร�มากมาย เช�น กําแพงเมือง คูเมือง ป\อมปราการ วัด
โบราณ มีหลักฐานให&สันนิษฐานว�าเดิมเคยเปRนท่ีต้ังของเมือง 2 เมือง คือ เมืองชากังราวและเมืองนครชุม โดย
เมืองชากังราวสร&างข้ึนก�อน ต้ังอยู�ทางฝX�งตะวันออกของแม�น้ําปmง แม�เจ&าเลอไทกษัตริย�องค�ท่ี 4 แห�งราชวงศ�
สุโขทัย เปRนผู&สร&างข้ึนเม่ือประมาณ พ.ศ. 1890 ต�อมาสมัยพระเจ&าลิไท กษัตริย�องค�ท่ี 5 แห�งราชวงศ�สุโขทัยได&
สร&างเมืองใหม�ข้ึนทางฝX�งตะวันของลําน้ําปmง คือ “เมืองนครชุม” 
  สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพได&ทรงบันทึกเรื่อง กําแพงเมืองไว&ว�า เปRนกําแพง
เมืองท่ีเก�าแก� ม่ันคง ยังมีความสมบูรณ�มาก และเชื่อว�า สวยงามท่ีสุดในประเทศไทย ปXจจุบันจังหวัด
กําแพงเพชรเปRนเมืองศูนย�กลางการท�องเท่ียวทางประวัติศาสตร�แห�งหนึ่งเพราะมีโบราณสถานเก�าแก�
ซ่ึงก�อสร&างด&วยศิลาแลงหลายแห�งรวมอยู�ใน “อุทยานประวัติศาสตร�กําแพงเพชร” ท่ีได&รับการ
พิจารณาคัดเลือกจากองค�การศึกษาวิทยาศาสตร�และวัฒนธรรมแห�งสหประชาติ (UNESCO) ให&ข้ึน
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ทะเบียนเปRนมรดกโลก เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2534 โดยคําขวัญจังหวัดกําแพงเพชร คือ กรุพระ
เครื่อง เมืองคนแกร�ง ศิลาแลงใหญ� กล&วยไข�หวาน น้ํามันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก  
  ด&านการปกครอง 
  สภาพทางภูมิศาสตร� ท่ีต้ังและอาณาเขต จังหวัดกําแพงเพชรต้ังอยู�ในเขตภาคเหนือ
ตอนล�าง โดยอยู�ห�างจากกรุงเทพมหานคร 358 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต�อกับจังหวัดใกล&เคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต�อกับ อําเภอวังเจ&า จังหวัดตาก  และอําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
  ทิศใต& ติดต�อกับ อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค� 
  ทิศตะวันออก ติดต�อกับ อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก และอําเภอโพธิ์ทะเล   
อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร  
  ทิศตะวันตก ติดต�อกับ อําเภออุ&มผาง จังหวัดตาก  
  ขนาดพ้ืนท่ี จังหวัดกําแพงเพชรมีพ้ืนท่ี 8,607.5 ตารางกิโลเมตร (5,379,687.5 ไร�) 
เปRนพ้ืนท่ีการเกษตรประมาณ 5,120 ตารางกิโลเมตร (3,200,000 ไร�) ปgาไม& 1,899.85 ตารางกิโลเมตร 
(1,187,406 ไร�) พ้ืนท่ีอยู�อาศัยและพ้ืนท่ีอ่ืนๆ อีกประมาณ 1,587.65 ตารางกิโลเมตร (992,281.25 ไร�)  
  ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดกําแพงเพชร  มีแม�น้ําปmงไหลผ�านเปRนระยะทางยาว
ประมาณ 104 กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศ แบ�งเปRน 3 ลักษณะ คือ 
  ลักษณะท่ี 1 เปRนท่ีราบลุ�มแม�น้ําปmงตอนล�างแบบตะพักลุ�มน้ํา มีระดับความสูงประมาณ 
43-107 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง อยู�บริเวณทางด&านทิศตะวันออกและใต&ของจังหวัด 
  ลักษณะท่ี 2 เปRนเนินเขาเต้ียๆ สลับท่ีราบ พบเห็นบริเวณด&านเหนือ และตอนกลาง
ของจังหวัด 
  ลักษณะท่ี 3 เปRนภูเขาสลับซับซ&อน เปRนแหล�งแร�ธาตุและต&นน้ําลําธารต�างๆ ท่ีสําคัญ 
เช�น คลองวังเจ&า คลองสวนหมาก คลองขลุง และคลองวังไทรไหลลงสู�แม�น้ําปmง 
  โดยสรุป ลักษณะพ้ืนท่ีของจังหวัดกําแพงเพชร ด&านตะวันตกเปRนภูเขาสูงลาดลงมา 
ทางด&านตะวันออก ลักษณะดินเปRนดินปนทรายเหมาะแก�การทํานาแลปลูกพืชไร� 
  ประชากร  
  จังหวัดกําแพงเพชรแบ�งเขตการปกครองเปRน 11 อําเภอ 78 ตําบล (รวมตําบลในเมือง) 
956 หมู�บ&าน ด&านการปกครองท&องถ่ินประกอบด&วย องค�การบริหารส�วนจังหวัด 1 แห�ง เทศบาลเมือง 
3 แห�ง เทศบาลตําบล 21 แห�ง และองค�การบริหารส�วนตําบล 65 แห�ง 
  จังหวัดกําแพงเพชร มีประชากรท้ังสิ้น 727,555 คน แยกเปRนชาย 361,511 คน และ
หญิง 366,044 คน (ข&อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555) 
  ชนกลุ�มน&อย  (ชาวไทยภูเขา) จังหวัดกําแพงเพชรมีชาวไทยภูเขา จํานวน 6 เผ�า คือ 
เผ�ามูเซอ (ลาหู�) เย&า (เม่ียน) กะเหรี่ยง ม&ง (แม&ว) ลีซอ (ลีซู) และลัวะ อาศัยอยู�ใน 6 อําเภอ 10 ตําบล 
คือ อําเภอปางศิลาทอง อําเภอคลองลาน อําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอคลอง  
ขลุง และ อําเภอโกสัมพีนคร ส�วนใหญ�ประกอบอาชีพทําไร� รับจ&าง ทําเครื่องเงิน เย็บผ&าปXกประดิษฐ� 
จักสาน ฯลฯ สําหรับศาสนานับถือศาสนาพุทธ คริสต� และนับถือผีบรรพบุรุษบ&างบางส�วน 
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ตารางท่ี  2.8 แสดงพ้ืนท่ีอําเภอ 
 

 
ตารางท่ี 2.9 แสดงพ้ืนท่ีองค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน  
 

ท่ี อําเภอ พ้ืนท่ี  (ตร.กม.) 

1 อําเภอเมืองกําแพงเพชร 1,348.54 
2 อําเภอขาณุวรลักษบุรี 1,148.46 
3 อําเภอคลองขลุง 783.332 
4 อําเภอพรานกระต�าย 1,081.79 
5 อําเภอไทรงาม 529.175 
6 อําเภอคลองลาน 1,186.78 
7 อําเภอลานกระบือ 429.123 
8 อําเภอทรายทองวัฒนา 202.226 
9 อําเภอปางศิลาทอง 755.981 
10 อําเภอบึงสามัคคี 287.831 
11 อําเภอโกสัมพีนคร 489.4 

รวม 8,252.63 

ท่ี เทศบาลเมือง/ตําบล/อบต. พ้ืนท่ี  (ตร.กม.) 

1 เทศบาลเมืองกําแพงเพชร 14.90 
2 เทศบาลเมืองปางมะค�า 3.25 
3 เทศบาลเมืองหนองปลิง 84.58 
4 เทศบาลตําบลนครชุม 3.50 
5 เทศบาลตําบลปากดง 2.40 
6 เทศบาลตําบลคลองแม�ลาย 13.30 
7 เทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี 11.64 
8 เทศบาลตําบลสลกบาตร 11.70 
9 เทศบาลตําบลคลองขลุง 2.70 
10 เทศบาลตําบลท�ามะเขือ 5.50 
11 เทศบาลตําบลท�าพุทรา 4.00 
12 เทศบาลตําบลลานกระบือ 8.50 
13 เทศบาลตําบลช�องลม 4.70 
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ตารางท่ี 2.9 (ต(อ) 
 

 
 ด&านทรัพยากรปgาไม&และสัตว�ปgา  ทรัพยากรปgาไม& ท่ีสามารถพบได&ในจังหวัด
กําแพงเพชร  มีท้ังปgาเบญจพรรณ ปgาเต็งรัง และปgาดิบแล&ง  โดยอยู�ทางด&านทิศตะวันตกของพ้ืนท่ี  
กระจายอยู�ใน เขตพ้ืนท่ีอนุรักษ�ปgาไม&ประเภทต�างๆ ปXจจุบันมีการบุกรุกทําลายพ้ืนท่ีปgา ส�งผลทําให&
เนื้อท่ีปgามีปริมาณลดลงกว�าในอดีตมากจากข&อมูลการแปลภาพถ�ายดาวเทียม  Landsat-5 (TM) 
มาตราส�วน 1:50,000 ของกรมอุทยาน แห�งชาติ สัตว�ปgา และพันธุ�พืช พบว�า ในป` 2549 จังหวัด
กําแพงเพชรมีเนื้อท่ีปgาไม&จํานวน 1,899.85 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,187,406 ไร� หรือคิดเปRนร&อยละ 22.07 
ของพ้ืนท่ีจังหวัด และในป` 2552 พบว�า จังหวัดกําแพงเพชร มีเนื้อท่ีปgาไม&จํานวน 2,098.69 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 1,311,681.2 ไร� หรือคิดเปRนร&อยละ 24.38 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากป` 2549 จํานวน 124,275 ไร� หรือ
ร&อยละ 10.47 (เนื้อท่ีปgาไม& หมายถึง เนื้อท่ีปgาชนิดต�างๆ เช�น ปgาดิบ ปgาสน ปgาเบญจพรรณ ปgาเต็งรัง 
ปgาเต็งรังแคระแกร็น ปgาพรุ ปgาชายเลน และปgาชายหาด เปRนต&น ไม�ว�าอยู�ในเขตปgาสงวนแห�งชาติ 
อุทยานแห�งชาติ เขตรักษาพันธุ�สัตว�ปgา ปgาโครงการ และพ้ืนท่ีท่ีใหญ�กว�า 5 เฮกแตร� (31.25 ไร�) โดยมี
เรือนยอดต&นไม&สูงอย�างน&อย 5 เมตร ปกคลุมมากกว�า 10 %) มีพ้ืนท่ีปgาตามกฎหมาย โดยออกตาม
กฎกระทรวง และพระราชกฤษฎีกากําหนดเปRนปgาสงวนแห�งชาติ จํานวน 9 แห�ง ได&แก� 1) ปgาคลองวัง
เจ&าและปgาคลองสวนหมาก อยู�ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอคลองลาน และอําเภอโกสัมพีนคร 
2) ปgาคลองสวนหมากและปgาคลองขลุง อยู�ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอคลองลาน และ
อําเภอคลองขลุง 3) ปgาคลองขลุงและปgาแม�วงก� อยู�ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอคลอง   
ขลุง และอําเภอปางศิลาทอง 4) ปgาไตรตรึงษ� อยู�ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองกําแพงเพชร 5) ปgาหนองเสือ
โฮกและปgาหนองแขม อยู�ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอพรานกระต�าย 6) ปgาหนองหลวง อยู�ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ

ท่ี เทศบาลเมือง/ตําบล/อบต. พ้ืนท่ี  (ตร.กม.) 

14 เทศบาลตําบลไทรงาม 5.10 
15 เทศบาลตําบลพรานกระต�าย 2.36 
16 เทศบาลตําบลเขาคีริส 1.32 
17 เทศบาลตําบลทุ�งทราย 90.80 
18 เทศบาลตําบลคลองลานพัฒนา 334.0 
19 เทศบาลตําบลเทพนคร 172.0 
20 เทศบาลตําบลวังยาง 44.44 
21 เทศบาลตําบลคลองพิไกร 36.0 
22 เทศบาลตําบลบ&านพราน 103.2 
23 เทศบาลตําบลระหาน 50.36 
24 เทศบาลตําบลนิคมทุ�งโพธิ์ทะเล 69.0 
25 65  องค�การบริหารส�วนตําบล  
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พรานกระต�ายและอําเภอลานกระบือ 7) ปgาเขาเขียว-เขาสว�าง และปgาคลองห&วยทราย อยู�ในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอพรานกระต�าย 8) ปgาแม�ระกา อยู�ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองกําแพงเพชร 
อําเภอพรานกระต�ายและอําเภอโกสัมพีนคร 9) ปgาหนองคล&าและปgาดงฉัตร อยู�ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอลาน
กระบือ อําเภอไทรงาม อําเภอพรานกระต�าย อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอขาณุวรลักษบุรี และ
อําเภอคลองขลุง 
 อุทยานแห�งชาติ มีจํานวน 3 แห�ง คือ อุทยานแห�งชาติคลองลาน อุทยานแห�งชาติ
คลองวังเจ&า และ อุทยานแห�งชาติแม�วงก� และมีเขตรักษาพันธุ�สัตว�ปgา จํานวน 1 แห�ง คือ เขตรักษา
พันธุ�สัตว�ปgาเขาสนามเพรียง    
 1. อุทยานแห�งชาติคลองลาน อยู�ในพ้ืนท่ีตําบลคลองลานพัฒนา ตําบลคลองน้ําไหล  
ตําบลสักงามและตําบลโปgงน้ําร&อน อําเภอคลองลาน มีพ้ืนท่ีประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร หรือ 
187,500 ไร�  ครอบคลุมพ้ืนท่ีปgาคลองลานอันสมบูรณ�แหล�งสุดท&ายของจังหวัดกําแพงเพชร  
ประกอบด&วยภูเขาสูงชันสลับซับซ&อน เปRนปgาต&นน้ําลําธาร ต&นกําเนิดของน้ําหลายสาย เช�น คลองขลุง 
คลองสวนหมาก เปRนต&น ซ่ึงไหลรวมกันลงสู�แม�น้ําปmง และมีน้ําตกขนาดใหญ� คือ น้ําตกคลองลาน  
สภาพปgาประกอบด&วย ปgาดิบแล&ง พบกระจายอยู�ท่ัวไป ชนิดไม&ท่ีสําคัญ ได&แก� ตะเคียนทอง ตะเคียน
หิน สมพง ยมหอม พะยอม สมอพิเภก ปgาดิบชื้น จะพบอยู�ตามริมห&วยท่ีมีความชื้นสูง ปgาดิบเขาจะ
พบเปRนหย�อมๆ ปgาเบญจพรรณ สภาพปgาส�วนใหญ�จะเปRนปgาเบญจพรรณผสมปgาดงดิบ ชนิดไม&ท่ี
สําคัญ ได&แก� สัก ประดู� ตะเคียนหิน สมพง ยมหอม พะยอม สมอพิเภก ปgาดิบชื้น จะพบอยู�ตามริม
ห&วยท่ีมีความชื้นสูง ปgาดิบเขาจะพบเปRนหย�อมๆ ปgาเบญจพรรณ สภาพปgาส�วนใหญ�จะเปRนปgาเบญจ
พรรณผสมปgาดงดิบ ชนิดไม&ท่ีสําคัญ ได&แก� สัก ประดู�  ตะแบก มะค�าโมง และไผ�ชนิดต�างๆ ปgาเต็งรัง  
ชนิดไม&ท่ีสําคัญ ได&แก� เต็ง รัง ยอปgา สมอพิเภก รกฟ\า สมพง และมีไผ�ชนิดต�างๆ มากมาย จาก
การศึกษาสัตว�ปgาอุทยานแห�งชาติคลองลาน พบว�า มีสัตว�ปgาไม�น&อยกว�า 365 ชนิด 79 วงศ� สัตว�ปgาท่ี
สามารถพบเห็นได& เช�น กระทิง เลียงผา กวาง เก&ง หมูปgา ชะมด อีเห็น กระรอก ชะนีมือขาว เสือ หนู
หริ่งไม&หางพู� ปาดลายพ้ืนเมืองเหนือ กบห&วยขาปุgม เต�าปูลู ก้ิงก�าบินคอแดง กระทิง วัวแดง ตะกวด  
เขียดหลังปุgมท่ีราบ เขียดอ�อง อ่ึงปากขวด และนกชนิดต�างๆ 
 2. อุทยานแห�งชาติคลองวังเจ&า ครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภอคลองลาน อําเภอโกสัมพีนคร  
อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตากเปRนบางส�วน มีพ้ืนท่ีประมาณ          
747 ตารางกิโลเมตร หรือ 466,875 ไร� อยู�ในพ้ืนท่ีจังหวัดกําแพงเพชร 391,125 อยู�ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ตาก 93,750 ไร�  มีสภาพปgามีความหลากหลายประกอบด&วย ปgาเบญจพรรณ ชนิดไม&ท่ีพบ ได&แก� สัก  
รกฟ\า แดง ประดู� และมะกอกเกลื้อน รักใหญ� เสลา โมกมัน สะทิบ กางข้ีมอด ปอตูบหูช&าง   
นอกจากนี้ยังมีไผ�ข้ึนปะปนอยู�ด&วย เช�น ไผ�ซางนวล ไผ�ไร� เปRนต&น ปgาดิบเขา ชนิดไม&ท่ีพบ ได&แก�       
ก�อเดือย ก�อใบเลื่อม ฝาละมี ค�าหด สารภีดอย พะวา โพบาย ก�อหม�น ทะโล& ปgาดิบแล&ง พบกระจายอยู�
บริเวณแนวหุบเขาตอนกลางของพ้ืนท่ี ชนิดไม&ท่ีพบ ได&แก� ชุมแสงแดง เสลา ยมหิน กระโดงแดง เติม  
สะบันงา กระทุ�มน้ํา ลําพูปgา มะเด่ือ ตาว เต�าร&าง ค&อ ปgาสนเขา พบกระจายเปRนหย�อมๆ ตามแนวสัน
เขาและบนยอดเขา ชนิดไม&ท่ีพบ ได&แก� สนสามใบ มะก�อ ทะโล& สารภีดอย ตําเสาหนู เปRนต&น และ      
ปgาเต็งรัง พบกระจายเปRนหย�อมๆ ตามบริเวณยอดเขาหรือเนินเขาเต้ียๆ ทางด&านตะวันออกและตอน
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เหนือ ชนิดไม&ท่ีพบ ได&แก� เต็งรัง เหียง พลวง กระท�อมหมู ก�อนก ก�อแพะ ส&านใหญ� มะม�วงหัวแมงวัน 
สภาพปgาท่ีโดดเด�นท่ีสุดอย�างหนึ่ง คือ ปgาไผ� ท่ีมีอยู�ไม�ตํ่ากว�า 10 ชนิด มีเฟmร�นซ่ึงเปRนไม&ดึกดําบรรพ�อยู�
เปRนจํานวนมาก เนื่องจากเปRนผืนปgาเดียวกับผืนปgาตะวันตกจึงมีความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพ
ปgาท่ีอุดมสมบูรณ�เปRนแหล�งท่ีอยู�ของสัตว�ปgานานาชนิด ดังนี้  สัตว�เลี้ยงลูกด&วยนม (Mammals) เช�น  
เลียงผา กวาง เก&ง กระจง หมีชนิดต�างๆ หมูหริ่ง หมูปgา เสือลายเมฆ เสือไฟ เสือโคร�ง ฯลฯ และนก 
(Avian Fauna) ประกอบด&วย นกเงือก นกกาฮังฯ 
 3. อุทยานแห�งชาติแม�วงก� ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลปางตาไว อําเภอปางศิลาทอง และ
ตําบลปางมะค�า อําเภอขาณุวรลักษบุรี พ้ืนท่ีส�วนใหญ�เปRนแหล�งกําเนิดต&นน้ําลําธาร ตามเทือกเขาสูง
ชันก�อกําเนิดเปRนน้ําตกท่ีสวยงาม 4-5 แห�ง ท้ังเปRนต&นกําเนิดของลําน้ําแม�วงก�ท่ีสําคัญของจังหวัด
นครสวรรค�  นอกจากนี้ยังมีแก�งหินทําให&เกิดน้ําตกเล็กๆ ตามแก�งหินนี้ ตลอดจนมีหน&าผาท่ีสวยงามตาม
ธรรมชาติ มีเนื้อท่ีประมาณ 558,750 ไร� หรือ 894 ตารางกิโลเมตร สภาพปgาท่ีพบ ได&แก� ปgาเบญจพรรณ  
บริเวณท่ีราบริมฝX�งห&วยและภูเขาท่ีไม�สูงนัก พันธุ�ไม&ท่ีพบ ได&แก� สัก เสลา ชิงชัน กระบก กระพ้ีเขาควาย  
มะค�าโมง ง้ิวปgา ประดู�ปgา ปgาเต็งรัง ข้ึนอยู�สลับกับปgาเบญจพรรณ พันธุ�ไม&ท่ีพบ ได&แก� เต็งรัง มะเก้ิม  
ประดู� มะม�วงปgา มะค�าแต& ปgาดิบเขา พันธุ�ไม&ท่ีพบ ได&แก� ก�อใบเลื่อม ก�อเดือย ก�อลิ้น ก�อแอบ ทะโล&  
จําปาปgา กะเพราต&น หนอนข้ีควาย กําลังเสือโคร�ง และมะนาวควาย เปRนต&น ปgาดิบแล&ง ประกอบด&วย  
ยางแดง ยางนา กระบาก ตะเคียนหิน ปออีเก&ง สมพง กัดลิ้น มะหาด พลอง นอกจากนี้ยังมีไม&พุ�มและ
พืชพ้ืนล�างต�างๆ ท่ีทนร�มอีกมากมายหลายชนิด เช�น เข็มขาว หนามคนฑา ว�าน พืชหัวต�างๆ อีกท้ัง
กล&วยไม&ต�างๆ อีกมากมาย ทุ�งหญ&า พบกระจัดกระจายไปตามปgาประเภทต�างๆ ท่ีมีอยู� เกิดจากการ
ทําลายปgาของชาวเขาเผ�าต�างๆ ท่ีเคยอยู�อาศัยในพ้ืนท่ี สังคมพืชท่ีข้ึนทดแทนในพ้ืนท่ี ได&แก� หญ&าคา  
หญ&านิ้วหนู เลา สาบเสือ พง แขมหลวง มะเด่ือ ไมยราบเครือ ไมยราบต&น ลําพูปgา หว&า ต้ิวแดง ง้ิวปgา  
มะเด่ือหอม เปRนต&น เนื่องจากพ้ืนท่ีอุทยานแห�งชาติแม�วงก�มีอาณาเขตติดต�อกับปgาของเขตรักษาพันธุ�
สัตว�ปgาห&วยขาแข&งและเขตรักษาพันธุ�สัตว�ปgาอุ&มผางซ่ึงสัตว�สามารถใช&เส&นทางเดินติดต�อกันได& ได&แก� 
สมเสร็จ เลียงผา กระทิง ช&างปgา เสือโคร�ง เสือดาว ค&างคาวปากย�น ไก�ปgา เหยี่ยวรุ&ง ฯลฯ  
 อุทยานแห�งชาติแม�วงก�มีการสํารวจพบพรรณไม&วงศ�กระดังงา เปRนพรรณไม&ท่ียังไม�
เคยมีรายงานว�าเคยพบท่ีใดมาก�อนในโลก ซ่ึงเปRนพรรณไม&ชนิดใหม�ของโลก และได&มีการตีพิมพ�ใน
วารสารทางวิชาการ ในป` ค.ศ. 2008  ชื่อว�า “ปาหนันแม�วงก�” ชื่อวิทยาศาสตร� “Goniothalamus 
maewongensis R.M.K. Saunders & Chalermglin) พบได&บริเวณช�องเย็น โดยปาหนันแม�วงก�จะมี
ฤดูออกดอกในเดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกป` ดอกบานอยู�ได& 2-3 วัน เม่ือดอกบานจะมีกลิ่นหอม     
มีผลแก�ในช�วงเดือนกรกฎาคม 
 4. เขตรักษาพันธุ�สัตว�ปgาเขาสนามเพรียง มีเนื้อท่ีประมาณ 101 ตารางกิโลเมตร  
หรือ 63,125 ไร� อยู�ในเขตพ้ืนท่ีตําบลโกสัมพี ตําบลเพชรชมพู อําเภอโกสัมพีนคร ตําบลนครชุม ตําบล
ท�าขุนราม ตําบลนาบ�อคํา อําเภอเมืองกําแพงเพชร สภาพปgาและพรรณไม&ประกอบด&วย ปgาเต็งรัง พบ
อยู�บริเวณเชิงเขาและบนยอดเขาสนมีพรรณไม&หลายชนิด คือ เต็งรัง เหียง พลวง รกฟ\า ต้ิว ยอปgา  
พะยอม มะขามป\อม ปgาเบญจพรรณ พบอยู�บริเวณท่ีราบเชิงเขามีไม&สําคัญ คือ สัก ประดู� แดง  
มะค�าโมง ตะแบก เสลา อ&อยช&าง สมพง พยุง กว&าวอินทนิล มะหาด ตีนนก มะม�วงปgาตะคร้ํา  
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กระโดน กะบก คอแลน ไผ�บง ไผ�ซาง ไผ�รวก ปgาดิบแล&ง พบบริเวณหุบเขาและริมห&วยมีไม&สําคัญ คือ  
ตะเคียนทอง ยาง กระบาก มะม�วงปgา จําปาปgา ไผ�บง ไผ�หกกระวาน หวายชนิดต�างๆ ปgาสนสองใบ พบ
อยู�ท่ีเดียวบริเวณยอดเขาสน สัตว�ปgาท่ีพบ ได&แก� เลียงผา หมูปgา หมางจิ้งจอก เสือดาว อีเห็น ชะมด  
พังพอน ชะนี ลิงเม�น แมวปgา หมูหริ่ง กระต�ายปgา ตะกวด ก้ิงก�า งู ตุ�กแกด&วง บึ้ง ไก�ปgา นกขม้ิน นก
กระรางหัวขวาน นกกระขาบทุ�ง นกขุนทอง นกขุนแผน นกบั่งรอก นกกางเขน นกกาเหว�า นกเขียวคราม  
นกกระต๊ิด นกกระจิบ นกกระจาบ นกปรอด นกระวังไพร นกแซงแซว นกโพระดก นกนางแอ�น นกคุ�ม  
นกเขาเขียว นกเขาใหญ� นกเขาขวาน นกเอ้ียง นกกระปูด เปRนต&น         
 ทรัพยากรน้ํา จังหวัดกําแพงเพชรมีทรัพยากรน้ํา ดังนี้ 1) แม�น้ําปmง เปRนแม�น้ําสาย
หลักท่ีสําคัญท้ังของภาคเหนือและของประเทศ มีลําน้ําเข&าสู�จังหวัดกําแพงเพชรบริเวณบ&านวังเจ&า 
ตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร ไหลลงมาทางใต& ผ�านอําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอคลองขลุง อําเภอ
ขาณุวรลักษบุรี และไหลออกจากจังหวัดกําแพงเพชร ท่ีอําเภอขาณุวรลักษบุรี มีความยาวประมาณ   
104 กิโลเมตร 2) คลองวังเจ&า ต&นน้ําอยู�ในเขตอุทยานแห�งชาติคลองวังเจ&า ซ่ึงอยู�ทางด&านตะวันตก
เฉียงเหนือของจังหวัดกําแพงเพชร พ้ืนท่ีรับน้ําลุ�มน้ําสาขาคลองวังเจ&าประมาณ 625.75 ตาราง
กิโลเมตร คลองวังเจ&าเปRน ลําน้ําขนาดเล็กและต้ืนเขิน  เปRนแนวแบ�งเขตระหว�างจังหวัดกําแพงเพชร  
และจังหวัดตาก โดยไหลลงแม�น้ําปmงท่ีบ&านวังเจ&า ตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัด
กําแพงเพชร 3) คลองแม�ระกา ต&นน้ําอยู�ทางทิศเหนือและตะวันตกของอําเภอพรานกระต�าย ไหลผ�าน
มาทางด&านตะวันตกของอําเภอเมืองกําแพงเพชร พ้ืนท่ีรับน้ําสาขาคลองแม�ระกาประมาณ 975.62 
ตารางกิโลเมตร 4) คลองสวนหมาก ต&นน้ําอยู�ในเขตปgาคลองสวนหมาก หรือเขาขุนคลองสวนหมาก  
(อุทยานแห�งชาติคลองลาน) อําเภอคลองลาน ไหลจากตะวันตกมาตะวันออก บรรจบแม�น้ําปmงท่ีบริเวณ
วัดสว�างอารมณ� บ&านนครชุม ตําบลนครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร พ้ืนท่ีรับน้ําลุ�มน้ําสาขาคลองสวน
หมาก ประมาณ 1,129.29 ตารางกิโลเมตร 5) คลองขลุง ต&นน้ําอยู�บริเวณอําเภออุ&มผาง จังหวัดตาก 
อุทยานแห�งชาติแม�วงก� ไหลผ�านตอนใต&ของอําเภอคลองลาน มาทางตะวันตกของอําเภอคลองขลุง   
คลองขลุง อยู�ในลุ�มน้ําสาขาแม�น้ําปmงตอนล�าง ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัด
นครสวรรค� มีพ้ืนท่ีรับน้ําประมาณ 3,316.11 ตารางกิโลเมตร  
 ทรัพยากรธรณี พ้ืนท่ีในจังหวัดกําแพงเพชร  เปRนแหล�งท่ีมีทรัพยากรแร�ธาตุจํานวน
มาก โดยเฉพาะน้ํามันดิบและก�าซธรรมชาติ  ซ่ึงเปRนทรัพยากรแร�ท่ีสร&างชื่อเสียงให&จังหวัดเปRนท่ีรู&จักกัน
โดยท่ัวไป  นอกจากนี้ยังมีแร�ประเภทหินอ�อนและแร�หินประดับอีกเปRนจํานวนมาก  จากการสํารวจของ
กรมทรัพยากรธรณีพบว�าจังหวัดกําแพงเพชร เปRนแหล�งท่ีมีทรัพยากรแร�ธาตุหลายชนิด ท้ังท่ีได&นํามาใช&
ประโยชน�และยังไม�ได&พัฒนานํามาใช&ประโยชน�  คือ น้ํามันดิบ  หินอ�อน แร�เหล็ก ทองแดง แร�หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมก�อสร&าง) ดีบุก ตะก่ัวฟลูออไรท� ไพโรฟmลไลด� จะพบใน
บริเวณภูเขาสูงด&านตะวันตกของจังหวัด และได&นําเอามาใช&ในเชิงพาณิชย� ดังนี้ 1) น้ํามันดิบและก�าซ
ธรรมชาติ พบท่ีบริเวณอําเภอลานกระบือ ภายใต&สัมปทานของบริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด (เดิม คือ
บริษัท ไทยเชลล� เอ็กซ�พลอเรชั่น แอนด�โปรดักชั่น จํากัด) โดยมีบริเวณท่ีสํารวจพบแล&ว คือ บ&านคลอง
สุขแสน บ&านพักบึง บ&านบึงแก&ว บ&านปลักไม&ดํา ซ่ึงเปRนแหล�งผลิตน้ํามันท่ีใหญ�ท่ีสุดในประเทศไทย      
2) หินอ�อนและหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมก�อสร&าง) พบในเขตพ้ืนท่ีอําเภอพราน
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กระต�าย บริเวณทิวเขาสว�างอารมณ� บริเวณด&านตะวันออกของเขาเขียว และในเขาเขียว เขาหน�อ ทางใต&
บ�อน้ําพุ ในทางธรณีวิทยาจัดให&หินอ�อนในเขตจังหวัดกําแพงเพชร เปRนหินอ�อนยุคไซลูเรียน – ดีโว
เนียน อายุ 435-445 ล&านป` 
 ด&านเศรษฐกิจของจังหวัด 
 1. โครงสร&างเศรษฐกิจจังหวัดกําแพงเพชร ป` 2553 พิจารณาจากผลิตภัณฑ�มวล
รวมจังหวัด ณ ราคาประจําป` (Gross Provincial Product at Current Market Price) ข้ึนอยู�กับ
สาขาอุตสาหกรรมเปRนหลัก  มีสัดส�วนร&อยละ 29.36 ของผลิตภัณฑ�มวลรวมท้ังหมด รองลงมา ได&แก� 
สาขาเหมืองแร� และเหมืองหิน มีสัดส�วนร&อยละ 22.26 สาขาเกษตรกรรม การล�าสัตว� และการปgาไม&มี
สัดส�วนร&อยละ 19.99 สาขาขายส�ง ขายปลีกฯ มีสัดส�วนร&อยละ 8.28 และสาขาอ่ืนๆ (12 สาขา) มี
สัดส�วนร&อยละ 20.11 ตามลําดับ 
 2. ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดกําแพงเพชร ป` 2553 ผลิตภัณฑ�มวลรวมจังหวัด (Gross 
Provincial Products: GPP) มูลค�าเพ่ิม ณ ราคาประจําป` มีมูลค�าเท�ากับ 76,519 ล&านบาท เพ่ิมข้ึน
จาก 70,311 ล&านบาทในป`ท่ีผ�านมาเท�ากับ 6,208 ล&านบาท มูลค�าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ีหดตัวร&อยละ 
0.89 ปรับตัวดีข้ึนจากท่ีหดตัวร&อยละ 7.60 ในป`ท่ีผ�านมา เนื่องจากภาคนอกเกษตรขยายตัวร&อยละ 
0.74 จากท่ีหดตัวร&อยละ 6.88 ในป`ท่ีผ�านมา เปRนผลมาจากการขยายตัวของสาขาการขายส�ง ขายปลีกฯ  
สาขาการศึกษา สาขาบริการด&านอสังหาริมทรัพย�ฯสาขาการบริการด&านสุขภาพและสังคม และสาขา
โรงแรมและภัตตาคารท่ีขยายตัวร&อยละ 2.33,4.78, 17.20, 0.41 และ 23.12 ตามลําดับ สาขาท่ีมีการ
ชะลอตัว ได&แก� สาขาเหมืองแร�ฯ สาขาการบริหารราชการแผ�นดินฯสาขาตัวกลางทางการเงิน สาขา
การก�อสร&าง และสาขาการไฟฟ\าฯท่ีขยายตัวเพียงร&อยละ 2.33,2.06, 2.92, 11.61 และ 7.42 
ตามลําดับ สําหรับสาขาการผลิตท่ีหดตัว ได&แก� สาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม การล�าสัตว� และ
การปgาไม&สาขาการขนส�งฯ  สาขาการให&บริการชุมชนฯสาขาประมง และสาขาลูกจ&างในครัวเรือนฯ หดตัว
ร&อยละ 4.27, 9.21, 3.92, 10.35, 2.63 และ 16.91 ตามลําดับ   
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ตารางท่ี 2.10 แสดงอัตราการขยายตัวและโครงสร&างการผลิต  
ร&อยละ 

 อัตราการขยายตัว  
ณ ราคาคงท่ี 

โครงสร�างการผลิต 
ณ ราคาประจําปO 

2552 2553p 2552 2553p 
ภาคเกษตร 0.62 -9.13 20.83 20.22 
     สาขาเกษตรกรรม การล�าสัตว�และปgาไม& 0.98 -9.21 20.59 19.99 
     สาขาประมง -30.30 -2.63 0.24 0.23 
นอกภาคเกษตร -6.88 0.74 79.17 79.78 
     สาขาเหมืองแร� เหมืองหิน 4.56 2.33 22.85 22.26 
     สาขาอุตสาหกรรม -21.11 -4.27 30.45 29.36 
     สาขาขายส�ง ขายปลีกฯ -7.64 2.33 7.67 8.28 
     อ่ืนๆ  1.77 6.29 18.20 19.88 
GPP -7.60 -0.89 100.00 100.00 

 

หมายเหตุ: p หมายถึง Preliminary หรือค�ารายป`ท่ีได&จากการประมวลผลข&อมูลเบื้องต&น 
ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
 

 3. ผลิตภัณฑ�มวลรวมจังหวัดต�อหัว (GPP Per Capita) ในป` 2553 จังหวัด
กําแพงเพชรมีผลิตภัณฑ�มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต�อหัว เท�ากับ 106,219 บาทต�อป` ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากป`ท่ีผ�าน
มา 8,156 บาทต�อป` หรือ ขยายตัวร&อยละ 8.32 จากท่ีหดตัวร&อยละ 6.16 ในป`ผ�านมา 
 4. ค�าจ&างข้ันตํ่าจังหวัดกําแพงเพชร  
 

ตารางท่ี 2.11 แสดงค�าจ&างข้ันตํ่าจังหวัดกําแพงเพชร 
 

อัตราวันละ วันท่ีประกาศใช� วันท่ีบังคับใช� 
147 30 ต.ค. 49 1 ม.ค. 50 
149 12 พ.ย. 50 1 ม.ค. 51 
156 16 พ.ค. 51 1 มิ.ย. 51 
158 25 ธ.ค. 52 1 ม.ค. 53 
158 11 มี.ค. 53 10 เม.ย. 53 
168 13 ธ.ค. 53 1 ม.ค. 54 
234 2 พ.ย. 54 1 เม.ย. 55 

 

ท่ีมา: สํานักงานแรงงานจังหวัดกําแพงเพชร 
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 กิจกรรมการผลิตหลักท่ีสําคัญของจังหวัดกําแพงเพชร 
 อุตสาหกรรมหลักของจังหวัด ได&แก� อุตสาหกรรมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล�  
โรงงานผลิตน้ําตาล การผลิตมันเส&น โรงสีข&าว และโรงงานแป\งมันสําปะหลัง เปRนต&น 
 พืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดกําแพงเพชร ได&แก� ข&าว อ&อย มันสําปะหลัง และ
ข&าวโพดเลี้ยงสัตว� 
 เหมืองแร�ท่ีสําคัญของจังหวัด ได&แก� น้ํามันดิบ เปRนแร�ธาตุท่ีมีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ หินอ�อน และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมก�อสร&าง) อยู�ในเขตอําเภอ
พรานกระต�าย ซ่ึงใช&ในการทําหินประดับและหัตถกรรมหินอ�อน 
 การขายส�ง ขายปลีก ท่ีสําคัญของจังหวัด ได&แก� ร&านขายปลีกแก็ส น้ํามันเชื้อเพลิง 
การขายปลีกสินค&าท่ัวไป การขายปลีกอาหารและเครื่องด่ืม และการขายปลีกวัสดุก�อสร&าง เปRนต&น 
 พาณิชยกรรม ได&แก� 1) สถานประกอบธุรกิจการค&าและบริการ 2) สถานประกอบ
ธุรกิจการค&าและบริการท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล 3) สถานประกอบธุรกิจการค&าและบริการ 4) สถาน
ประกอบธุรกิจการค&าและบริการท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล   
 สถานประกอบธุรกิจการค&าและบริการท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลจังหวัดกําแพงเพชร มี
ผู&จดทะเบียนประกอบธุรกิจการค&าและบริการท่ียังคงดําเนินการอยู�ท้ังหมดสะสมถึง 31 ตุลาคม 2554  
จํานวนท้ังสิ้น 1,499 ราย เพ่ิมข้ึนจากป`ท่ีผ�านมา (ป` 2554)  ร&อยละ 38.28 โดยเปRนห&างหุ&นส�วนจํากัด 
มากท่ีสุด จํานวน 1,132 ราย รองลงมาคือ บริษัทจํากัด จํานวน 364 ราย และห&างหุ&นส�วนสามัญนิติ
บุคคล จํานวน 3 ราย โดยในป` 2555 มีผู&ประกอบการขอจดทะเบียนนิติบุคคลท้ังสิ้น จํานวน        
135 ราย แยกเปRน ห&างหุ&นส�วนจํากัด 90 ราย บริษัทจํากัด 45 ราย และห&างหุ&นส�วนสามัญนิติบุคคล 
1 ราย  ใช&เงินทุนรวมท้ังสิ้น 768.09 ล&านบาท และมีการแจ&งเลิกนิติบุคคลท้ังสิ้นจํานวน 11 ราย   
เปRนห&างหุ&นส�วนจํากัด 8 ราย และบริษัทจํากัด 3 ราย ใช&เงินทุนรวมท้ังสิ้น 14.10 ล&านบาท 
 การจดทะเบียนนิติบุคคลในป` 2555 ส�วนใหญ�เปRนกิจการก�อสร&างอาคารท่ัวไปท่ีมี
มากถึงร&อยละ 32 ของจํานวนนิติบุคคลต้ังใหม�ซ่ึงจําเปRนต&องมาจดทะเบียนนิติบุคคล เพ่ือยื่นซอง
ประมูลหรือการจ&างเหมาของหน�วยงานราชการสาเหตุมาจากผู&บริโภคมีความต&องการท่ีพักอาศัยแนว
สูงหรือคอนโดมิเนียมท่ีเปRนอาคารสูงจะมีแนวโน&มเพ่ิมข้ึน และให&ความสําคัญกับการออกแบบ
โครงการท่ีคํานึงถึงการป\องกันน้ําท�วม เพ่ือสร&างความม่ันใจให&กับผู&ซ้ือ รองลงมาได&แก� บริการ
นันทนาการอ่ืนๆ (การจําหน�ายสลากกินแบ�งรัฐบาล) การขายส�งเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช&อ่ืนๆ 
การขนส�งขนถ�ายสินค&าและคนโดยสาร ฯลฯ ส�วนกิจการอ่ืนๆ ท่ีมีการแจ&งเลิกนิติบุคคล ได&แก� การ
ก�อสร&างอาคารท่ัวไป การขายปลีกยานยนต� การขายส�งเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช&อ่ืนๆ การ
ขนส�งขนถ�ายสินค&าและคนโดยสาร ฯลฯ ซ่ึงมีการจดทะเบียนเลิกไป จํานวน 11 ราย โดยในป` 2555  
นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนด&วยเงินทุนสูงสุด ได&แก� บริษัท โรงสีสวัสดิไพบูลย� จํากัด บริษัท คลังสวัสด์ิ
ไพบูลย� จํากัด ดําเนินธุรกิจขายส�งวัตถุดิบทางการเกษตร และบริษัท โรงสีธันยบูรณ� อินเตอร�เทรด (9) 
จํากัด ดําเนินธุรกิจโรงสีข&าว ตามลําดับ สําหรับนิติบุคคลท่ีจดเลิกกิจการรายใหญ� ได&แก� บริษัท มิตซู
กําแพงเพชร จํากัด ซ่ึงดําเนินธุรกิจการขายปลีกยานยนต� 
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ตารางท่ี 2.12 สรุปจํานวนผู&จดทะเบียนประกอบธุรกิจการค&าและบริการในจังหวัดกําแพงเพชรท่ียัง
 ดําเนินการอยู� 
 

ประเภท 
จํานวนผู�จดทะเบียนท่ียังดําเนินการอยู( (ราย) 

มกราคม – ธันวาคม  2554 มกราคม – ตุลาคม  2555 
บริษัทจํากัด 321 364 
ห&างหุ&นส�วนจํากัด 1,051 1,132 
ห&างหุ&นส�วนสามัญนิติบุคคล 2 3 

รวม 1,374 1,499 
 
ท่ีมา: สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค&าจังหวัดกําแพงเพชร 
 
ตารางท่ี 2.13 แสดงจํานวนและเงินทุนของการจดทะเบียนประกอบธุรกิจการค&าและบริการจังหวัด
 กําแพงเพชร ป` 2555 
 

เดือน 

จดทะเบียนนิติบุคคลใหม( แจ�งเลิกนิติบุคคล 
ห�างหุ�นส(วนจํากัด บริษัทจํากดั ห�างหุ�นส(วนจํากัด บริษัทจํากดั 

จํานวน 
(ราย) 

เงินทุน 
(ล�าน
บาท) 

จํานวน 
(ราย) 

เงินทุน 
(ล�าน
บาท) 

จํานวน 
(ราย) 

เงินทุน 
(ล�าน
บาท) 

จํานวน 
(ราย) 

เงินทุน 
(ล�าน
บาท) 

ม.ค. 55 8 8.00 5 84.00 2 2.00 - - 
ก.พ. 55 10 14.20 3 8.50 - - - - 
มี.ค. 55 8 11.50 7 58.0 - - - - 
เม.ย. 55 4 7.00 3 8.00 1 1.00 - - 
พ.ค. 55 7 6.05 5 108.50 2 1.60 - - 
มิ.ย. 55 7 7.00 5 9.00 2 2.00 2 6.00 
ก.ค. 55 14 32.00 4 10.00 1 0.50 - - 
ส.ค. 55 9 10.90 5 104.00 - - 1 1.00 
ก.ย. 55 12 16.03 3 6.00 - - - - 
ต.ค. 55 11 151.91 5 107.50 - - - - 

รวม 90 264.59 45 503.50 8 7.10 3 7.00 
 
ท่ีมา: สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค&าจังหวัดกําแพงเพชร  
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 โครงสร&างของตลาดและศูนย�กลางการตลาดท่ีสําคัญ   
 ธุรกิจการค&าและบริการของจังหวัด แบ�งเปRน 2 ประเภท คือ ธุรกิจการค&าสินค&า
เกษตร และธุรกิจการค&าสินค&าอุปโภคบริโภคและบริการ รายละเอียดดังนี้  
 1. ธุรกิจการค&าสินค&าเกษตร ประชากรส�วนใหญ�ของจังหวัดกําแพงเพชรมีอาชีพ
กสิกรรมเปRนส�วนใหญ� จึงมีผู&ประกอบธุรกิจซ้ือขายสินค&าเกษตรอยู�เปRนจํานวนมาก และกระจายอยู�ท่ัว
ทุกอําเภอ โดยเฉพาะอําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจค�อนข&างมากจะมีพ�อค&ารายใหญ�เข&าไปต้ัง
สถานประกอบการรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกร สําหรับตลาดซ้ือขายสินค&าเกษตรของจังหวัด
กําแพงเพชร แบ�งออกเปRน 2 ระดับ ได&แก� 1) ตลาดสินค&าเกษตรระดับท&องท่ี เปRนลักษณะพ�อค&ารับซ้ือ
พืชไร�ในระดับตําบลและหมู�บ&าน พ�อค&าในระดับนี้ส�วนใหญ�ต้ังถ่ินฐานร&านค&าอยู�ในตําบล/หมู�บ&านท่ีทํา
การซ้ือขายสินค&าอยู� ลักษณะการซ้ือขายผลผลิตทางการเกษตรโดยปกติจะรับซ้ือผลผลิตชนิดใดชนิด
หนึ่งเพียงชนิดเดียว เช�น รับซ้ือเฉพาะข&าวเปลือก หรือมันสําปะหลัง อย�างใดอย�างหนึ่ง เปRนต&น 
ปริมาณท่ีรับซ้ือในแต�ละครั้งเปRนจํานวนไม�มาก เนื่องจากส�วนใหญ�มีเงินทุนน&อย และเม่ือรับซ้ือผลผลิต
ได&ก็จะนําไปขายต�อให&กับพ�อค&าท&องถ่ินต�อไป 2) ตลาดสินค&าเกษตรระดับท&องถ่ิน ส�วนใหญ�จะอยู�ใน
เขตชุมชนหนาแน�นหรือในเส&นทางท่ีมีการคมนาคมสะดวกและเปRนเส&นทางการเคลื่อนย&ายสินค&า
เกษตรจากระดับไร�นาออกสู�ตลาด พ�อค&าในระดับนี้จะรับซ้ือผลผลิตท้ังจากเกษตรกรโดยตรงและจาก
พ�อค&าระดับท&องท่ี และสามารถรับซ้ือได&ในปริมาณมาก เพราะมีเงินทุนสูง และส�วนใหญ�เปRนนายทุน
เงินกู&ให&แก�เกษตรกร ตลาดสินค&าเกษตรระดับท&องถ่ินท่ีสําคัญๆ ของจังหวัดกําแพงเพชร ได&แก� อําเภอ
เมือง อําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอคลองลาน อําเภอพรานกระต�าย อําเภอปางศิลาทอง และอําเภอ
คลองขลุง 
 2. ธุรกิจการค&าสินค&าอุปโภคบริโภคและบริการ การประกอบการธุรกิจสินค&าอุปโภค
บริโภคและบริการมีจุดศูนย�รวมอยู�ในเขตเทศบาลของแต�ละอําเภอ ซ่ึงเปRนเขตท่ีมีประชากรอยู�อย�าง
หนาแน�น การคมนาคมขนส�งสะดวกรวดเร็ว ลักษณะการซ้ือขายจะมีท้ังการขายส�ง ขายปลีก และการ
บริการ เช�น การซ�อมรถ การรับจ&างทําของ และการให&บริการอ่ืนๆ เปRนต&น ธุรกิจการค&าสินค&าอุปโภค
บริโภคดังกล�าวสามารถจําแนกได& 2 กลุ�ม ได&แก� 1) ตลาดประจําหรือตลาดสด เปRนตลาดท่ีประชาชน
โดยท่ัวไปรู&จักกันดี และเปRนท่ีนิยมในการซ้ือสินค&าอุปโภคบริโภค ส�วนใหญ�ดําเนินการโดยเทศบาลใน
พ้ืนท่ี และบางส�วนดําเนินการโดยเอกชนสําหรับรายชื่อตลาดประจําในจังหวัดกําแพงเพชรแสดงได&ดัง
ตาราง 2) ตลาดนัด เปRนตลาดท่ีอยู�ตามแหล�งชุมชนต�างๆ โดยมีกําหนดเวลาและสถานท่ีแน�นอน 
สินค&าท่ีซื้อขายกันในตลาดนัดจะมีท้ังสินค&าอุปโภคบริโภคหลากหลาย ปXจจุบันมีตลาดในลักษณะนี้อยู�
เปRนจํานวนมากกระจายอยู�ในท&องท่ีต�างๆ และประชาชนนิยมซ้ือขายสินค&าในตลาดนัดกันมากข้ึน 
เนื่องจากมีสินค&าให&เลือกซ้ือได&หลากหลายและมีราคาถูกกว�าตลาดประจําท่ัวไป ส�งผลต�อปริมาณ
การค&าในตลาดประจําท่ีมีสัดส�วนลดลงเปRนจํานวนมาก 
 
 
 
 



109 
 

ตารางท่ี 2.14 แสดงรายชื่อตลาดประจําในจังหวัดกําแพงเพชร จําแนกตามเขตอําเภอต�างๆ 
 

ท่ี อําเภอ ช่ือตลาด ท่ีตั้ง 
1 อําเภอเมือง 

 
ตลาดเทศบาลเมืองกําแพงเพชร 
ตลาดริมปmง 
ตลาดต&นโพธิ์ 
ตลาดศูนย�การค&าเมืองกําแพงเพชร 
ตลาดสดพวงทอง (นครชุม) 
ตลาดสดเทศบาลตําบลปากดง 
ตลาดสดพรนิมิตพัฒนา (คลองแม�ลาย) 

ถนน. วิจิตร 2  ต. ในเมือง 
ถนน. เทศา 2  ต. ในเมือง 
ถนนราชดําเนิน  ต. ในเมือง 
367 ต. ในเมือง  
001 ม. 5 ถ. ศรีรัฐ ต. นครชุม 
บ&านปากดง  ต. ไตรตรึงษ� 
33 ถ. พหลโยธิน ม. 3 ต. คลองแม�ลาย 

2 อําเภอไทรงาม ตลาดเทศบาลตําบลไทรงาม หมู�ท่ี 5 ตําบลไทรงาม 
3 อําเภอคลองขลุง ตลาดเทศบาลตําบลคลองขลุง 

ตลาดเทศบาลตําบลท�ามะเขือ 
ตลาดเทศบาลตําบลท�าพุทธา 
ตลาดโค&งวิไล 

หมู�ท่ี 2 ตําบลคลองขลุง 
หมู�ท่ี 2 ตําบลท�ามะเขือ 
หมู�ท่ี 3 ตําบลท�าพุทธา 
หมู�ท่ี 4 ตําบลคลองขลุง 

4 อําเภอขาณุวร
ลักษบุรี 

ตลาดเทศบาลตําบลสลกบาตร 
ตลาดสมหวัง (ตาซ�วน) 
ตลาดไทยพิทักษ� 

หมู�ท่ี 1 ตําบลสลกบาตร 
หมู�ท่ี 12 ตําบลปgาพุทรา 
หมู�ท่ี 1  ตําบลสลกบาตร 

5 อําเภอคลองลาน ตลาดร�วมมิตร 
ตลาดรุ�งศักด์ิ 
ตลาดป\าโรจน� 
ตลาดแม�สอด 

หมู�ท่ี 4 ตําบลคลองน้ําไหล 
ตําบลคลองลานพัฒนา 
หลังธนคารกสิกรไทย สาขาคลองลาน 
หมู�ท่ี 16 ตําบลคลองน้ําไหล 

6 อําเภอพราน
กระต�าย 

ตลาดเทศบาลตําบลพรานกระต�าย 
ตลาดศรีพิทักษ� 
ตลาดแสงจันทร� (คลองพิไกร) 

หมู�ท่ี 4 ตําบลพรานกระต�าย 
หมู�ท่ี 3 ตําบลถํ้ากระต�ายทอง 
หมู�ท่ี 2 ตําบลคลองพิไกร 

7 อําเภอลานกระบือ ตลาดลานกระบือ 
ตลาดหนองหลวง 

หมู�ท่ี 1  ตําบลลานกระบือ 
หมู�ท่ี 5  ตําบลหนองหลวง 

8 อําเภอปางศิลาทอง ตลาดตําบลโพธิ์ทอง หมู�ท่ี 5  ตําบลโพธิ์ทอง 
9 อําเภอบึงสามัคคี ตลาดแสงเจริญ 

ตลาดทุ�งสนั่น 2004 
หมู�ท่ี 3 ตําบลระหาน 
หมู�ท่ี 3 ตําบลระหาน 
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 ภาพรวมของธุรกิจการค&าของจังหวัดมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน โดยวัดได&จากกิจการ
พาณิชย กรรมค&าปลีกค&าส�งเข&ามาลงทุนเปmดสาขาภายในจังหวัดกําแพงเพชรในช�วงป` 2553–2554 ท่ี
ผ�านมา จํานวน 3 ราย 5 แห�ง ได&แก� ห&างแม็คโคร สาขากําแพงเพชรเปmดให&บริการเม่ือวันท่ี             
3 กุมภาพันธ� 2553 ห&างบิ๊กซีซูเปอร�เซ็นเตอร�เปmดให&บริการเม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2553 และห&างเทส
โก&โลตัส ท่ีเปRนดีพาร�ทเม&นสโตร� (Lotus Express) เปmดให&บริการอยู�ในพ้ืนท่ีอําเภอต�างๆ อีกจํานวน     
3 แห�ง ได&แก� สาขาพรานกระต�าย สาขาขาณุวรลักษบุรี และสาขาท�ามะเขือ การขยายตัวของห&างร&าน
ดังกล�าวได&ช�วยให&ประชาชนในจังหวัดกําแพงเพชรมีทางเลือกในการซ้ือสินค&าในปริมาณ คุณภาพ และ
ราคาท่ีเหมาะสมได&มากข้ึน เกิดการจ&างงาน สร&างความเจริญเติบโตทางด&านเศรษฐกิจให&แก�ท&องท่ีและ
จังหวัดกําแพงเพชร 
 ศูนย�กลางแหล�งธุรกิจการค&าท่ีสําคัญของจังหวัด 
 จังหวัดกําแพงเพชรมีศูนย�กลางแหล�งการค&าท่ีสําคัญ 3 แหล�งใหญ�ๆ ดังนี้ 
 1. แหล�งการค&าในเขตตัวเมืองกําแพงเพชร อยู�ในเขตเทศบาลเมืองกําแพงเพชร ถือเปRน
ศูนย�รวมของการค&าท่ีสําคัญแห�งหนึ่งของจังหวัด มีร&านค&าจําหน�ายสินค&าอุปโภคบริโภค ตลาด 
ซูปเปอร�มาร�เก็ต ศูนย�การค&า นอกจากนี้ยังมีธุรกิจการให&บริการต�างๆ ไม�ว�าจะเปRนโรงแรม ท่ีพัก โรง
ภาพยนตร� ร&านอาหาร ไนต�คลับ ดิสโก&เทค ฯลฯ เปRนจํานวนมาก ผู&บริโภคส�วนใหญ�เปRนประชาชนในเขต
อําเภอเมือง และอําเภอใกล&เคียง เช�น อําเภอโกสัมพีนคร เปRนต&น 
 2. แหล�งการค&าสลกบาตร อําเภอขาณุวรลักษบุรีเปRนศูนย�รวมของสินค&าอุปโภค 
บริโภค ต�างๆ ตลอดจนอุปกรณ�และปXจจัยการผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ยังเปRนศูนย�รวมของการ
บริการรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากทําเลท่ีต้ังอยู�บนถนนสายหลักท่ีจะข้ึนสู�ภาคเหนือและเข&าสู�
กรุงเทพฯ (ถนนพหลโยธิน) มีร&านค&า ร&านอาหาร สถานีบริการเชื้อเพลิง สถาบันการเงินฯลฯ ผู&บริโภค
ส�วนใหญ�เปRนประชาชนในเขตอําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอคลองลาน อําเภอปางศิลาทอง ตลอดจนผู&
ท่ีสัญจรผ�านไปมาเปRนจํานวนมาก  
 3. แหล�งการค&าท�ามะเขือ อําเภอคลองขลุง เปRนแหล�งการค&าท่ีสําคัญเช�นเดียวกัน 
ประกอบด&วยร&านค&าจําหน�ายสินค&าอุปโภคบริโภค ตลาด ซูปเปอร�มาร�เก็ต นอกจากนี้ยังมีธุรกิจการ
ให&บริการต�างๆ ไม�ว�าจะเปRนร&านอาหาร สถาบันการเงิน ฯลฯ ผู&บริโภคหรือลูกค&าส�วนใหญ�เปRน
ประชาชนในเขตอําเภอคลองขลุง อําเภอทรายทองวัฒนา อําเภอบึงสามัคคี เปRนต&น  
 4. แหล�งการค&าอําเภอพรานกระต�าย เปRนศูนย�รวมร&านค&าจําหน�ายสินค&าอุปโภค
บริโภค ตลาด ซูปเปอร�มาร�เก็ต นอกจากนี้ยังมีธุรกิจการให&บริการต�างๆ ไม�ว�าจะเปRนร&านอาหาร สถาบัน
การเงิน ฯลฯ ผู&บริโภคหรือลูกค&าส�วนใหญ�เปRนประชาชนในเขตอําเภอพรานกระต�าย อําเภอลานกระบือ  
 สินค&าสั่งเข&าและสินค&าส�งออก 
 1. สินค&านําเข&า จังหวัดกําแพงเพชร ต&องนําเข&าสินค&าอุปโภคบริโภคท่ีจําเปRนแก�การ
ครองชีพเปRนส�วนใหญ�จากกรุงเทพฯ และแหล�งผลิตท่ีสําคัญ เนื่องจากสินค&าบางชนิดไม�สามารถผลิต
ได&เองในจังหวัด ส�วนสินค&าบางชนิด แม&ว�าผลิตได&เองแต�ยังไม�เพียงพอกับความต&องการของประชาชน  
สินค&านําเข&าท่ีสําคัญ ได&แก� ผลิตภัณฑ�ปmโตรเลียม เมล็ดพันธุ�พืชต�างๆ ปุ�ยเคมีภัณฑ� เครื่องมือเครื่องใช&
ทางการเกษตร ยารักษาโรค น้ํามันพืช เสื้อผ&าสําเร็จรูป วัสดุก�อสร&าง เครื่องใช&ไฟฟ\ายานพาหนะ  



111 
 

เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล� น้ําอัดลม บุหรี่ อาหารสัตว� ฯลฯ เปRนต&น สําหรับสินค&าท่ีมีการนําเข&ามา
จําหน�ายภายในจังหวัดท่ีสําคัญๆ ได&แก� ข&าวสารเจ&าคุณภาพดีนําเข&าจากจังหวดพิจิตร สุโขทัย ข&าวสาร
เหนียวนําเข&าจากจังหวัดเชียงราย พะเยา ยโสธร ไข�ไก�และไข�เปRดนําเข&ามาจากจังหวัดพิจิตรและชลบุรี
หัวหอมและกระเทียมนําเข&าจากเชียงใหม�และลําพูน ส�วนผักสดนําเข&าจากจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัยและ
เพชรบูรณ� และผลไม&บางชนิดนําเข&าจากกรุงเทพฯ และแหล�งผลิตต�างๆ เปRนต&น 
 2. สินค&าส�งออก สินค&าท่ีสําคัญของจังหวัดกําแพงเพชรท่ีส�งออกไปขายส�วนใหญ� 
ได&แก� ผลิตผลทางการเกษตร และสินค&าอุตสาหกรรมการเกษตรบางชนิด แร�ธาตุและน้ํามันดิบ รวมท้ัง
ผลิตภัณฑ�เครื่องด่ืมแอลกอฮอล�  
  - ข&าวเปลือกเจ&า ในปXจจุบันการนําผลผลิตข&าวเปลือกเจ&าไปจําหน�ายยังตลาด
ต�างจังหวัดมีน&อยลงมาก เนื่องจากจํานวนโรงสีในจังหวัดมีปริมาณเพ่ิมข้ึน ทําให&เพียงพอต�อการรับซ้ือ
ผลผลิตข&าวเปลือกจากเกษตรกรในจังหวัด ผลผลิตข&าวเปลือกท่ีส�งไปขายต�างจังหวัดจึงมีเฉพาะกรณีท่ี
ท�าข&าวเปRนผู&รวบรวม หรือโรงสีในจังหวัดท่ีมีคู�ค&าในต�างจังหวัดเท�านั้น 
  - ข&าวสารเจ&า ผลผลิตในจังหวัดส�วนใหญ�เปRนข&าวท่ีมีคุณภาพตํ่าและข&าวนึ่ง 
กล�าวคือ เปRนข&าวสารชนิด 5 – 15 % ร&อยละ 70 และข&าวนึ่งร&อยละ 30 โดยตลาดท่ีสําคัญอยู�ท่ี
กรุงเทพฯ และต�างประเทศ 
  - ข&าวโพด ตลาดข&าวโพดของจังหวัดท่ีสําคัญ ได&แก� โรงอาหารสัตว�อําเภอบางไทร 
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครปฐม และกรุงเทพฯ 
  - มันสําปะหลัง ตลาดปลายทางท่ีสําคัญ ได&แก� จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
ชลบุรี และกรุงเทพฯ 
  - ถ่ัวเหลือง ตลาดปลายทางท่ีสําคัญ ได&แก� โรงงานสกัดน้ํามันพืช และโรงงานอาหารสัตว�ใน
กรุงเทพฯ 
  - ถ่ัวเขียว ตลาดปลายทางท่ีสําคัญ ได&แก� พ�อค&าส�ง ผู&ส�งออก และโรงงานแปรรูปใน
กรุงเทพฯ 
  - กล&วยไข� ตลาดท่ีสําคัญ คือ กรุงเทพฯ และพ�อค&าเร� ท่ัวไปโดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  - ส&มเขียวหวานโดยท่ัวไปผู&ผลิตส&มเขียวหวานในจังหวัดกําแพงเพชรท่ีมีผลผลิต
ส&มเขียวหวานออกจําหน�ายแล&วจะเปRนเกษตรกรสวนส&มท่ีอพยพมาจากจังหวัดในแถบปริมณฑล และ
มีตลาดส&มเขียวหวานของตนเองในเขตกรุงเทพฯ 
  - น้ํามันดิบ น้ํามันท่ีแหล�งสิริกิต์ิ อําเภอลานกระบือส�วนใหญ�ส�งไปจําหน�ายให&กับ
โรงกลั่นน้ํามันท่ีกรุงเทพฯ ส�วนก�าซธรรมชาติและก�าซหุงต&มจะจําหน�ายให&กับ ปตท. ซ่ึงจะจัด
รถบรรทุกแก�สเพ่ือบรรจุถัง ณ จังหวัดลําปาง 
 ระดับราคาสินค&าอุปโภคบริโภค 
 ระดับราคาสินค&าอุปโภคบริโภคของจังหวัดกําแพงเพชร สามารถวิเคราะห�ได&จากค�า
ดัชนีราคาผู&บริโภคจังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงสํานักงานพาณิชย�จังหวัดกําแพงเพชรได&ดําเนินการจัดเก็บ
ราคาสินค&าและบริการ จํานวนท้ังสิ้น 274 รายการ เปRนประจําทุกเดือน ครอบคลุมหมวดอาหารและ
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เครื่องด่ืม เครื่องนุ�งห�ม เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส�วนบุคคล ยานพาหนะการขนส�งและ
การสื่อสารการบันเทิง การอ�านการศึกษาและการศาสนา ฯลฯ เพ่ือนํามาคํานวณดัชนีราคาผู&บริโภค
ของจังหวัดกําแพงเพชรดังนี้ 
 ดัชนีราคาผู&บริโภคของจังหวัดกําแพงเพชร เดือนตุลาคม 2555 
 ป` 2550 ดัชนีราคาผู&บริโภคของจังหวัดกําแพงเพชรเท�ากับ 100 และเดือนตุลาคม 
2555 เท�ากับ 121.8 เทียบกับเดือนกันยายน 2555 เท�ากับ 121.1 
 1. เดือนกันยายน  2555  สูงข้ึนร&อยละ  0.6 
 2. เดือนตุลาคม    2555  สูงข้ึนร&อยละ  2.0 
 3. เฉลี่ยช�วงระยะ 10 เดือน (มกราคม–ตุลาคม ป` 2555) เทียบกับช�วงเดียวกันของ
ป` 2555 เท�ากับ 2.3 (ไม�มีการเปลี่ยนแปลง) 
 ดัชนีราคาผู&บริโภคของจังหวัดกําแพงเพชรเดือนตุลาคม 2555 เทียบกับเดือน
กันยายน 2555 สูงข้ึนร&อยละ 0.6 (เดือนกันยายน 2555 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2555 สูงข้ึนร&อยละ 
0.2) สาเหตุมาจากการสูงข้ึนของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องด่ืมสูงข้ึนร&อยละ 0.6 เช�น หมวดผักและ
ผลไม&สูงข้ึนร&อยละ 12.2 (ผักชีต&นหอม ข้ึนฉ�าย คะน&า) เนื่องมาจากการเกิดภาวะน้ําท�วมในพ้ืนท่ี
เพาะปลูกพืชผักและอยู�ในช�วงเทศกาลกินเจส�งผลให&ความต&องการซ้ือของผู&บริโภคมีจํานวนมากข้ึน จึง
ทําให&ราคาผักสดมีราคาสูงข้ึนตามไปด&วย หมวดปลาและสัตว�น้ําสูงข้ึนร&อยละ 3.9 (ปลาช�อน ปลาดุก 
ปลานิล) 
 พิจารณาดัชนีเฉลี่ยช�วงระยะ 10 เดือน (มกราคม – ตุลาคม) ป` 2555 เทียบกับช�วง
เดียวกันของป` 2554 สูงข้ึนร&อยละ 2.3 ปXจจัยสําคัญมาจากการสูงข้ึนของดัชนีหมวดอาหารและ
เครื่องด่ืมสูงข้ึนร&อยละ 2.9 โดยดัชนีหมวดผักสดสูงข้ึนร&อยละ 10.7 (ผักชี ต&นหอม ข้ึนฉ�าย คะน&า)  
ดัชนีหมวดเครื่องประกอบอาหารสูงข้ึน ร&อยละ 8.1 (ขนมหวาน ไอศรีม น้ําตาล นมข&นหวาน) ดัชนี
หมวดปลาและสัตว�น้ําสูงข้ึนร&อยละ 5.6 (ปลาทู ปลาหมึก ปลาสลิด) ดัชนีหมวดเคหสถานสูงข้ึน     
ร&อยละ 3.6 (ค�าน้ําประปา ค�ากระแสไฟฟ\า) ดัชนีหมวดอาหารบริโภคในบ&านสูงข้ึนร&อยละ 3.4 (เต&าหู&  
ข&าวสารเจ&า) ดัชนีหมวดเครื่องด่ืมไม�มีแอลกอฮอล�สูงข้ึนร&อยละ 2.8 (กาแฟสําเร็จรูปพร&อมด่ืม น้ําแข็ง
หลอด น้ําผลไม&) ดัชนีหมวดอาหารบริโภคนอกบ&านสูงข้ึนร&อยละ 2.8 (อาหารตามสั่ง) เปRนต&น 
 เม่ือพิจารณาดัชนีราคาผู&บริโภคพ้ืนฐาน คือ ดัชนีราคาผู&บริโภคชุดท่ัวไปท่ีหักรายการ
สินค&ากลุ�มอาหารสดและกลุ�มพลังงาน  พบว�าดัชนีราคาอยู�ท่ี 110.1 ซ่ึงน&อยกว�าดัชนีราคาผู&บริโภคชุด
ท่ัวไป เนื่องจากเปRนการคํานวณหาค�าดัชนีโดยไม�นํารายการสินค&ากลุ�มอาหารสดและสินค&ากลุ�ม
พลังงาน ซ่ึงเปRนสินค&าท่ีมีความอ�อนไหวด&านราคาท่ีสูงมาคํานวณด&วย ถือว�าเปRนดัชนีราคาท่ีสะท&อนให&
เห็นการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค&าและบริการในจังหวัดท่ีแท&จริง 
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ตารางท่ี 2.15 แสดงดัชนีราคาผู&บริโภคจังหวัดกําแพงเพชร ป` 2555  
 

หมวด 
ดัชนีราคา อัตราการเปล่ียนแปลง 

ม.ค.–ธ.ค. 
2554 

ม.ค.–ต.ค. 
2555 

(ม.ค. – ต.ค. 2555) / 
(ม.ค. – ธ.ค. 2554) 

รวมทุกรายการ 117.9 120.3 2.3 
หมวดอาหารและเครื่องด่ืม 142.8 145.9 2.9 

ข&าว แป\งและผลิตภัณฑ�จากแป\ง 133.1 136.6 3.1 
เนื้อสัตว� เปRด  ไก� และสัตว�น้ํา 145.4 146.6 0.9 
ไข�และผลิตภัณฑ�นม 126.3 124.7           -  0.5 
ผักและผลไม& 180.5 183.8 3.5 
เครื่องประกอบอาหาร 131.4 140.1 8.1 
เครื่องด่ืมไม�มีแอลกอฮอล� 104.4 107.1 2.8 
อาหารบริโภค – ในบ&าน 129.3 133.2 3.4 
อาหารบริโภค – นอกบ&าน 138.5 141.8 2.8 

หมวดอ่ืนๆ ไม�ใช�อาหาร และเครื่องด่ืม 104.5 106.5 1.8 
หมวดเครื่องนุ�มห�มและรองเท&า 96.3 96.5 0.3 
หมวดเคหสถาน 98.4 101.6 3.6 
หมวดการตรวจรักษาและบริการส�วนบุคคล 101.9 102.9 1.1 
หมวดพาหนะการขนส�งและการสื่อสาร 114.9 116.3 0.7 
หมวดการบันเทิงการอ�านและการศึกษา 84.6 84.9 0.2 
หมวดยาสูบและเครื่องด่ืมมีแอลกอฮอล� 117.8 120.9 2.7 

ดัชนีราคาผู&บริโภคพ้ืนฐาน 108.0 110.1 2.1 
กลุ�มอาหารสดและพลังงาน 137.9 140.8 2.4 

- อาหารสด 148.9 150.9 2.0 
          - พลังงาน 111.3 116.6 3.7 

 
ท่ีมา: สํานักงานพาณิชย�จังหวัดกําแพงเพชร 
หมายเหตุ: ดัชนีราคาผู&บริโภคพ้ืนฐาน คือ ดัชนีราคาผู&บริโภคชุดท่ัวไปท่ีหักรายการสินค&ากลุ�มอาหารสด 
 และสินค&ากลุ�มพลังงาน 
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 สถาบันและการรวมกลุ�มของผู&ประกอบธุรกิจและบริการ 
 1. หอการค&าจังหวัดกําแพงเพชร หอการค&าจังหวัดกําแพงเพชร จัดต้ังข้ึนตาม
พระราชบัญญัติหอการค&า พ.ศ. 2509 โดยได&รับอนุญาตให&จัดต้ังและจดทะเบียนตามใบอนุญาต
หอการค&า ท่ี 1/2527 เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2527 มีสมาชิกเริ่มก�อต้ังจํานวน 12 คน และมีสมาชิก
แรกเริ่ม จํานวน 102 คน ปXจจุบันมีสมาชิกจํานวน 318 คน  
 2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกําแพงเพชร เปRนองค�กรเอกชนของผู&ประกอบการ
อุตสาหกรรมในท&องถ่ินเพ่ือร�วมกันแก&ไขปXญหาและพัฒนาการประกอบการอุตสาหกรรมในท&องถ่ินให&
มีความเจริญก&าวหน&าพร&อมท้ังดูแลเรื่องเก่ียวกับสิ่งแวดล&อมให&อยู�ในระดับมาตรฐานและเจตนารมณ�
ของรัฐบาลสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกําแพงเพชรบริหารงานโดยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
กําแพงเพชร  
 3. ชมรมโรงสีข&าวจังหวัดกําแพงเพชร จากการท่ีจังหวัดกําแพงเพชรเปRนแหล�งปลูก
ข&าวท่ีสําคัญแห�งหนึ่ง โดยมีผลผลิตในแต�ละป`เปRนจํานวนมาก ทําให&มีผู&ประกอบธุรกิจโรงสีข&าวอยู�ใน
พ้ืนท่ีค�อนข&างมากกระจัดกระจายอยู�ในอําเภอต�างๆ ของจังหวัด ในการนี้จึงมีการรวมตัวกันระหว�าง
ผู&ประกอบการโรงสีข&าวจัดต้ังชมรมโรงสีข&าวจังหวัดกําแพงเพชรข้ึน เพ่ือทําหน&าท่ีช�วยเหลือ สนับสนุน 
ส�งเสริม พัฒนาการประกอบธุรกิจโรงสีข&าว และการบริหารจัดการในเรื่องข&าวของจังหวัดกําแพงเพชร  
 4. สมาคมมันสําปะหลังไทยภาคเหนือ จังหวัดกําแพงเพชรเปRนแหล�งปลูกมัน
สําปะหลังท่ีสําคัญแห�งหนึ่งของประเทศ โดยมีผลผลิตในแต�ละป`เปRนจํานวนมาก เปRนอันดับ 2 ของ
ประเทศ (รองจากจังหวัดนครราชสีมา) ทําให&มีผู&ประกอบธุรกิจโรงสีข&าวอยู�ในพ้ืนท่ีค�อนข&างมาก
กระจัดกระจายอยู�ในอําเภอต�างๆ ของจังหวัด ในการนี้จึงมีการรวมตัวกันระหว�างผู&ประกอบการโรงสี
ข&าวจัดต้ังชมรมโรงสีข&าวจังหวัดกําแพงเพชรข้ึน เพ่ือทําหน&าท่ีช�วยเหลือ สนับสนุน ส�งเสริม พัฒนาการ
ประกอบธุรกิจโรงสีข&าว และการบริหารจัดการในเรื่องข&าวของจังหวัดกําแพงเพชร  
 อุตสาหกรรม   
 ภาวการณ�การลงทุนด&านอุตสาหกรรมของจังหวัดกําแพงเพชรในป` 2555 มีการ
เพ่ิมข้ึนของโรงงานท่ีได&รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในระหว�างเดือน ตุลาคม 2554 - กันยายน 
2555 ส�วนใหญ�เปRนโรงงานขนาดเล็กเงินลงทุนไม�เกิน 10 ล&านบาท เพ่ิมข้ึน จํานวน 68 โรงงาน คิด
เปRนร&อยละ 10.90 ของจํานวนโรงงานท้ังหมด 624 โรงงานในปXจจุบัน ซ่ึงส�วนมากประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมการเกษตร จํานวน 26 โรงงาน คิดเปRนร&อยละ 60.47 รองลงมาเปRนอุตสาหกรรม
เฟอร�นิเจอร�และเครื่องเรือน จํานวน 6 โรงงาน คิดเปRนร&อยละ 13.95 และประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมไม&และผลิตภัณฑ�จากไม&ซ่ึงเท�ากับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมด&านอ่ืนๆ อีกกิจการละ    
3 โรงงาน แต�ละกิจการคิดเปRนร&อยละ 6.98 ของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึน (ดูตารางท่ี 
2.16 ประกอบ)  
 
 
 
 



115 
 

ตารางท่ี 2.16 แสดงจํานวนโรงงานท่ีเพ่ิมข้ึนระหว�าง 1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554 (แยกตาม
 อุตสาหกรรม) 
 

ที่ หมวดอุตสาหกรรม จํานวน เงินทุน ชาย หญิง รวม แรงม�า 

1 อุตสาหกรรมการเกษตร 26 934,978,000 116 25 141 7,394.63 
2 อุตสาหกรรมเฟอร�นิเจอร�

และเคร่ืองเรือน 
6 11,350,000 66 28 94 636.10 

3 อุตสาหกรรมไม&และ
ผลิตภัณฑ�จากไม& 

3 407,099,500 78 12 90 2,297.98 

4 อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 3 2,290,400,000 84 2 86 198,855 
5 อุตสาหกรรมอาหาร 2 3,521,670,000 255 47 302 54,999 

6 อุตสาหกรรมเคมี 1 900,000 3 0 3 15.50 

7 อุตสาหกรรมอโลหะ 1 10,500,000 7 3 10 152 

8 อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 1 3,000,000 8 2 10 184.50 

รวม 43 7,179,897,500 617 119 736 264,534.71 
 
ท่ีมา: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกําแพงเพชร (ข&อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555) 
หมายเหตุ: อุตสาหกรรมอ่ืนๆ อาทิเช�น กิจการเก่ียวกับหิน กรวด ทราย ผลิต ส�งหรือจําหน�าย
 พลังงานไฟฟ\า เปRนต&น 
 
 จังหวัดกําแพงเพชร มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีได&รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ณ 
วันท่ี 30 กันยายน 2555 ท้ังสิ้นจํานวน 624 โรงงาน แยกเปRนจําพวก 2 จํานวน 98 โรงงาน คิดเปRน
ร&อยละ 15.71 และจําพวก 3 จํานวน 527 โรงงาน คิดเปRนร&อยละ 84.29 รวมเงินลงทุน 
44,766,680,911 มีคนงานรวมจํานวน 10,480 คน  ( ดูตารางท่ี 2 ประกอบ ) 
 
ตารางท่ี  2.17 แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม (แยกตามจําพวก) ป` 2554 
 

จําพวกท่ี จํานวนโรงงาน เงินลงทุน ชาย หญิง รวม แรงม�า 
2 98 83,430,860 377 97 474 2,772.20 
3 526 44,683,250,051 7,787 2,219 10,016 1,899,560.61 

รวม 3 
จําพวก 

624 44,766,680,911 8,164 2,316 10,480 1,902,332.81 

 

ท่ีมา: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกําแพงเพชร (ข&อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 
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 โรงงานอุตสาหกรรมท่ีได&รับอนุญาตประกอบกิจการ แยกตามจํานวนเงินลงทุน โดย
ส�วนมากเปRนโรงงานขนาดเล็ก จํานวนเงินลงทุนน&อยกว�า 10 ล&านบาท จํานวน 448 โรงงาน คิดเปRน
ร&อยละ 78.21 รองลงมาเปRนโรงงานท่ีมีจํานวนเงินทุนต้ังแต� 10 ล&านบาท แต�ไม�เกิน 100 ล&านบาท 
จํานวน 103 โรงงาน คิดเปRนร&อยละ 16.51 และโรงงานท่ีมีเงินลงทุนมากกว�า 100 ล&านบาท จํานวน 
27 โรงงาน คิดเปRนร&อยละ 4.33 ในส�วนของโรงสีข&าว มีจํานวน 46 แห�ง คิดเปRนร&อยละ 7.38 ของ
จํานวนโรงงานท้ังหมด (ดูตารางท่ี 3 และ 4 ประกอบ) 
 
ตารางท่ี 2.18 แสดงจํานวนเงินลงทุนแยกตามขนาดโรงงานอุตสาหกรรม ป` 2554 
 
ท่ี รายการ จํานวน เงินทุน (ล�านบาท) 
1 โรงสีข&าวท้ังหมด 46 2,446,057,804 
2 โรงงานขนาดเล็ก <10 ล&านบาท 448 1,034,564,497 

3 โรงงานขนาดกลาง >10 ล&านบาท <=100 ล&านบาท 103 2,957,439,262 

4 โรงงานขนาดใหญ� >100 ล&านบาท 27 38,328,619,348 
รวม 624 44,766,680,911 

 
ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกําแพงเพชร (ข&อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554) 
 
ตารางท่ี 2.19 แสดงโรงงานขนาดใหญ�และโรงสีข&าว ท่ีมีเงินลงทุนมากกว�า 100 ล&านบาท ป` 2554 
  

ท่ี ช่ือกิจการ ประกอบกิจการ เงินลงทุน คนงาน 

1 บจก. เบียร�ไทย (1991) มหาชน ผลิตเบียร� น้ําด่ืม โซดา 18,000,900,090 760 
2 บจก. น้ําตาลทิพย�กําแพงเพชร ทําน้ําตาลทรายดิบ/ขาว 3488000000 285 
3 บจก. น้ําตาลนครเพชร ทําน้ําตาลทรายดิบ/ขาว 2,835,508,013 606 
4 บจก. อายิโนะโมะโต�ะ (ประเทศ

ไทย) 
ผลิตผงชูรสและกรดก
ลูตามิค 

2,264,000,000 115 

5 บจก. ทิพย�กําแพงเพชร    ไบโอ
เอเนอร�ยี่ 

ผลิตพลังงานไฟฟ\า  2,235,000,000 75 

6 โรงไฟฟ\าลานกระบือ ผลิตพลังงานไฟฟ\า 2,127,090,358 86 
7 บริษัท กําแพงเพชรเอทานอล ผลิตเอทานอลเพ่ือใช&เปRน

เชื้อเพลิง 
750,000,000 61 
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ตารางท่ี 2.19 (ต(อ) 
 

ท่ี ช่ือกิจการ ประกอบกิจการ เงินลงทุน คนงาน 

8 บจก. แสงฟ\าอินเตอร�ไรซ� สีข&าว 720,000,000 40 
9 กําแพงเพชร กรีนเอ็นเนอร�ยี่ ผลิตพลังานไฟฟ\า  688,000,000 35 
10 บจก. น้ําตาลทรายกําแพงเพชร ทําน้ําตาลทรายดิบ/ขาว 685,000,000 359 
11 บจก. สหกรีนฟอเรสท� ผลิตพลังงานไฟฟ\า 565,000,000 58 
12 เอส ซี แคริเออร� ซ�อมแซมรถยนต�บรรทุก 400,000,000 20 
13 โรงแป\งมัน สหกรณ�นิคมนครชุม 

จํากัด 
ผลิตแป\งมันสําปะหลัง 393,000,000 90 

14 บจก. ไทยเสรี เจนเนอเรตต้ิง ผลิตพลังงานไฟฟ\า 300,000,000 25 
15 บริษัทเจริญสุขแป\งมัน (2005) 

จํากัด 
ผลิตแป\งมันสําปะหลัง 295,000,000 150 

16 บจก. สิงห�โตทองอาร�ซีซีไรซ� สีข&าว 294,304,000 10 
17 บจก. นิวไดมอน สตาร�ช จํากัด ผลิตแป\งมันสําปะหลัง 291,000,000 110 
18 หจก. ศุภชัยไรซ�มิลล� สีข&าว 275,000,000 45 
19 บจก. ที.ซี.เอส. แป\งมัน

อุตสาหกรรม 
ผลิตแป\งมันสําปะหลัง 240,000,000 45 

20 บจก. ไทยปากกาลูกลื่น
อุตสาหกรรม 

ผลิตอุปกรณ�เครื่องเขียน
และเครื่องใช&สํานักงาน 

200,736,000 190 

21 บจก. ธนวัฒน�ไบโอแก�ส ผลิตก�าซชีวภาพจากน้ํา
เสีย 

211,400,000 8 

22 บริษัท ชากังราวสตาร�ช กําจัด ผลิตแป\งมันสําปะหลัง 200,000,000 57 
23 บจก. แก�นเจริญ สาขา 1 

กําแพงเพชร 
ผลิตแป\งมันสําปะหลัง 195,000,000 205 

24 บจก. ไทย ไจโร กรีน ผลิตเครื่องใช&จากฟาง
ข&าว/ วัสดุจากพืช 

177,099,500 20 

25 บจก. สิงห�โตทองไรซ�              
คอร�ปอเรชั่น 

การร�อน คัด คุณภาพ
ข&าวสาร 

168,000,000 8 

26 บจก. โกลบัล วู&ดชิพ ผลิตชิ้นไม&สับจากไม& 153,000,000 62 
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ตารางท่ี 2.19 (ต(อ) 
 

ท่ี ช่ือกิจการ ประกอบกิจการ เงินลงทุน คนงาน 

27 หจก. โรงสีธันยบูรณ�สถาพร สีข&าว 129,000,000 30 
28 หจก. ไทยเสรี กรุ�ป 339 สีข&าว 125,000,000 20 
29 กรมการข&าวกระทรวงเกษตร

และสหกรณ� 
เก็บรักษาลําเลียงเมล็ด
พืช 

124,408,165 9 

30 บจก. ซี.พี.อินเตอร�เทรด จํากัด สีข&าว 123,000,000 13 
31 สหกรณ�การเกษตรขาณุวรลักษ

บุรีจํากัด 
ทํามันเส&น 112,739,422 6 

32 เทศบาลช�องลม ผลิตปุ�ยอินทรีย�ชีวภาพ 104,767,800 9 
 
ท่ีมา: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกําแพงเพชร (ข&อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555) 
 
 อุตสาหกรรมส�วนใหญ�ในจังหวัดกําแพงเพชร เปRนอุตสาหกรรมการเกษตร โดยมาก
ประกอบกิจการทํามันอัดแข็ง ทํามันเส&น ลานมัน โรงสีข&าว และโรงอบเมล็ดพืช จํานวน 262 โรงงาน 
คิดเปRนร&อยละ 41.44 รองลงมาเปRนอุตสาหกรรมอโลหะ จํานวน 76 โรงงาน คิดเปRนร&อยละ 12.18 
และอุตสาหกรรมด&านอ่ืนๆ อีก จํานวน 56 โรงงาน คิดเปRนร&อยละ 8.98 ของจํานวนโรงงานท้ังหมด  
 
ตารางท่ี 2.20 แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม (แยกตามหมวดอุตสาหกรรม) 
 
ที่ หมวดอุตสาหกรรม จํานวน เงินทุน ชาย หญิง รวม แรงม�า 
1 อุตสาหกรรมการเกษตร 262 6,249,606,891 1,869 640 2,509 205,409.32 

2 อุตสาหกรรมอโลหะ 76 297,163,000 487 198 685 7,835.96 

3 อุตสาหกรรมอ่ืนๆ  56 7,015,828,258 1,416 260 1,676 709,654.60 

4 อุตสาหกรรมเฟอร�นิเจอร�
และเคร่ืองเรือน 

47 89,146,000 1,232 220 1,452 3,515.69 

5 อุตสาหกรรม
เคร่ืองจักรกล 

40 82,474,460 167 20 187 2,598.70 

6 อุตสาหกรรมอาหาร 33 10,534,021,813 1,700 278 1,978 810,260.69 

7 อุตสาหกรรมขนส�ง 32 696,314,400 264 32 296 1,887.95 

8 อุตสาหกรรมเคมี 23 298,144,721 138 67 205 2,462.03 
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ตารางท่ี 2.20 (ต(อ) 
 

ที่ หมวดอุตสาหกรรม จํานวน เงินทุน ชาย หญิง รวม แรงม�า 
9 อุตสาหกรรมผลติภัณฑ�โลหะ 18 30,412,500 114 2 116 1,285.66 

10 อุตสาหกรรมไม&และ
ผลิตภัณฑ�จากไม& 

15 502,698,558 207 71 278 4,044.15 

11 อุตสาหกรรมปmโตรเคมี
และผลิตภัณฑ� 

8 97,569,800 41 3 44 4,019.16 

12 อุตสาหกรรมพลาสติก 6 89,250,000 76 67 143 4,177.22 

13 อุตสาหกรรมกระดาษและ
ผลิตภัณฑ�จากกระดาษ 

3 15,609,220 32 25 57 202.33 

14 อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม 2 18,750,900,090 396 425 821 144,900.00 

15 อุตสาหกรรมไฟฟ\า 2 10,041,200 9 8 17 52.20 

16 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ� 1 7,500,000 16 0 16 27.15 

รวม 624 44,766,680,911 8,164 2,316 10,480 1,902,332.81 

 
ท่ีมา: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกําแพงเพชร (ข&อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555) 
 
ตารางท่ี  2.21  แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดกําแพงเพชร แยกตามอําเภอ ป` 2555 
 

ที่ อําเภอ จํานวน เงินทุน ชาย หญิง รวม แรงม�า 

1 อ.เมือง 254 11,683,903,712 3,659 631 4,290 863,892.25 
2 อ.ขาณุวรลักษบุรี 102 2,214,188,393 813 433 1246 67,314.70 
3 อ.คลองขลุง 79 19,909,050,572 1,153 738 1,891 221,624.40 
4 อ.พรานกระต�าย 59 1,200,746,200 545 143 688 56,081.02 
5 อ.คลองลาน 44 189,327,500 133 20 153 6,571.74 
6 อ.โกสัมพีนคร 37 475,107,500 392 266 658 11,188.98 
7 อ.ปางศิลาทอง 17 863,302,000 114 17 131 8,090.05 
8 อ.ลานกระบือ 13 2,283,384,158 916 8 924 408,702.17 
9 อ.บึงสามัคคี 11 5,886,875,476 391 49 440 257,900.10 
10 อ.ไทรงาม 7 60,365,400 38 11 49 960.4 
11 อ.ทรายทองวัฒนา 1 430,000 10 0 10 7.00 

รวม 624 44,766,680,911 8,164 2,316 10,480 1,902,332.81 
 

ท่ีมา: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกําแพงเพชร (ข&อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555) 
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 โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ�ชุมชน (มผช.) 
 โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ�ชุมชน (มผช.) เปRนการพัฒนาผลิตภัณฑ�ในด&านการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ� เพ่ือช�วยส�งเสริมด&านการตลาดของผลิตภัณฑ� ให&เปRนท่ียอมรับอย�าง
แพร�หลายและสร&างความม่ันใจให&กับผู&บริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ�ชุมชน สร&างมูลค�าของผลิตภัณฑ�
ให&สูงข้ึน มีคุณภาพ มีจุดเด�น มีเอกลักษณ� ซ่ึงจะเปRนส�วนช�วยในการพัฒนาท&องถ่ิน สร&างชุมชนให&
เข&มแข็ง พ่ึงตนเองได& สร&างงาน สร&างรายได& 
 สําหรับในพ้ืนท่ีจังหวัดกําแพงเพชรมีผู&ผลิตท่ีข้ึนทะเบียน OTOP จํานวน 337 ราย 
/983  ผลิตภัณฑ� และขณะนี้มีผลิตภัณฑ�ท่ีผ�านการรับรองแล&ว จํานวน 433 ผลิตภัณฑ� โดยเปRนกลุ�ม
ผลิตภัณฑ�อาหาร จํานวน 79 ผลิตภัณฑ� เครื่องด่ืม จํานวน 13 ผลิตภัณฑ� ของใช& ของตกแต�ง ของท่ี
ระลึก จํานวน 225 ผลิตภัณฑ� ผ&าและเครื่องแต�งกาย จํานวน 91 ผลิตภัณฑ� และสมุนไพรท่ีไม�ใช�
อาหาร จํานวน 35 ผลิตภัณฑ� (ฝgายส�งเสริมอุตสาหกรรม สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกําแพงเพชร 
ข&อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555) 
 กิจการเหมืองแร�และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
 จังหวัดกําแพงเพชร มีการประกอบกิจการเหมืองแร� เหมืองหิน โรงแต�งแร� และโรง
โม�หินหลายแห�ง ท่ีสําคัญคือเหมืองหินอ�อน รองลงมาคือหินอุตสาหกรรม ท้ังท่ีผลิตเพ่ืออุตสาหกรรม
ก�อสร&างและอุตสาหกรรมอาหารสัตว� เหมืองหินประดับชนิดหินแกรนิต รวมท้ังมีอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
ท่ีต�อเนื่องจากแร�จําพวกโรงแต�งแร�และโรงโม�หิน ซ่ึงผลิตแร�เพ่ือเปRนวัตถุดิบในการก�อสร&าง เซรามิค 
แก&ว กระจก ปุ�ยอินทรีย� อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมกระดาษ และอาหารสัตว� 
 1. กิจการเหมืองแร� 
  การทําเหมืองแร� ปXจจุบันจังหวัดกําแพงเพชร มีการประกอบกิจการเหมืองแร�
จํานวน 6 เหมือง โดยสามารถแยกตามชนิดแร�ได& ดังนี้1) เหมืองแร�หินประดับชนิดหินแกรนิต  
จํานวน 2 เหมือง ในกลุ�มหมู�เหมืองบ&านปากอ�าง ตําบลอ�างทอง อําเภอเมืองกําแพงเพชร และกลุ�มหมู�
เหมืองบ&านท�าไม& อําเภอพรานกระต�าย ซ่ึงในภาวะปXจจุบันมีกําลังการผลิตน&อยมากเนื่องจากการนํา
หินประดับชนิดหินแกรนิตก&อน (Block) จากต�างประเทศเข&ามาทําการตัดแปรรูปเปRนหินแผ�นซ่ึงมี
ต&นทุนการผลิตท่ีตํ่ากว�า และมีปริมาณการผลิตหินแกรนิตก&อน (Block) ในรอบครึ่งป`แรก (1/2554) 
จํานวน 322 ลูกบาศก�เมตร 2) เหมืองแร�หินอุตสาหกรรม จํานวน 4 เหมือง กระจายตัวอยู�ในท&องท่ี
อําเภอพรานกระต�าย  ในกลุ�มเหมืองเขาหนองแหน และกลุ�มเหมืองเขาจันทน�-เขาพระ ดังนี้ (1) แร�
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมก�อสร&าง) จํานวน 3 เหมือง (เปmดการทําเหมือง) (2) แร�
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรย�แวก (เพ่ืออุตสาหกรรมก�อสร&าง) จํานวน 1 เหมือง (ขอเปmด
การทําเหมือง) ปริมาณหินอุตสาหกรรมท่ีผลิตได&สําหรับป` 2554 จํานวน 523,478  เมตริกตัน  
  การสํารวจแร� มีผู&ประกอบการยื่นขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร� เพ่ือขอสิทธิ
สํารวจแร�ในท&องท่ีจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 22 แปลง เนื้อท่ีประมาณ 23,579 ไร� ดังนี้ 1) แร�เหล็ก 
จํานวน 17 แปลง เนื้อท่ี 19,389 ไร� ในท&องท่ีอําเภอพรานกระต�าย และอําเภอคลองลาน 2) แร�
ทองแดง จํานวน 2 แปลง เนื้อท่ี 1,690 ไร� ในท&องท่ีอําเภอพรานกระต�าย 3) แร�ฟลูออไรต� จํานวน    
2 แปลง เนื้อท่ี 2,500 ไร� ในท&องท่ีอําเภออําเภอคลองลาน 
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  การประกอบธุรกิจแร� มีธุรกิจการซ้ือขายแร�และการครอบครองแร�จํานวน 2 ราย 
ของบริษัท หินแสงวัฒนาฤกษ� (กําแพงเพชร) จํากัด ซ่ึงเปRนการซ้ือขายแร�และการครอบครองแร�
ฟอสเฟตเพ่ือธุรกิจ และการครองครองแร�เพ่ือธุรกิจของบริษัท ยูโร-ไทย เซรามิค จํากัด ซ่ึงเปRนแร�ค
วอร�ตท่ีได&จากการแต�งแร�เฟลด�สปาร� และจําหน�ายเปRนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมแก&วและกระจก 
 2. อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
  เปRนอุตสาหกรรมท่ีต�อเนื่องจากการทําเหมืองแร� และเปRนการพัฒนาแร�เพ่ือให&มี
มูลค�าเพ่ิมท้ังทางด&านคุณภาพ ปริมาณ และคุณค�าด&านการนําไปใช&ประโยชน� ดังนี้ 1) โรงแต�งแร� 
จังหวัดกําแพงเพชรมีโรงแต�งแร�จํานวน 2 โรง กระจายตัวไปในท&องท่ีต�าง ๆ ตามแหล�งวัตถุดิบและ
ตลาดการค&าแร� ดังนี้ (1) โรงแต�งแร�เฟลด�สปาร� จํานวน 1 โรง ในท&องท่ีอําเภอโกสัมพี ทําการแต�งแร�
เฟลด�สปาร�และควอร�ตซ� เพ่ือผลิตแร�เปRนวัตถุดิบสําหรับกลุ�มโรงงานเซรามิค กระจกและแก&ว ซ่ึงเปRน
โรงแต�งแร�ท่ีใช&กรรมวิธีการแต�งข้ันสูงด&วยวิธีการลอยแร� (Flotation Processing) และปXจจุบันไม�มี
การผลิต เนื่องจากผู&ประกอบการประสบปXญหาทางเศรษฐกิจ (2) โรงแต�งแร�ฟอสเฟต จํานวน 1 โรง 
ในท&องท่ีอําเภอพรานกระต�าย ทําการแต�งแร�ฟอสเฟตและแร�ในกลุ�มแคล เซ่ียมคาร�บอเนต หินหนองบัว  
ผลิตแร�เปRนวัตถุดิบสําหรับอาหารสัตว� ปุ�ย แก&วและกระจก อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมยาง และ
อุตสาหกรรมกระดาษ ซ่ึงเปRนโรงแต�งแร�ท่ีใช&กรรมวิธีการแต�งด&วยวิธีการย�อย บด และคัดขนาด และมี
ปริมาณการผลิตแร� และ 2) โรงโม�หิน จังหวัดกําแพงเพชร มีโรงโม� บด ย�อยหิน จํานวน 7 โรง เปmด
ดําเนินการจํานวน 7 โรง กระจายอยู�ท่ัวไปในท&องท่ีอําเภอพรานกระต�ายซ่ึงใกล&กับแหล�งวัตถุดิบ ซ่ึง
ผลิตหินเพ่ืออุตสาหกรรมก�อสร&าง ท้ังการก�อสร&างถนน หินผสมคอนกรีต และหินขัดพ้ืนชนิดหินเกล็ด
ขนาดต�างๆ  
 การเกษตรและชลประทาน  
 จังหวัดกําแพงเพชร มีพ้ืนท่ีประมาณ 5,379,687.5 ไร� เปRนพ้ืนท่ีทําการเกษตร
ประมาณ 3.2 ล&านไร� คิดเปRนร&อยละ 62 ของจังหวัด มีครัวเรือนเกษตรกร ท้ังหมด 91,074 ครัวเรือน 
แบ�งเปRนพ้ืนท่ีได&ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.22 แสดงพ้ืนท่ีทําการเกษตร 
 

พ้ืนท่ี จํานวน (ไร() 
พ้ืนท่ีนา 1,656,474 
พ้ืนท่ีไร� 1,422,988 
พ้ืนท่ีสวน/ไม&ยืนต&น 115,619 
พืชผัก 9,431 
อ่ืนๆ 2,052 
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 จังหวัดกําแพงเพชร มีพ้ืนท่ีในเขตชลประทานประมาณ 877,971 ไร� โครงการ
ชลประทาน 11 อ�างเก็บน้ํา/ฝายทดน้ํา/ประตูระบายน้ํา พ้ืนท่ีโครงการครอบคลุม จังหวัดกําแพงเพชร 
นครสวรรค�  
 ด&านการปศุสัตว� 
 จังหวัดกําแพงเพชร มีการทําปศุสัตว� ประกอบด&วย 
 
ตารางท่ี 2.23 แสดงการทําปศุสัตว� 

 
ชนิด จํานวน (ตัว) เกษตรกร (ราย) 
โคเนื้อ 22,707 1,235 
กระบือ 4,213 345 
สุกร 190,733 2,959 
แพะ 1,242 22 
แกะ 23 4 
ไก� 2,591,652 28,381 
เปRด 743,066 3,631 
อ่ืนๆ 9,977 1,415 

   
 โคเนื้อ (โคพ้ืนเมือง, โคพันธ� และโคลูกผสม, โคขุน) สุกร (สุกรพ้ืนเมือง, สุกรพันธุ�, 
สุกรขุน) แพะ (แพะเนื้อ, แพะนม) ไก� (ไก�พ้ืนเมือง, ไก�เนื้อ, ไก�ไข�, ไก�เนื้อพันธุ�, ไก�ไข�พันธุ�) เปRด      
(เปRดเทศ, เปRดเนื้อ, เปRดไข�, เปRดเนื้อไล�ทุ�ง, เปRดไข�ไล�ทุ�ง) 
 จํานวนฟาร�มไก�เนื้อ 92 ฟาร�ม จํานวนฟาร�มไก�ไข� 16 ฟาร�ม จํานวนฟาร�มไก�พันธุ�     
2 ฟาร�ม จํานวนฟาร�มสุกร 50 ฟาร�ม ร&านจําหน�ายเนื้อสัตว�สะอาด 32 ร&าน ร&านจําหน�ายอาหารสัตว� 
138 ร&าน โรงฆ�าสัตว�ท่ีมี ฆจส. 2 มี 6 แห�ง 
 

ตารางท่ี 2.24 แสดงจํานวนกลุ�มผู&เลี้ยงสัตว�ในจังหวัดกําแพงเพชร 
 

กลุ(มผู�เล้ียงสัตว! จํานวนกลุ(ม 
กลุ�มผู&เลี้ยงโค 27 
กลุ�มผู&เลี้ยงไก� 419 

กลุ�มผู&เลี้ยงกระบือ 3 
กลุ�มผู&เลี้ยงสุกร 63 
กลุ�มผู&เลี้ยงเปRด 11 

รวม 523 
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 ศูนย�เมล็ดพันธุ�ข&าวกําแพงเพชร สังกัดกรมการข&าว มีภารกิจหลักในการผลิตและ
กระจายเมล็ดพันธุ�ข&าวพันธุ�ดี ชั้นพันธุ�ขยาย ชั้นพันธุ�จําหน�าย แก�เกษตรกรท่ัวไป เอกชน และจัดส�ง
ตามโครงการต�างๆ เป\าหมายการผลิตป` 2555 จํานวน 5,500 ตัน ผลการดําเนินงาน ผลิตได& 5,045 ตัน  
พ้ืนท่ีดําเนินการผลิตโดยกลุ�มผู&ผลิตเมล็ดพันธุ� ในเขตอําเภอลานกระบือ จํานวน 2 กลุ�ม เขตอําเภอ
พรานกระต�าย จํานวน 2 กลุ�ม และเขตอําเภอปางศิลาทอง จํานวน 1 กลุ�ม  
 นอกจากนี้ ยังได&ดําเนินงานตามโครงการอ่ืนๆ ของกรมการข&าว ได&แก� โครงการ
พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพศูนย�ข&าวชุมชน จํานวน 7 ศูนย� เป\าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ�ข&าวพันธุ�ดี    
ศูนย�ละ 50 ตันโครงการพัฒนาและส�งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข&าวให&ได&
มาตรฐาน GAP งบพัฒนาจังหวัด เป\าหมาย จํานวน 400 แปลง และได&ตรวจประเมินคงอายุการ
รับรอง จํานวน 404 แปลง 
 โครงการในพระราชดําริ 1) โครงการพัฒนาการเกษตรท่ีสูง (ปgาคา) เพ่ือปรับพ้ืนท่ี
เปRนข้ันบันได คัดเลือกพันธุ�ข&าวท่ีเหมาะสม และจัดต้ังธนาคารข&าว 2) โครงการขยายผลโครงการหลวง
คลองลาน เพ่ือส�งเสริมการปลูกข&าวเพ่ือบริโภคและพัฒนาเกษตรกร 3) โครงการสายใยรัก              
4) คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี 
 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร เปRนโครงการร�วมบูรณาการ
ของหน�วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ�ในพ้ืนท่ี 
 ด&านการท�องเท่ียว   
 
 ตารางท่ี 2.25 แสดงแหล�งท�องเท่ียวหลักท่ีได&รับความนิยมจากนักท�องเท่ียว 

 
 
 
 

แหล(งท(องเท่ียวหลักท่ีได�รับความนิยมจากนักท(องเท่ียว  
นักท(องเท่ียวชาวไทย นักท(องเท่ียวชาวต(างประเทศ 

1. อุทยานแห�งชาติคลองลาน 
2. อุทยานประวัติศาสตร�กําแพงเพชร 
3. บ�อน้ําพุร&อนพระร�วง 
4. อุทยานแห�งชาติแม�วงก� 
5. พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติกําแพงเพชร 
6. อุทยานแห�งชาติคลองวังเจ&า 
7. เขตรักษาพันธุ�สัตว�ปgาเขาสนามเพรียง 

1. อุทยานประวัติศาสตร�กําแพงเพชร 
2. อุทยานแห�งชาติคลองลาน 
3. บ�อน้ําพุร&อนพระร�วง 
4. พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติกําแพงเพชร 
5. อุทยานแห�งชาติคลองวังเจ&า 
6. อุทยานแห�งชาติแม�วงก� 
7. เขตรักษาพันธุ�สัตว�ปgาเขาสนามเพรียง 
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ตารางท่ี 2.26 แสดงจํานวนนักท�องเท่ียว/รายได& ต้ังแต�ป` พ.ศ. 2550-2555 

 
หมายเหตุ  ข&อมูลตามป`งบประมาณ (ตุลาคม – กันยายนของทุกป`) 
 
 ข&อมูลจํานวนรายได&และนักท�องเท่ียวแต�ละเดือนแหล�งท�องเท่ียวจะเปRนผู&รายงานให&
สํานักงานการท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกําแพงเพชร และสํานักงานฯ จะเปRนผู&รวบรวมข&อมูลส�งให&กับ
สํานักงานคลังจังหวัดกําพงเพชรและสํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชรเปRนประจําทุกเดือน  
 จากข&อมูลดังกล�าวข&างต&นจะเห็นได&ว�า จังหวัดกําแพงเพชร มีรายได&จากการ
ท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ไม�ว�าในป`ท่ีผ�านมาจะมีเหตุการณ�ทางการเมืองหรือภัยธรรมชาติก็ไม�มี
ผลกระทบต�อการท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชรมากนัก 
 แหล�งท�องเท่ียวหลัก 7 แหล�งของจังหวัดกําแพงเพชร 
 1. อุทยานประวัติศาสตร�กําแพงเพชร มีพ้ืนท่ีในเขตเมือง 503 ไร�และเขตอรัญญิก
เนื้อท่ี 1,611 ไร� โบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร�กําแพงเพชร เปRนสถาปXตยกรรมท่ีเปRนเอกลักษณ�
อันโดดเด�น ท้ังในด&านการใช&ศิลาแลงเปRนวัสดุในการก�อสร&าง รูปแบบทางศิลปกรรมเปRนของแท&ด้ังเดิม
ท่ีแสดงถึงฝ`มือและความเชื่อของบรรพชนในอดีต ตลอดจนโบราณสถานรวมกลุ�มหนาแน�นในบริเวณ
ปgาธรรมชาติ ซ่ึงยังคงบรรยากาศพุทธสถาน เขตอรัญวาสีดังเช�นในอดีต ตลอดจนโบราณสถาน
รวมกลุ�มหนาแน�น ในบริเวณปgาธรรมชาติ ซ่ึงยังคงบรรยากาศพุทธสถานเขตอรัญวาสีดังเช�นในอดีต 
จนได&รับการประกาศจากองค�การศึกษาวิทยาศาสตร�และวัฒนธรรมแห�งสหประชาชาติ (UNESCO) 
เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2534 ให&เปRน “มรดกโลก” ร�วมกับอุทยานประวัติศาสตร�สุโขทัยและอุทยาน
ประวัติศาสตร�ศรีสัชนาลัย 
 2. อุทยานแห�งชาติคลองลาน เปRนพ้ืนท่ีส�วนหนึ่งของจังหวัดกําแพงเพชร ต้ังอยู�ในพ้ืนท่ี
ตําบลคลองลานพัฒนา ตําบลคลองน้ําไหล ตําบลสักงาม และตําบลโปgงน้ําร&อน อําเภอคลองลาน 
จังหวัดกําแพงเพชร ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 187,500 ไร� หรือประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร ได&รับ
การประกาศจัดต้ังเปRนอุทยานแห�งชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล�มท่ี 99 ตอนท่ี 191 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 
2525 นับเปRนอุทยานแห�งท่ี 44 ของประเทศไทยมีวัตถุประสงค�ในการจัดต้ัง 1)  เพ่ืออนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล&อม และระบบนิเวศให&คงอยู�ในสภาพเดิม อย�างยั่งยืน 2) เพ่ือเปRนสถานศึกษา 

จํานวนนักท(องเที่ยว/รายได�  ตั้งแต(ปO พ.ศ. 2550 – 2555 

     พ.ศ. 
รายการ 2555 2554 2553 2552 2551 2550 

นัก 
ท�องเที่ยว 

469,556 444,973 398,327 565,150 443,564 361,080 

รายได&             
(ล&านบาท) 

10,106,012 10,043,816 10,372,538 9,009,705 7,362,809 7,589,409.50 
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ค&นคว&า วิจัยทางธรรมชาติ 3) เพ่ือเปRนแหล�งท�องเท่ียว พักผ�อน และนันทนาการ โดยมีสถานท่ีท�องเท่ียวท่ี
น�าสนใจ ได&แก� น้ําตกคลองลาน น้ําตกคลองน้ําไหล และแก�งเกาะร&อย เปRนต&น 
 3. บ�อร&อนพระร�วง  ต้ังอยู�ท่ีหมู�ท่ี 3 ตําบลลานดอกไม& อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร โดยสามารถเดินทางไปได& 2 เส&นทาง เส&นทางแรก ถนนสายกําแพงเพชร - สุโขทัย (ทาง
หลวงแผ�นดินหมายเลข 101) ห�างจากตัวเมืองกําแพงเพชร ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร (ช�วงระยะกม.
ท่ี 375-376) และแยกซ&ายมือไปอีกประมาณ 7 กิโลเมตร อีกเส&นทางหนึ่งคือถนนสายบ&านหนองปลิงบ&าน
ท�าไม&แดง โดยทางแยกเข&าบ�อน้ําพุห�างจาก ตัวเมืองกําแพงเพชร ระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร 
และแยกขวามือไปอีก 5 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีโดยประมาณ 15 ไร�เศษ ลักษณะท่ัวไปเปRนน้ําพุร&อนผุด
ข้ึนมาจากใต&ดินจํานวน 5 จุดมีความร&อนประมาณ 40-65 องศาเซลเซียส เปRนท่ีโจษขานว�าสามารถนํา
กลับไปเพ่ือเปRนสิริมงคล จากการตรวจสอบของกระทรวงสาธารณสุขปรากฏว�า ไม�มีสารปนเป��อนและ
เชื่อโรคอันตราย เกินมาตรฐานแต�อย�างใด  
 4. พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติกําแพงเพชร ต้ังอยู�บนถนนปm�นดําริห� เปRนท่ีแสดง
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุสมัยต�างๆ อาทิเช�น ศิลปะทวาราวดี ศิลปะลพบุรีและศิลปะรัตนโกสินทร� 
เปRนสถานท่ีเก็บรวบรวม สงวนรักษา และจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ท่ีได&จากการสํารวจ ขุดค&น
แหล�งโบราณคดี และการขุดแต�งบูรณะโบราณสถานภายในเขตจังหวัดกําแพงเพชร เพ่ืออนุรักษ�เผยแพร�
ความรู&เรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร�ของจังหวัด ต้ังแต�สมัยก�อนประวัติศาสตร�เรื่อยมาจนถึง
ปXจจุบัน รวมท้ังผลงานศิลปกรรมอันโดดเด�นในอดีตเปRนหลัก 
 5. อุทยานแห�งชาติคลองวังเจ&า อยู�ในเขตก่ิงอําเภอโกสัมพีนคร ประกาศเปRนอุทยาน
แห�งชาติ  เม่ือวันท่ี  29  สิงหาคม 2553 มีเนื้อท่ีประมาณ 466,875 ไร� มีอาณาเขตครอบคุลมพ้ืนท่ี         
ปgาประดาง ปgาวังเจ&า ต.เชียงทอง อ.วังเจ&า จ.ตาก  และปgาคลองวังเจ&า ปgาคลองสวนหมาก ต. โกสัมพี       
ก่ิง อ. โกสัมพีนคร และ ต.โปgงน้ําร&อน อ.คลองลาน  อุทยานแห�งชาติคลองวังเจ&ามีทิวเขาถนนธงชัยทอด
ยาวไปตามแนวเหนือ - ใต& ระดับความสูงต้ังแต� 300 เมตรข้ึนไป ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดทางตะวันตก เรียกว�า  
“ยอดเขาเย็น”  มีความสูงถึง 1,898 เมตร จากระดับน้ําทะเล เปRนผืนปgาท่ีอุดมสมบูรณ�มีไม&สักท่ีข้ึนเอง
ตามธรรมชาติอย�างหนาแน�น  มีน้ําตกท่ีสวยงามน�าท�องเท่ียวหลายแห�ง นอกจากนั้นใกล& ๆ อุทยานฯ ยัง
มีหมู�บ&านชาวกะเหรี่ยง ซ่ึงยังมีวิถีชีวิตความเปRนอยู�แบบเดิมสถานท่ีท�องเท่ียวท่ีน�าสนใจ ได&แก� น้ําตก
คลองวังเจ&า น้ําตกคลองสมอกล&วย น้ําตกเต�าดํา น้ําตกคลองโปgง น้ําตกกระแตไต�ไม& น้ําตกนาฬิกา
ทราย น้ําตกเขาเย็นและจุดชมทิวทัศน�ผาต้ัง เปRนต&น 
 6. อุทยานแห�งชาติแม�วงก� ได&จัดต้ังเปRนพ้ืนท่ีคุ&มครองภายใต&พระราชบัญญัติอุทยาน
แห�งชาติ พ.ศ. 2504 โดยประกาศเปRนอุทยานแห�งชาติ เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2530 มีพ้ืนท่ี 894 ตาราง
กิโลเมตร จัดเปRนอุทยานแห�งชาติลําดับท่ี 54 ของประเทศไทย ครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด คือ         
จ.กําแพงเพชร และ  จ.นครสวรรค�  ส�วนท่ีอยู�ใน จ.นครสวรรค� เรียกว�า ปgาแม�วงก� -  แม�เปmน ส�วนท่ีอยู�
ใน จ. กําแพงเพชร เรียกว�า ปgาแม�วงก� – ปgาคลองขลุง มีเนื้อท่ีประมาณ 558,750 ไร� อยู�ในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดกําแพงเพชร 279,050 ไร� สถานท่ีท�องเท่ียวท่ีน�าสนใจได&แก� น้ําตกแม�กระสา น้ําตกแม�รีวา 
น้ําตกแม�กี แก�งผาคอยนาง จุดชมทิวทัศน� กม. 57-115 ช�องเย็น และยอดเขาโมโกจู เปRนต&น 
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 7. เขตรักษาพันธุ�สัตว�ปgาเขาสนามเพรียง เม่ือป` พ.ศ. 2527 นายเชาวน�วัศ สุดลาภา 
ผู&ว�าราชการจังหวัดกําแพงเพชร ได&ดําเนินการพัฒนาให&ปgาสนเขาสนามเพรียง เปRนแหล�งท�องเท่ียวของ
จังหวัด เนื่องจากเห็นว�ายังมีสภาพปgาท่ีอุดมสมบูรณ�จําเปRนต&องรักษาไว&จึงได&ร�วมมือหับหน�วยงาน
ราชการ พ�อค&าและประชาชนชาวจังหวัดกําแพงเพชร ทําเส&นทางข้ึนยอดเขาสน และเปmดให&ประชาชน
ได&ข้ึนไปชื่นชมทัศนียภาพและความสวยงาม ต�อมากรมปgาไม&ได&เล็งเห็นความสําคัญของพ้ืนท่ีจึงได&
ประกาศจัดต้ังเขตรักษาพันธ�สัตว�ปgาข้ึนเม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2528 โดยมีชื่อว�า เขตรักษาพันธุ�สัตว�ปgา
เขาสนามเพรียง อยู�ในเขต ต. โกสัมพี  ต. ลานดอกไม&ตก  ก่ิง อ. โกสัมพีนคร  และ ต.นาบ�อคํา ต.ทรงธรรม 
ต.นครชุม อ.เมืองฯ  มีเนื้อท่ีประมาณ 63,125 ไร�  เปRนทิวเขาท่ีเชื่อมต�อกับเขาคันนาและเขาก่ิงยาง       
มีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 400-700 เมตร จากระดับน้ําทะเล จุดสูงสุดประมาณ 867 เมตร มีลักษณะเปRน
ปgาไม&เมืองหนาว ปgาสน ปgาเฟmร�น อาณาเขตติดต�อปgาสงวนแห�งชาติคลองวังเจ&า-คลองสวนหมาก และท่ี
ทํากินราษฎร แหล�งท�องเท่ียวท่ีน�าสนใจ ได&แก� ยอดเขาสน น้ําตกวังชมพู 
 ด&านสังคม 
 การศึกษา   
ตารางท่ี 2.27 แสดงส�วนราชการ/สถานศึกษา ครู-อาจารย� นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
 

ส(วนราชการ/สถานศึกษา 

รายละเอียดท่ีเก่ียวข�อง  
สถานศึกษา 

(แห(ง) 
ครู-อาจารย! 

(คน) 
นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา (คน) 

รัฐ เอกชน รัฐ เอกชน รัฐ เอกชน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 

206 21 2,214 372 34,233 9,883 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 

192 14 1,185 271 27,266 12,863 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

32 - 1,451 - 29,444 - 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

4 1 270 35 4,608 703 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

1 - 316 - 7,795 - 

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานส�งเสริม
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 

11 - 182 - 245,911 - 

รวม 446 37 5,544 659 351,307 23,315 
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 การสาธารณสุข ปXจจุบันจังหวัดกําแพงเพชรมีการขยายการให&บริการด&าน
สาธารณสุขครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีหมู�บ&าน ตําบลท่ัวท้ังจังหวัด กล�าวคือ ในระดับอําเภอมีโรงพยาบาล
ชุมชนทุกแห�งยกเว&นอําเภอโกสัมพีนคร กําลังดําเนินการก�อสร&าง มีจํานวนเตียงพยาบาลรวมท้ัง
โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนประมาณ 869 เตียง สําหรับในระดับตําบลมีโรงพยาบาลส�งเสริม
สุขภาพระดับตําบลให&บริการด&านสาธารณสุขท้ัง 4 มิติ ได&แก� งานรักษาพยาบาล งานส�งเสริมสุขภาพ  
งานป\องกันโรคและงานฟ��นฟูสุขภาพ ครบทุกตําบล 
 ในป`งบประมาณ 2555 หากเปรียบเทียบอัตราส�วนบุคลากรทางการแพทย�และ
สาธารณสุขต�อประชากรพบว�า แพทย�มีสัดส�วน 1 ต�อ 8,170 คน ทันตแพทย� 1 ต�อ 20,774 คน   
เภสัชกร 1 ต�อ 14,542 คน  พยาบาล 1 ต�อ 1,103 คน  
 
ตารางท่ี 2.28 แสดงอัตราส�วนบุคลากรสาธารณสุขทุกสังกัดต�อประชากร   
 

ประเภทบุคลากร จํานวน 
อัตราส(วนต(อประชากร 

กําแพงเพชร  
(13 มี.ค. 55) 

เขต 18  
(GIS- 13 มี.ค. 55) 

ประเทศ  
(GIS – 13 มี.ค. 55) 

     แพทย� 89 1 : 8,170 1 : 4,787 1 : 5,311 
     ทันตแพทย� 35 1 : 20,774  1 : 15,608 1 : 17,244 
     เภสัชกร 50 1 : 14,542 1 : 10,263 1 : 12,121 
     พยาบาลวิชาชีพ 659 1 : 1,103 1 : 841 1 : 952 

 
ข&อมูลประชากรเดือน  31 พฤษภาคม  2555  จํานวน 724,958 คน 
 
 อัตราส�วนบุคลากรสาธารณสุขของแพทย� ทันตแพทย� เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ 
มีอัตราส�วนท่ีเกินเกณฑ�ของเขต และระดับประเทศ ซ่ึงเปRนปXญหาการให&บริการไม�ครอบคลุมประชากร 
และเปRนภาระหนักแก�บุคลากร                 
 วัฒนธรรม จําแนกเปRน 1) อุทยานประวัติศาสตรร� 1 แห�ง 2) พิธภัณฑ�สถานแห�งชาติ   
1 แห�ง 3) พิพิธภัณฑ�สถานจังหวัดกําแพงเพชร 1 แห�ง 4) พิพิธภัณฑ�ท&องถ่ิน 15 แห�ง 5) ศูนย�ส�งเสริม
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 12 แห�ง 6) ศูนย�วัฒนธรรมจังหวัด 1 แห�ง 7) สภาวัฒนธรรมจังหวัด 1 แห�ง 
8) สภาวัฒนธรรมอําเภอ 11 แห�ง 9) สภาวัฒนธรรมตําบล 74 แห�ง 12) โบราณสถาน 112 แห�ง 
 ประเพณี จังหวัดกําแพงเพชรมีประเพณีท่ีสําคัญๆ ดังนี้  
 1. ประเพณีนบพระ-เล�นเพลง ต้ังแต�สมัยโบราณ บริเวณซ่ึงเปRนท่ีต้ังของจังหวัด
กําแพงเพชรเปRนท่ีต้ังของเมืองต�างๆ หลายเมือง เช�น เมืองนครชุม เมืองชากังราว เมืองคณฑี เมือง
ไตรตรึงษ� เมืองเทพนคร และเมืองพาน ต�อมาในภายหลังเมืองต�างๆ ได&ล�มสลายไปตามความ
เปลี่ยนแปลงของระบบการปกครอง และกาลเวลาจนกระท่ังเหลือแต�เมืองชากังราว และกลายเปRนจังหวัด
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กําแพงเพชรในปXจจุบัน ในสมัยแผ�นดินพระเจ&าลิไทหรือพระเจ&าทรงธรรมแห�งกรุงสุโขทัย เปRนสมัยท่ี
ศาสนาพุทธรุ�งเรืองมากมีการประกาศเผยแพร�พระพุทธศาสนาไปท่ัวทุกหัวระแหง จากศิลาจาลึกนครชุมท่ี
พบในจังหวัดกําแพงเพชร ทําให&ทราบว�าได&มีการอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา มาบรรจุ
ไว&ในองค�เจดีย�ท่ีวัดพระบรมธาตุเจดียาราม ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร พร&อมท้ังได&
นําต&นพระศรีมหาโพธิ์มาปลูกไว&ท่ีด&านหลังองค�เจดีย�ด&วย ซ่ึงปรากฏให&เห็นตราบเท�าทุกวันนี้ เปRน
ประเพณีของชาวไทยสมัยโบราณ เม่ือถึงวันเพ็ญเดือนสามหรือวันมาฆบูชา เจ&าฟ\า เจ&าแผ�นดินก็จะนํา
ผู&ครองนคร  เจ&าเมืองน&อยใหญ� พร&อมท้ังเหล�าไพร�ฟ\าข&าราชบริพารและประชาชน จัดตกแต�งขบวน
เปRนพยุยาตรา พากันไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระบรมธาตุ เปRนประจํา เรียกสั้นๆ ว�าพา
กันไป “นบพระ” และเนื่องจากการเดินทางติดต�อคมนาคมในสมัยก�อนเปRนไปด&วยความ
ยากลําบาก ต&องเดินทางด&วยเท&า พาหนะก็มีแต�ช&าง ม&า วัว ควาย และเกวียนเท�านั้น กว�าจะเดินทาง
ไปถึง และนมัสการพระบรมธาตุเสร็จเรียบร&อยก็มืดคํ่า จึงจําเปRนต&องค&างพักแรมกันในบริเวณวัดต�อจน
รุ�งเช&าของอีกวันหนึ่งจะได&กลับ เปRนธรรมดาของชาวไทยท่ัวไป ซ่ึงมีอารมณ�ศิลปmนประจําใจ เม่ือมาอยู�ร�วมกัน
เปRนจํานวนมาก โดยเฉพาะอย�างยิ่งมาจากต�างท&องถ่ินกันด&วย จึงจัดการแสดงการละเล�นต�างๆ ประกวด
ประชันแข�งขันกันตามขนบธรรมเนียมประเพณีของแต�ละหมู�บ&านเรียกกันว�า “เล�นเพลง” 
 2. ประเพณีสารทไทยกล&วยไข�เมืองกําแพง จังหวัดกําแพงเพชร เปRนจังหวัดท่ีนิยมปลูก
กล&วยไข�กันมาก จนกลายเปRนพืชผลเศรษฐกิจทํารายได&เข&าจังหวัดป`หนึ่งๆ ประมาณ 100 ล&านบาท    
ทําให& “กล&วยไข�” กลายเปRนพืชมีราคาข้ึนมาทันที และทําให&กําแพงเพชรเปRนเมืองท่ีมีฉายาว�า “เมือง
กล&วยไข�” โด�งดังไปท่ัว วิธีการส�งเสริมทางด&านการตลาดกล&วยไข�ท่ีหน�วยราชการและผู&ประกอบการทํา
สวนกล&วยไข�ช�วยกันจนประสบความสําเร็จมากทางหนึ่ง นั่นคือการจัดกิจกรรมของงานให&เก่ียวข&องกับ
กล&วยไข� โดยยึดแนวคตินิยมทางพ้ืนฐานพระพุทธศาสนาท่ีชาวพุทธนิยมทําบุญเดือน 10 หรือ “สารท
ไทย”  สําหรับชาวกําแพงเพชรท่ีฟ��นฟูประเพณีโบราณให&สอดคล&องกับการส�งเสริมการขายกล&วยไข�ของ
ตนในฤดูกาลนี้ ก็เพราะกล&วยไข�มีผลผลิตออกชุกในช�างเดือนกันยายนนี้พอดี และของหวานท่ีนิยมทํา
กันในงานสารทไทยนี้ก็คือ “กระยาสารท” รสชาติค�อนข&างหวานจัด จึงต&องรับประทานกับกล&วยไข�
เปRน “เครื่องเคียง” ท่ีสําคัญมาก “งานประเพณีสารทไทยกล&วยไข�เมืองกําแพง” จึงเกิดข้ึนอย�างง�ายๆ 
เปRนครั้งแรก เม่ือป` 2524 ในงานประเพณีสารทไทยกล&วยไข�เมืองกําแพง นอกจากจะมีกิจกรรม
หลากหลาย เช�น การประกวดรถท่ีตกแต�งจากต&นและเครือกล&วยไข� การแข�งขันการกวนกระยาสารท  
การประกวดกล&วยไขดิบ – สุก การประกวดธิดากล&วยไข� เปRนต&น ยังมีกิจกรรมท่ีสําคัญอีกอย�าง คือ
การทอดผ&าปgาแถว ท่ีแต�เดิมเกิดข้ึนท่ีวัดบาง ตําบลในเมือง โดยจะจัดพิธีทอดผ&าปgาแถวในวันลอย
กระทง ซ่ึงตรงกับวันข้ึน 15 คํ่าของทุกป` แต�ภายหลังได&มีการนําพิธีทอดผ&าปgาแถวมาเปRนกิจกรรมหนึ่ง
ในงานประเพณีสารทไทยกล&วยไข�เมืองกําแพง เริ่มจัดครั้งแรก เม่ือป` พ.ศ. 2526 ซ่ึงตรงกับวันแรม   
15 คํ่า เดือน 10 ของทุกป` เปRนการจําลองพิธีทอดผ&าปgาแถวท่ีมีแห�งเดียวในประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค�เพ่ือเปRนการอนุรักษ� สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม และส�งเสริมการท�องเท่ียว
ของจังหวัดกําแพงเพชร  อีกทางหนึ่ง 
 3. เทศกาลกินก�วยเต๋ียว เท่ียวเมืองกําแพงเพชร งานมหกรรมอาหารพ้ืนบ&าน “เทศกาล
กินก�วยเต๋ียวเท่ียวเมืองกําแพงเพชร” ก�วยเต๋ียวเปRนอาหารจานด�วนยอดนิยมของคนกําแพงเพชร ท่ีมี
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ความอร�อยหลากรส-หลายประเภท เช�น บะหม่ีชากังราว ก�วยเต๋ียวไทยโบราณ ก�วยเต๋ียวไก� ผัดไทย 
และผัดซีอ๊ืวจังหวัดกําแพงเพชรจึงได&จัดงานดังกล�าวข้ึนเปRนประจําทุกป`ราวต&นเดือนธันวาคม มีการ  
ออกร&านก�วยเต๋ียวและร&านอาหารพ้ืนเมืองท่ีข้ึนชื่อให&นักท�องเท่ียวเลือกรับ ประทานได&ตามใจชอบ
ท�ามกลางบรรยากาศอันร�มรื่น และทัศนียภาพอันงดงามของบริเวณริมฝX�งแม�น้ําปmง 
 4. แข�งเรือยาวประเพณีลําน้ําปmงกําแพงเพชร ในจังหวัดกําแพงเพชร มีแม�น้ําเปRน
สายเลือดไหลผ�านหล�อเลี้ยงชาวกําแพงเพชร ชั่วกัปชั่วกัลปZประชาชนตลอดฝX�งแม�น้ําได&อาศัยลําน้ําปmง 
เปRนแหล�งประกอบอาชีพและเปRนเส&นทางคมนาคมท่ีสําคัญในอดีต และจุดเด�นของลําแม�น้ําปmงท่ีไหล
ผ�านในจังหวัดกําแพงเพชรได&ชื่อว�าสวยงามท่ีสุด เนื่องจากมีน้ําใสสะอาดหาดทรายขาวและมีความ
กว&างทัศนียภาพงดงามกระแสน้ําไม�เชี่ยว เนื่องจากมีฝายน้ําล&นท�อทองแดงและฝายน้ําล&นวังบัว      
เปRนตัวหยุดกระแสน้ําให&สงบ จากความงดงามและศักยภาพของสายน้ําดังกล�าว องค�การบริหารส�วน
จังหวัดกําแพงเพชร จึงได&ฟ��นฟูประเพณีแข�งขันเรือยาวในแม�น้ําปmงชิงถ&วยพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ&าอยู�หัว ท่ีบริเวณท�าน้ําหน&าลานอนุรักษ�วัฒนธรรมไทย 
 2.6.2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดกําแพงเพชร (พ.ศ. 2557–2560) 
  การกําหนดตําแหน�งการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดกําแพงเพชร 
  จังหวัดกําแพงเพชรได&มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร�วมกับทีมบูรณาการ
กลากลาง (สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ สํานัก
งบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย) เพ่ือกําหนดตําแหน�งการพัฒนาจังหวัดให&สอดคล&องกับยุทธศาสตร�
ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร�การเข&าสู�ประชาคมอาเซียน ป` 2558 สรุปได& ดังนี้ 
   1. ตําแหน�งการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัด  
    “เมืองการเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป ท�องเท่ียวมรดกโลกและธรรมชาติ” 
   1) ศักยภาพภาคการเกษตร ได&แก� ข&าว อ&อย มันสําปะหลัง โดยมีมูลค�า GDP ภาค
เกษตร ร&อยละ 20 และ GDP ภาคอุตสาหกรรม ร&อยละ 52 (ในจํานวนนี้เปRนอุตสาหกรรมเกษตร     
ร&อยละ 50) โดยมันสําปะหลัง มีปริมาณการผลิตสูง ปริมาณ 3 ล&านตัน เปRนอันดับ 2 ของประเทศ มี
ลานมัน 140 แห�ง และเปRนแหล�งรับซ้ือผลผลิตจากทุกจังหวัดในภาคเหนือ มันสําปะหลังมีโอกาสต�อ
ยอดการแปรูป สร&างผลิตภัณฑ�และผลิตพลังงานทดแทน 
   2) ศักยภาพด&านการท�องเท่ียว มีมูลค�า GDP ภาคบริการ ร&อยละ 11.70 โดย
อุทยานประวัติศาสตร�มรดกโลก ท่ีเชื่อมโยง 3 อุทยานมรดกโลก (อยุธยา- สุโขทัย-กําแพงเพชร) โดย
จังหวัดกําแพงเพชรมีจุดเด�นด&านสถาปXตยกรรมพระพุทธรูป สกุลช�างกําแพงเพชรท่ีสามารถสร&างเปRนจุด
ขาย) และ การท�องเท่ียวเชิงนิเวศเชื่อมโยงผืนปgาตะวันตก อุทัยธานี - นครสวรรค� -กําแพงเพชร - ตาก 
(ห&วยขาแข&ง - คลองลาน - แม�วงก� - คลองวังเจ&า - อุ&มผาง) มีโอกาสพัฒนาเปRนการท�องเท่ียวผจญภัย 
  2. การสร&างฐานรายได& 
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ตารางท่ี 2.29 ตารางแสดงการสร&างฐานรายได& 
 

รักษาฐานรายได�เดิม สร�างฐานรายได�ใหม( 
 - มูลค�าเพ่ิมของการผลิต สินค&า 
   เกษตร ข&าว อ&อย มันสําปะหลัง 
 - มูลค�าการท�องเท่ียว  

 อ&อย มันสําปะหลัง  ท่ีเชื่อมโยง ไปสู� 
 การสร&างผลิตภัณฑ�ใหม�ๆ และการ 
 ผลิตพลังงาน  เพ่ือสร&างมูลค�าเพ่ิม 

 
 3. แนวทางการพัฒนาตามการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัด 
 
ตารางท่ี 2.30 แสดงแนวทางการพัฒนาตามการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัด 
 

               สร�างฐานรายได�ใหม( แนวทาง 
1. อ&อย มันสําปะหลัง ท่ีเชื่อมโยงไปสู�การสร&าง 
ผลิตภัณฑ�ใหม�ๆ และการผลิตพลังงานเพ่ือ 
สร&างมูลค�าเพ่ิม 
 

การพัฒนา ต&นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา 
1. การส�งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต  
การแปรรูป และการตลาด  
2. การพัฒนาโครงสร&าง ปXจจัยพ้ืนฐาน ระบบ 
น้ําชลประทาน และการลดต&นทุน Logistic   
พัฒนาเส&นทางคมนาคม  

 2. การเพ่ิมมูลค�าการท�องเท่ียว มรดกโลกและ 
ธรรมชาติ  

  

1. เชื่อมโยงการพัฒนากับอุทยานประวัติศาสตร� 
สุโขทัย และศรีสัชนาลัย 
2. การพัฒนาโครงสร&างพ้ืนฐาน (ถนน) เข&าสู� 
แหล�งท�องเท่ียว 

 
 จังหวัดกําแพงเพชรได&นําทิศทางการพัฒนาประเทศ แผนบริหารราชการแผ�นดิน 
นโยบายรัฐบาล แนวนโยบายพ้ืนฐานแห�งรัฐตามรัฐธรรมนูญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
ฉบับท่ี 11 ยุทธศาสตร�การพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ�มจังหวัด (จังหวัดกําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค� 
และอุทัยธานี) ข&อมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญของจังหวัด และดําเนินการวิเคราะห�ทบทวนสรุปสภาวะแวดล&อม
ของจังหวัด (SWOT Analysis) โดยมีการจัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นจากส�วนราชการและภาค
ส�วนการพัฒนาท่ีเก่ียวข&อง ตลอดจนผลการวิเคราะห�ตําแหน�งการพัฒนาจังหวัด (Positioning) ตาม
ยุทธศาสตร�ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร�การเข&าสู�ประชาคมอาเซียน ป` 2558 แล&ว และ
เห็นว�ายังไม�มีสถานการณ� หรือสภาพแวดล&อมภายนอกท่ีจะมีผลกระทบต�อทิศทางการพัฒนาจังหวัดแต�
อย�างใด จึงยังคงยืนยันแนวทางการพัฒนาจังหวัดกําแพงเพชร ในห&วงระยะป` พ.ศ. 2557 – 2560 
ตามวิสัยทัศน�/พันธกิจ/เป\าประสงค�/ประเด็นยุทธศาสตร�เดิม ดังนี้ 
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 วิสัยทัศน� 
 “ผู&นําการผลิตเกษตรปลอดภัย และการท�องเท่ียวถ่ินมรดกโลก” 
 พันธกิจ 
 1. ส�งเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร  
 2. ส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียวสู�สากล 
 ค�านิยมร�วม 
 1. บริการด&วยใจ (Service Mind) สะดวก รวดเร็ว และเปRนธรรม มีจิตวิญญาณของ
ผู&ให&บริการ เสียสละเพ่ือส�วนรวม มีมนุษยสัมพันธ� 2. ทํางานเปRนทีม (Teamwork) บูรณาการทํางาน
ร�วมกัน ประสานสัมพันธ� ช�วยเหลือเก้ือกูลและให&กําลังใจซ่ึงกันและกัน เคารพในหลักประชาธิปไตย มี
เป\าหมายในการทํางานร�วมกัน 3. มุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result-Oriented) ใช&ทรัพยากรของทาง
ราชการอย�างคุ&มค�าและเกิดประโยชน�สูงสุด มุ�งเน&นคุณภาพ และทํางานให&แล&วเสร็จตามเป\าหมาย 
ประเมินกระบวนการทํางานและผลสําเร็จของงาน นําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางาน 
 ปฏิบัติหน&าท่ีด&วยความซ่ือสัตย�สุจริต (Integrity) 
 1. ปฏิบัติตามกฎเกณฑ� สังคม กฎหมาย 2. ตรงต�อเวลา มีวินัย และความรับผิดชอบ 
3. มีจริยธรรมในบทบาทหน&าท่ีของข&าราชการ 4. โปร�งใส เปRนธรรมและตรวจสอบได& 5. กล&าตัดสินใจ 
และยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต&อง 
 มีความคิดสร&างสรรค� (Creativity) 
 1. กล&าคิด และกล&านําเสนอ 2. มีวิสัยทัศน�/คิดนอกกรอบ 3. ใฝgเรียนรู& 4. ยอมรับ
ความเปลี่ยนแปลง 5. มีจินตนาการ    
 ประเด็นยุทธศาสตร� 
 1. ส�งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค&าเกษตรปลอดภัย          
2. ส�งเสริม พัฒนา และบริหารจัดการการท�องเท่ียวให&มีคุณภาพสู�สากล 3. พัฒนาโครงสร&างและ
ปXจจัยพ้ืนฐานท่ีเอ้ือต�อการเกษตรและการท�องเท่ียว 
 เป\าประสงค�หลัก  
 1. ขีดความสามารถในการแข�งขันด&านคุณภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาด
สินค&าเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึนในระดับประเทศ และประชาคมอาเซียน 2. การบริหารจัดการการ
ท�องเท่ียวอย�างบูรณาการสู�สากล 3. โครงสร&างพ้ืนฐานมีศักยภาพและเอ้ือต�อการเกษตรและการ
ท�องเท่ียว 4. สังคม/ชุมชน และปXจจัยพ้ืนฐานมีศักยภาพท่ีเอ้ือต�อการพัฒนาการเกษตรและการ
ท�องเท่ียว 
 การวิเคราะห�สภาพแวดล&อม (SWOT Analysis) 
 จากการประมวลข&อมูล สภาพพ้ืนท่ีของจังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงเปRนปXจจัยภายในกับ
นโยบายรัฐบาล/ความต&องการสินค&าของตลาดในประเทศและต�างประเทศ ซ่ึงเปRนโอกาส และสภาพ
ปXญหาอุปสรรคท่ีอยู�นอกพ้ืนท่ีแต�มีผลกระทบต�อจังหวัด ซ่ึงเปRนภัยคุกคาม ตลอดจนแผนพัฒนากลุ�ม
จังหวัด ยุทธศาสตร�การพัฒนาภาค แผนบริหารราชการแผ�นดิน 4 ป` นโยบายรัฐบาล แนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห�งรัฐตามรัฐธรรมนูญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 ตลอดจนจังหวัดได&
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จัดให&มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติ
การจังหวัด โดยรับฟXงความคิดเห็น แนวทางการพัฒนาจังหวัด และปXญหาความต&องการของประชาชน
จากผู&ท่ีเก่ียวข&องซ่ึงมาจากภาครัฐ ภาคเอกชน ซ่ึงได&สรุปผลการวิเคราะห�สภาวะแวดล&อมจากปXจจัย
ภายใน (จุดแข็งและจุดอ�อน) และปXจจัยภายนอก (โอกาสและภัยคุกคาม) ดังตารางต�อไปนี้   
 
ตารางท่ี 2.31  แสดงสภาพแวดล&อมภายในจังหวัดกําแพงเพชร (จุดแข็งและจุดอ�อน) 
 

จุดแข็ง จุดอ(อน 
1. จังหวัดมีแม�น้ําปmงรับน้ําต&นทุน จากเข่ือนภูมิ
พล โดยเฉพาะพ้ืนท่ีฝX�งตะวันออก มีระบบ
ชลประทานท่ีสมบูรณ� และมีการบริหารจัดการท่ี
มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการผลิตภาค
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตรได&เปRน
อย�างดี จึงมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตภาคเกษตรกรรมเพ่ือการแข�งขัน 
2. พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ เช�น ข&าว อ&อย มัน
สําปะหลัง ข&าวโพดเลี้ยงสัตว� มีปริมาณการผลิต
สูง สามารถพัฒนาเปRนพลังงานได& และมีแหล�ง
รองรับพืชผลการเกษตรในพ้ืนท่ี ท้ังภาครัฐ 
เอกชนได&อย�างเพียงพอ  และยังสามารถรองรับ
ผลผลิตจากจังหวัดใกล&เคียง จึงสามารถเปRน
ศูนย�กลางการตลาดในพืชบางชนิด      
3. สภาพดินเหมาะสมกับการปลูกพืชหลักของ
ท&องถ่ิน ได&แก� กล&วยไข� ซ่ึงเปRนพืช Geographic 
Indication (GI) ทีมีรสชาติดีกว�าแหล�งอ่ืน  
4. สินค&าการเกษตรหลายชนิดมีการส�งออก  
โดยมีเครือข�ายส�งต�างจังหวัดและต�างประเทศ  
5. กลุ�มประชาชนของจังหวัดเปRนผู&ย&ายถ่ินฐาน
จากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคกลาง ทําให&มีภูมิปXญญาท&องถ่ินหลากหลาย
กระจายอยู�ในพ้ืนท่ี สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู& 
และตัวเกษตรกรรับเทคโนโลยีการผลิตพืช
เศรษฐกิจใหม�ๆ ได&ง�าย 
6. มีสถาบันเกษตรกร (สหกรณ�) ท่ีมีการบริหาร  

1. พ้ืนท่ีฝX�งตะวันตกเปRนท่ีลาดเชิงเขา ไม�สามารถ
สร&างแหล�งกักเก็บน้ํา ราษฎรประสบภัยแล&ง ไม�มี
น้ําปลูกเพียงพอ และเสี่ยงต�อการเกิดอุทกภัย
น้ําปgาไหลหลาก 
2. การผลิตภาคเกษตรกรรมมีการใช&สารเคมีสูง 
เร�งการผลิตท่ีต�อเนื่อง ทําให&สินค&าขาดคุณภาพ
มาตรฐานความปลอดภัย ส�งผลกระทบต�อความ
เจ็บปgวยของประชาชน ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม  
ดินมีสภาพความเปRนกรดมากข้ึน การเกิดโรค
ระบาดในพืช    
3. แรงงานภาคการเกษตรมีน&อยลง สูงอายุ
การศึกษาตํ่า ทําให&แรงงานภาคเกษตรขาดแคลน 
เกิดต&นทุนเครื่องมือการเกษตรสูงข้ึน  
4. กระบวนการผลิตพืชท่ีไม�เปRนมิตรกับ
สิ่งแวดล&อมส�งผลให&เกิดมลภาวะทางอากาศท่ีเกิด
จากการเผาตอซัง โดยเฉพาะการเผาอ&อย เกิด
เขม�าในอากาศเกิดมาตรฐานในฤดูกาลเก็บเก่ียว  
5. ความเปRนอัตตลักษณ�ในการปลูกกล&วยไข�
หายไป เนื่องจากปXญหาภัยธรรมชาติ ความอุดม
สมบูรณ�ของดิน และผลตอบแทนด&านราคาท่ีสูง
จากพืชอ่ืน อาทิ อ&อย เปRนต&น 
6. ผลิตภาพการผลิตสินค&าการเกษตรในหลาย
พ้ืนท่ียังมีค�าตํ่ากว�าเกณฑ�เฉลี่ยเม่ือเปรียบเทียบ
กันในระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
7. การพัฒนางานวิจัย และการขยายผลงานวิจัย
ในเชิงปฎิบัติ เพ่ือเพ่ิมคุณค�ายังมีน&อย ไม�  
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ตารางท่ี 2.31 (ต(อ) 
 

จุดแข็ง จุดอ(อน 
จัดการดี มีความสามารถในเชิงธุรกิจ 
นอกจากนี้ยังมีการรวมตัวของของกลุ�ม
เกษตรกรเปRนเครือข�ายกระจายในพ้ืนท่ี
จํานวนมาก อาทิ กลุ�มปุ�ยอินทรีย� ศูนย�ข&าว
ชุมชน ท้ังท่ีจดทะเบียนวิสาหกิจ และไม�ได&
จดทะเบียน     
7. มีทรัพยากรการท�องเท่ียวหลายประเภท  
ท้ังประเภทวัฒนธรรม และประเภท
ธรรมชาติท่ีสามารถพัฒนาเปRนแหล�ง
ท�องเท่ียวสร&างรายได&อีกทางหนึ่ง มีการ
พัฒนายกระดับมาตรฐานแหล�งท�องเท่ียว มี
สถานท่ีพัก โรงแรม ร&านอาหาร เพียงพอ 
และมีการรวมกลุ�มเส&นทางท�องเท่ียวกับกลุ�ม
มรดกโลกอ่ืน อาทิ พระนครศรีอยุธยา 
อุทัยธานี สุโขทัย 
8. มีศูนย�เรียนรู&ชุมชน  ศูนย�เศรษฐกิจ
พอเพียงต&นแบบขยายทุกพ้ืนท่ี  ทําให&
สามารถขยายโอกาสการเรียนรู&ได&ง�าย 

ปรากฏผลเปRนรูปธรรม 
8. การเข&าถึงข&อมูลข�าวสาร ความเคลื่อนไหวของ
สินค&าเกษตร สถานการณ�ตลาดเพ่ือวางแผนการผลิต
ท่ีเหมาะสม 
9. อุตสาหกรรมการผลิตสินค&าหลายชนิดยังขาด
มาตรฐาน องค�กรเครือข�ายการผลิต และการค&า ยังไม�
มีความเข&มแข็ง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู&เพ่ือ
ขับเคลื่อนในเชิงธุรกิจยังมีน&อย 
10. การพัฒนาการสร&างสรรค� และการสร&าง
มูลค�าเพ่ิมสินค&าผลิตภัณฑ�ชุมชนมีน&อย 
11. เส&นทางคมนาคมเข&าถึงแหล�งท�องเท่ียวหลาย
แหล�งยังไม�สะดวก 
12. ประชากรจังหวัดกําแพงเพชรเข&าสู�สังคมสูงอายุ 
เกิดภาระการพ่ึงพิง และวัยแรงงานลดลง  
13. ปXญหาชนกลุ�มน&อยในเขตอุทยานมีวัฒนธรรมท่ี
แตกต�าง การขยายตัวของประชากรสูงทําให&มีการบุก
รุกปgาเพ่ือทํากิน ซ่ึงส�วนใหญ�เปRนชาวไทยภูเขา อ�าน
เขียนภาษาไทยไม�ได& การขยายตัวของประชากรยังสูง 
และส�งผลกระทบต�อการบุกรุกปgาหาท่ีทํากิน 
14. คุณภาพการศึกษาของนักเรียนยังตํ่ากว�า ร&อยละ 
50 ผู&ท่ีอยู�ในวัยเรียนบางกลุ�มมีโอกาสไม�เพียงพอท่ีจะ
เข&ารับการศึกษาต�อระดับสูงข้ึน เนื่องจากประสบ
ปXญหาความยากจน และมีการย&ายถ่ินฐานบ�อย ทําให&
วัยแรงงานมีการศึกษาระดับตํ่าค�อนข&างมาก 
15. จังหวัดขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย�และ
สาธารณสุขมาก ส�งผลต�อการให&บริการแก�ประชาชน 
16. แนวโน&มของแม�วัยใสท่ีเพ่ิมข้ึน จากค�านิยมและ
พฤติกรรมวัยรุ�นท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีไม�
เหมาะสม 
17. แหล�งท�องเท่ียวยังขาดการพัฒนาความโดดเด�น 
และกิจกรรมการท�องเท่ียว เพ่ือสร&างมูลค�าเพ่ิม   
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ตารางท่ี 2.32 แสดงสภาพแวดล&อมภายนอกจังหวัดกําแพงเพชร (โอกาสและอุปสรรค) 
 

โอกาส อุปสรรค 
1. นโยบายและมาตรการของรัฐบาลท่ีให&ความ 
สําคัญกับการบริหารจัดการน้ําอย�างเปRนระบบ   
การท�องเท่ียวเปRนวาระแห�งชาติ การส�งเสริม
เกษตรอินทรีย� และสินค&าเกษตรปลอดภัย การ
ประกันรายได& และการส�งเสริมแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาประเทศอย�าง
ยั่งยืน เอ้ือต�อการขับเคลื่อนต�อการพัฒนา
จังหวัดท้ังด&านการเกษตรและการท�องเท่ียว  
2. การพัฒนาด&านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และเทคโนโลยีชีวภาพอย�าง
ต�อเนื่อง ส�งผลดีต�อการเพ่ิมมูลค�าการผลิตและ
การค&า โดยเฉพาะกระแสการค&า                 
e-Commerce  
3. การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน 
(AEC) ในป` พ.ศ. 2558 เปRนต&นไป ทําให&มี
จํานวนผู&บริโภคจากประเทศสมาชิกสูงข้ึน เปRน
โอกาส ทางด&านการค&า การลงทุน การ
ท�องเท่ียว ซ่ึงจังหวัดกําแพงเพชร อยู�บน
ระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต&  และใกล&กับ
จังหวัดชายแดน จึงเปRนผลดีต�อจังหวัด
กําแพงเพชร   
4. การลงทุนจากภาคอุตสาหกรรมการเกษตร
ในจังหวัดมีแนวโน&มเพ่ิมข้ึน ส�งผลดีต�อระบบ
การผลิต 

1. การเปลี่ยนแปลงสถานการณ�ทางการเมืองท่ี
เกิดข้ึนรวดเร็ว ในเวลาอันสั้น  ส�งผลต�อนโยบาย 
ท่ีดีๆ ขาดความเนื่อง 
3. การเกิดภาวะโลกร&อน การเกิดภัยแล&ง 
อุทกภัย แผ�นดินไหวท่ีมีแนวโน&มเกิดบ�อย และ
ขยายพ้ืนท่ีกว&างข้ึน เปRนปXจจัยเสี่ยงส�งผลต�อการ
พัฒนาพ้ืนท่ีในเชิงรุก 
3. การเข&าสู�ประชาคมอาเชี่ยน ทําให&มีคู�แข�งขัน
ในการผลิตสินค&าท่ีคล&ายคลึงกัน โดยมีต&นทุนท่ี
ตํ่ากว�า 
4. นโยบายการค&าระหว�างประเทศ (FTA) ใน
เรื่องผลผลิตท่ีใช&เทคโนโลยีชีวภาพ ส�งผลต�อการ
เสียโอกาสในการส�งออก และทําให&การเจรจา
ต�อรองราคาผลผลิตไม�เปRนไปตามท่ีกําหนด 
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ตารางท่ี 2.33 แสดงการวิเคราะห�ยุทธศาสตร�จังหวัดกําแพงเพชร 
 

SO WO 
1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข�งขัน
สินค&าเกษตร    

รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตพืช  รวมท้ัง การพัฒนา
ธุรกิจการเกษตร เพ่ิมมูลค�าภาคการเกษตร  
เพ่ือสร&างศักยภาพการแข�งขันในตลาดโลก  
การเข&าสู�ประชาคมอาเชี่ยน  จะสร&างโอกาสใน
การค&าการลงทุนกับประเทศสมาชิกสูงข้ึน 
นโยบายการเร�งรัดพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร 
รองรับวิกฤตพลังงาน และนโยบายการพัฒนา
ให&ประเทศไทยเปRนศูนย�กลางตลาดซ้ือขาย
ล�วงหน&าสินค&าเกษตรและอาหาร เช�น ข&าว 
น้ําตาล มันสําปะหลัง 
กําแพงเพชรเปRนฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจ 
ส�งออกสําคัญของประเทศ  เกษตรกรมีความ
ชํานาญการทําการเกษตรเชิงพาณิชย� มีแหล�ง
อุตสาหกรรมการเกษตร  และตลาดรองรับ
ผลผลิตภาคการเกษตรของจังหวัดและ จาก
จังหวัดใกล&เคียงได&เพียงพอ 

จึงเปRนโอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข�งขันสินค&าเกษตร    
ท้ังการผลิต และการส�งออก   
2. จังหวัดกําแพงเพชรมีแหล�งท�องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ และ ทางวัฒนธรรม ท่ีสามารถ
พัฒนาการท�องเท่ียว เพ่ือเปRนแหล�งสร&างรายได&
แก�ท&องถ่ิน ตามนโยบายการสร&างรายได&จาก
การท�องเท่ียวของรัฐบาล  
3. การเพ่ิมขีดความสามารถในเชิงธุรกิจของ
สหกรณ�การเกษตร ให&ทําหน&าท่ีการตลาด ใน
การรวบรวม และจําหน�ายสินค&าเกษตร เพ่ือลด
ต&นทุนการขนส�งให&กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีชนบท
ห�างไกล 

1. การพัฒนาคุณภาพสินค&าเกษตรปลอดภัย   
กฎระเบียบทางการค&า ในการต&องการสินค&า

ปลอดภัยจากต�างประเทศ  และปXญหาสุขภาพ
ของประชาชน จากการประกอบอาชีพการเกษตร 
เปRนโอกาสในการส�งเสริมและพัฒนาการผลิต
สินค&าเกษตรท่ีได&มาตรฐานความปลอดภัย 
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการผลิต  

นโยบายรัฐบาลในการเสริมสร&างฐานรากของ
ครัวเรือนเกษตรให&เข&มแข็งโดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเพาะปลูก การลดต&นทุน การ
พัฒนาคุณภาพการผลิต พัฒนาระบบการผลิต
ตามข้ันตอน โดยสนับสนุนการใช&องค�ความรู&จาก
งานวิจัยถ�ายทอดสู�การปฏิบัติ และการใช&
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีผสมผสานกับภูมิ
ปXญญาท&องถ่ิน  เปRนโอกาสในการพัฒนาระบบ
การผลิตให&มีประสิทธิภาพ  
3. การเร�งพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวให&ได&คุณภาพ
มาตรฐาน  และสร&างกิจกรรมการท�องเท่ียว เพ่ือ
เพ่ิมมูลค�าให&กับการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ� และ 
เชิงวัฒนธรรม และการพัฒนาสินค&า ของท่ีระลึก 
ตามนโยบายของรัฐบาล 
4. เร�งพัฒนาพ้ืนท่ีราบสูง ชนกลุ�มน&อย ในด&าน
การส�งเสริมอาชีพ  และคุณภาพชีวิต และ
การศึกษา เพ่ือให&สามารถเข&าถึงการบริการของ
ภาครัฐ 
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ตารางท่ี 2.33 (ต(อ) 
 

ST WT 
1. การเร�งพัฒนาและสร&างความเข&มแข็งให&กับ
สถาบัน/องค�กร/กลุ�มเกษตรกร เพ่ือให&มีขีด
ความสามารถในการแข�งขัน กับคู�แข�งประเทศ 
สมาชิกประชาคมอาเชี่ยน    
 

1. ภาวะโลกร&อน และระบบนิเวศท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงจําเปRนต&องส�งเสริมการปรับระบบ
การผลิต ให&สอดคล&องกับการจัดการน้ํา ดิน พืช 
เพ่ือให&มีการใช&น้ําอย�างมีประสิทธิภาพ  ลดการ
เกิดโรคระบาดในพืช และการฟ��นฟูทรัพยากรดิน 

 
2.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 ภูมิชัย  ม่ังเรืองสกุล (2555) ได&ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร�การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน
ของจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว�า  
 1. สภาพปXจจุบันและปXญหาในการจัดการท�องเท่ียวของจังหวัดนครราชสีมา พบว�า มีการ
ดําเนินการอยู�ในระดับมากทุกด&าน โดยมีการดําเนินการด&านการบริหารภาคเอกชน อยู�ในระดับสูงสุด 
รองลงมาคือ ด&านการบริหารภาคประชาชนและองค�กรท&องถ่ิน และด&านการบริหารภาครัฐ ตามลําดับ 
ในขณะท่ีนักท�องเท่ียวให&ความสําคัญกับการท�องเท่ียวตามธรรมชาติ เช�น อุทยาน ภูเขา น้ําตก มาก
ท่ีสุด แต�แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให&ความสําคัญในระดับน&อย  
 2. การบริหารภาครัฐ การบริหารภาคเอกชน และการบริหารภาคประชาชนและองค�กร
ท&องถ่ิน เปRนปXจจัยท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดนครราชสีมา 
 3. ยุทธศาสตร�ท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการท�องเท่ียวท่ียั่งยืนของจังหวัดนครราชสีมา จาก
การสังเคราะห�ผลท่ีได&จากการวิจัยมี 4 ยุทธศาสตร� คือ 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 1 ยุทธศาสตร�การบริหารภาครัฐ ประกอบด&วย 5 ยุทธวิธี คือ 1) การสนับสนุน
นโยบายการท�องเท่ียวและสิ่งอํานวยความสะดวก 2) การร�วมมือส�งเสริมการลงทุน 3) การร�วมมือพัฒนา
ผู&ประกอบการ 4) การร�วมมือพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวใหม� 5) การหาตลาดอย�างมีวิสัยทัศน� 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ยุทธศาสตร�การบริหารภาคเอกชน ประกอบด&วย 4 ยุทธวิธี คือ 1) การ
ร�วมพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือยกระดับการท�องเท่ียว 2) การส�งเสริมพัฒนาท&องถ่ินเพ่ือการตลาด 3) การ
ร�วมมือพัฒนาบุคลากรท&องถ่ินด&านการท�องเท่ียว 4) การประสานงานสร&างเครือข�ายการท�องเท่ียว 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 3 ยุทธศาสตร�การบริหารภาคประชานและองค�กรท&องถ่ิน ประกอบด&วย       
5 ยุทธวิธี คือ 1) การมีส�วนร�วมในการรักษาระบบนิเวศ วัฒนธรรม ประเพณี 2) การมีส�วนร�วมของ
องค�กรท&องถ่ิน 3) การสร&างจิตสํานึกปกป\องผลประโยชน�แหล�งท�องเท่ียว 4) การใช&ทรัพยากรและการ
ดูแลผลประโยชน�แหล�งท�องเท่ียวของชุมชน 5) การให&บริการท่ีดี และการรักษาความปลอดภัย 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 4 ยุทธศาสตร�ความร�วมมือระหว�างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและ
องค�กรท&องถ่ิน ประกอบด&วย 4 ยุทธวิธี คือ 1) การพัฒนาการท�องเท่ียวเพ่ือสังคม วัฒนธรรม พัฒนา
จิตใจและปลูกจิตสํานึก 2) การพัฒนาองค�กรแบบบูรณาการอย�างยั่งยืน 3) การพัฒนาการท�องเท่ียว
เพ่ืออนุรักษ�สิ่งแวดล&อม 4) การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงเศรษฐกิจ 
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 สุพัตรา  กลับดี (2545) ได&ศึกษาเรื่อง การจัดการการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�: ศึกษาเฉพาะ
กรณ�การล�องเรือท่ีตลาดน้ําดอนหวาย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จากการศึกษาพบว�า สภาพ
ของทรัพยากรการท�องเท่ียวท่ีตลาดริมน้ําดอนหวายมีศักยภาพสูง สําหรับการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิง
อนุรักษ� เพราะมีความสมบูรณ�ของทรัพยากรธรรมชาติมากท่ีสุด รองลงมาเปRนแหล�งจําหน�ายอาหาร
และสินค&าทางการเกษตรท่ีมีเอกลักษณ�เฉพาะถ่ินมีแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม (วิถีชีวิต) ภูมิปXญญา
ท&องถ่ินและแหล�งประวัติศาสตร�ท่ีเก่ียวข&องกับระบบนิเวศในพ้ืนท่ีตามลําดับ การจัดการสิ่งแวดล&อม
เพ่ือการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�  
 เสรี วังส�ไพจิตร และคนอ่ืน ๆ (2547) ได&วิจัยเรื่อง โครงสร&างของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวไทย 
จากการศึกษาวิจัยโครงสร&างการบริหารอุตสาหกรรมท�องเท่ียวไทย สรุปผลการวิเคราะห�ได& 4 เรื่อง ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห�การจัดทําแผนและยุทธศาสตร�พัฒนาการท�องเท่ียวในระดับต�างๆ พบว�า 
องค�กรท่ีมีอํานาจหน&าท่ีในการจัดทําแผนและยุทธศาสตร�การพัฒนาเปRนองค�กรภาครัฐในส�วนกลาง
ท้ังสิ้นและขาดการมีส�วนร�วมจากภาคส�วนต�างๆ ยังขาดความเปRนเอกภาพและขาดความเชื่อมโยงและ
ขาดแผนการบริหารท่ีชัดเจน 
 2. การวิเคราะห�สถานะและบทบาทขององค�กรภาครัฐในอุตสาหกรรมท�องเท่ียว เม่ือ
พิจารณาอํานาจหน&าท่ีเก่ียวกับการท�องเท่ียวในภาพรวมขององค�กรภาครัฐท้ังในระบบหลักและระบบ
รอง พบว�า มีปXญหาเก่ียวกับความซํ้าซ&อนและอํานาจหน&าท่ี ปXญหาความไม�ชัดเจนของอํานาจหน&าท่ี
และปXญหาอํานาจหน&าท่ีของภาครัฐในระบบรองในส�วนท่ีเก่ียวกับนโยบายของรัฐบาลท่ีมีผลต�อสถานะ
และบทบาทขององค�กรภาครัฐในการบริหารการท�องเท่ียว พบว�า นโยบายผู&ว�าราชการจังหวัดบูรณา
การฯ มีปXญหาท่ีผู&ว�าราชจังหวัดไม�อาจมีบทบาทในการนํานโยบายและยุทธศาสตร�ของรัฐบาลไปสู�การ
ปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ีท่ัวจังหวัดได&อย�างสมบูรณ�และส�วนท่ีเก่ียวกับนโยบายการปฏิรูประบบราชการ
เพ่ือการพัฒนาการท�องเท่ียวซ่ึงนําไปสู�การจัดต้ังกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา ได&ส�งผลให&ภารกิจใน
การจัดการด&านการท�องเท่ียวหนึ่งถ�ายโอนจาการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยมาอยู�ในความรับผิดชอบ
ของกระทรวง ฯ ซ่ึงปXจจุบันกระทรวงยังขาดความพร&อม มีปXญหาการทํางานท้ังในเชิงความเข&าใจใน
การจัดการการท�องเท่ียวและความพร&อมของบุคลากร เม่ือพิจารณาบทบาทขององค�กรภาครัฐในการ
ประสานงานด&านการท�องเท่ียวพบว�า รัฐบาลต&องบริหารนโยบายบนความหลากหลายขององค�กร 
รัฐวิสาหกิจ และองค�การมหาชน แต�ละองค�กรมีระบบและวิธีการบริหารท่ีแตกต�างหลากหลายทําให&
การประสานงานภายในองค�กรภาครัฐผ�านกลไกระบบราชการต�างๆ ค�อนข&างมีปXญหาและมีความ
ยุ�งยากมากข้ึน 
 3. การวิเคราะห�สถานะและบทบาทขององค�กรภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท�องเท่ียว พบว�า 
  3.1 สภาพท่ัวไป องค�กรภาคเอกชนมีลักษณะการทํางานและมีความมุ�งหมายในการ
แสวงหากําไรสูงสุด 
  3.2 โครงสร&างการบริหารแบ�งเปRน 3 ประเภท คือ องค�กรชุมชนท่ีแสวงหากําไร องค�กร
ท่ีไม�แสวงหากําไร และสภาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย 



138 
 

  3.3 การประสานงานภายในองค�กรภาคเอกชนท่ีแสวงหากําไรมีค�อนข&างน&อย นอกจาก
การรวมตัวกันในบางโอกาสในกรณีวิกฤติทางธุรกิจจึงมีการร�วมมือกันเพ่ือรณรงค�ส�งเสริมการขายและ
แบ�งผลประโยชน�กัน 
  3.4 ปXญหาการมีส�วนร�วมของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท�องเท่ียว พบว�า บทบาทการ
มีส�วนร�วมค�อนข&างจํากัด การจัดทําแผนพัฒนาการท�องเท่ียวระดับต�างๆ ภาคเอกชนปรากฏบทบาทไม�
เด�นชัด สภาอุตสาหกรรมฯ เองมีบทบาทเพียงสะท&อนปXญหาและให&คําปรึกษาแก�ภาครัฐเท�านั้น 
รวมท้ังโครงสร&างและอํานาจหน&าท่ีของสภาอุตสาหกรรมฯ ยังคงมีปXญหา 
 4. การวิเคราะห�สถานะและบทบาทของชุมชนท&องถ่ินในอุตสาหกรรมท�องเท่ียว องค�กร
บริหารอุตสาหกรรมท�องเท่ียวต�างๆ มีความเข&าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนค�อนข&างจํากัด ลักษณะการก�อตัว
ของสิทธิชุมชนมีความหลากหลายแตกต�างไปตามสภาพชีวิต วัฒนธรรม ความเปRนอยู� จึงมีความ
ยากลําบากต�อการบริหารตามแนวยุทธศาสตร�การพัฒนาแบบใหม�ๆ และจําเปRนต&องแสวงหาวิธีการ
วางระบบการบริหารให&สามารถสอดรับกับลักษณะอันเปRนธรรมชาติของภาคส�วนนี้ให&ได& 
 ปาณิดล นิยมค&า (2544) ได&ศึกษาเรื่อง กระบวนการนํานโยบายการพัฒนาการท�องเท่ียว
ระดับจังหวัดไปปฏิบัติ: ศึกษากรณีจังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว�า นโยบายพัฒนาการท�องเท่ียว
ของจังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงแยกออกเปRนแผนงานและโครงการต�างๆ นั้นในด&านวัตถุประสงค�มีความชัดเจน 
มีแนวทางในการนํานโยบายไปปฏิบัติ และผู&ให&ข&อมูลท้ังหมดรับรู&นโยบาย มาจากการร�วมประชุม การ
ถ�ายทอด การมอบหมายงาน และการอ�านจากเอกสารรายงานประจําป` นอกจากนี้ยัง พบว�า 
สมรรถนะของหน�วยงาน ซ่ึงได&แก� บุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ�ยังไม�เพียงพอต�อการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย การได&รับการสนับสนุนจากหน�วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวข&องมีน&อย ในกระบวน
นํานโยบายไปปฏิบัติ มีการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงานมีชัดเจน มีการติดตาม และ
ประเมินผลโครงงาน แต�จะมีปXญหาในด&านการประสานงานระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวข&อง และ
ประชาชน ยังไม�มีส�วนร�วมเท�าท่ีควร โดยปXญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญ ได&แก� ปXญหาในด&านการ
ประสานงานและระหว�างหน�วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวข&อง ปXญหางบประมาณมีจํานวนจํากัด และมีไม�
เพียงพอ บุคลากรไม�เพียงพอ และขาดความรู&ความชํานาญเฉพาะด&าน รวมท้ังปXญหาด&านการขาดการ
มีส�วนร�วมของประชาชน โดยข&อเสนอแนะท่ีได&จากการศึกษา ได&แก� ควรมีการฝ�กอบรมพัฒนาความรู& 
และปรับเพ่ิมจํานวนผู&ปฏิบัติงานทางด&านการวางแผนและพัฒนานโยบาย รวมท้ังจัดสรรงบประมาณ 
และวัสดุอุปกรณ�ให&เพียงพอต�อการปฏิบัติงานด&านนโยบาย ควรมีการประสานงานท่ีดีระหว�าง
หน�วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวข&อง พร&อมท่ีจะสนับสนุนให&ภาคประชาชนเข&ามีส�วนร�วมมากข้ึน 
 วีราภรณ�  วัยวัฒน� (2549)  ได& ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห�แผนยุทธศาสตร�จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว�า ผลของการประเมินทรัพยากรท�องเท่ียวด&านต�างๆ ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช แหล�งท�องเท่ียวท่ีเปRนจุดเด�นทางธรรมชาติ ได&แก� อุทยานแห�งชาติเขาหลวง แหล�ง
ท�องเท่ียวท่ีเปRนเปRนจุดเด�นด&านวัฒนธรรม ได&แก� วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร แหล�งท�องเท่ียวท่ีเปRน
จุดเด�นด&านงานประเพณี ได&แก� ประเพณีสารทเดือนสิบ กิจกรรมท�องเท่ียวท่ีเปRนจุดเด�น ได&แก� การ
เล�นน้ําตก และการบริการท่ีเปRนจุดเด�น คือ ท่ีพัก ร&านอาหาร (อาหารประจําถ่ิน) รถประจําทาง ใน
ส�วนของการวิเคราะห�จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และอุปสรรค ในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชของ
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บุคลากรภาครัฐ ผู&ประกอบธุรกิจการท�องเท่ียว พบว�า จุดแข็งของจังหวัด คือ เปRนแหล�งผลิตพืชผล
ทางการเกษตรท่ีสําคัญของภาคใต& รองลงมาคือมีทรัพยากรท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�ท่ีหลากหลายและ
สําคัญของภาคใต& จุดอ�อนของจังหวัดคือ การขาดการวางแผนยุทธศาสตร�แบบบูรณาการเพ่ือขจัด
ความยากจน โอกาสในการพัฒนาจังหวัดคือ มีโอกาสในการพัฒนาด&านระบบส�งเสริมสินค&าทางการ
เกษตรมากข้ึน และอุปสรรคของจังหวัดท่ีสําคัญท่ีสุดคือ มีการกีดกันทางการค&า สําหรับผลการ
วิเคราะห�วิสัยทัศน� และยุทธศาสตร�ในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มีวิสัยทัศน�ท่ีสําคัญ คือ การ
เปRนศูนย�กลางการเรียนรู&ท่ีสําคัญของภาคใต& และยุทธศาสตร� คือ เปRนศูนย�กลางการศึกษาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและชุมชนเข&มแข็ง 
 ศม ณ ระนอง (2545) ได&ศึกษาเรื่อง การจัดการด&านการท�องเท่ียวโดยชุมชนท&องถ่ิน ; 
ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนคีรีวง ตําบลกําโลน อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษา
พบว�า ควรมีการช�วยกันหาและระดมทุนเพ่ือให&เกิดมีทุนหมุนเวียนในชุมชนมากท่ีสุด นอกจากนั้นยัง
เปmดให&สมาชิกกู&ยืมเงินนําไปใช&ในกิจกรรมต�างๆ รวมไปถึงการจัดสวัสดิการในส�วนของการ
รักษาพยาบาล การศึกษา และการพัฒนาชุมชนด&วยรวมถึงการส�งเสริมอาชีพให&ประชาชนภายใน
ชุมชนมีอาชีพเสริม นอกจากทําเกษตรเพียงอย�างเดียวเปRนการเพ่ิมรายได&ให&แก�ครอบครัวและชุมชน 
กลุ�มอาชีพเองเปRนเสมือนแหล�งท�องเท่ียวหนึ่งภายในชุมชนด&วย เพ่ือก�อให&เกิดรายได&แก�องค�กรอย�าง
ยั่งยืนและทําให&องค�กรพ&นจากความยากจนอย�างยั่งยืน  
 เพชรา บุดสีทา (2552) การจัดการด&านการตลาดการท�องเท่ียวชุมชนนครชุม จังหวัด
กําแพงเพชร พบว�า ศักยภาพของชุมชนนครชุมด&านการจัดการท�องเท่ียวชุมชน มีสิ่งท่ีน�าสนใจท่ีจะ
พัฒนาชุมชนนครชุมเปRนสถานท่ีท�องเท่ียวชุมชน ท่ีเผยแพร�ความรู&เก่ียวกับประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ของคนในชุมชน รวมถึงสร&างจิตสานึกในการอนุรักษ�ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนแก�ผู&
มาท�องเท่ียวทุกคน โดยความคิดเห็นของประชาชนเห็นว�า ชุมชนนครชุมมีศักยภาพระดับมากในการ
พัฒนาเปRนแหล�งท�องเท่ียวชุมชน รวมท้ังมีความรู& และความต&องการมีส�วนร�วมท่ีจะพัฒนาให&ชุมชน
นครชุมเปRนแหล�งท�องเท่ียวชุมชน อีกท้ังภาคีท่ีเก่ียวข&องและผู&นาชุมชนนั้น ต&องการส�งเสริมกิจกรรมท่ี
จะสร&างความพร&อมให&กับชุมชนในการพัฒนาให&ชุมชนนครชุมเปRนแหล�งท�องเท่ียวทางด&านวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของคนในชุมชน และต&องการสนับสนุนในด&านสิ่งอานวยความสะดวกและการส�งเสริม
ประชาสัมพันธ�ชุมชนให&เปRนท่ีรู&จักมากข้ึน ท้ังนี้เพ่ือตอบสนองความต&องการและพฤติกรรมการ
ท�องเท่ียวของนักท�องเท่ียวท่ีมาเยือน ในส�วนผลของการศึกษาการจัดการด&านการตลาดการท�องเท่ียว
ชุมชนนครชุม โดยใช&ส�วนประสมทางการตลาด 7P’s นั้น พบว�า ควรมีการจัดรูปแบบการท�องเท่ียว
แบบแพ็กเกจตามความสนใจของนักท�องเท่ียว เพ่ือเพ่ิมความน�าสนใจในการเสนอขายและสามารถ
รองรับการท�องเท่ียวได&ตลอดท้ังป` รวมถึง การจัดการประชาสัมพันธ�เชิงรุกเพ่ือให&ชุมชนบ&านนครชุม
เปRนท่ีรู&จักในกลุ�มตลาดเป\าหมายท่ีต&องการ โดยเสนอแนะว�า ชุมชนและหน�วยงานท่ีเก่ียวข&องควร
สนับสนุนด&านประชาสัมพันธ�เพ่ือให&เปRนท่ีรู&จัก สาหรับชุมชนนครชุมควรนาการจัดการการตลาดท้ัง 
7P’s ไปประยุกต�ใช&ในชุมชน เพ่ือรองรับกิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีจะเกิดข้ึนให&เปRนไปอย�างยั่งยืนใน
อนาคต 
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 พจนารถ กรึงไกร (2545) ได&ศึกษาเรื่อง การมีส�วนร�วมขององค�กรปกครองท&องถ่ินในการ
จัดการแหล�งท�องเท่ียว เชิงนิเวศและวัฒนธรรม: กรณีศึกษาตําบลโปgงงาม อําเภอแม�สาย จังหวัด
เชียงราย ผลการศึกษาได&กล�าวถึงการมีส�วนร�วมขององค�กรปกครองท&องถ่ินและประชาชนทําให&เกิด
ความร�วมมือในการจัดการแหล�งท�องเท่ียวท่ียั่งยืน เป\าหมายท่ีสําคัญท่ีสุดของการจัดการท�องเท่ียว คือ 
การเปmดโอกาสให&ชุมชนได&เข&ามามีบทบาทและมีส�วนร�วมในกิจกรรมเท่ียวเท่ียว  
 ทับทิม  สุวรรณประภา (2541) ความคาดหวังและความต&องการมีส�วนร�วมของประชาชน
ในการฟ��นฟูแหล�งท�องเท่ียวถํ้าเชียงดาว ผลการศึกษาได&กล�าวถึงกลยุทธ�การสร&างการมีส�วนรวมของ
ประชาชนว�า ประชาชนในชุมชนพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียว มีบทบาทสําคัญต�อการท�องเท่ียวเชิงนิเวศอย�าง
มากเนื่องจากประชาชนเปRนเจ&าของท&องถ่ินสามารถเปRนศูนย�กลางเชื่อมโยงกับหน�วยงานรัฐและเอกชน
ท่ีเก่ียวข&องในกระบวนการท�องเท่ียวระดับต�างๆ ได& ความรู&สึกเปRนเจ&าของท&องถ่ินของสมาชิกชุมชน 
ซ่ึงมีความรัก ความหวงแหน พ่ึงพิงและใช&ประโยชน�ทรัพยากรแหล�งท�องเท่ียวอยู�แล&ว สามารถนํามา
ประยุกต�ใช&ให&เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนแก�ทรัพยากรแหล�งท�องเท่ียวได& ชุมชนจะต&องพัฒนาตนเองให&
เปRนศูนย�กลางเชื่อมโยงระหว�างหน�วยงานรัฐกับชุมชนเอง และระหว�างชุมชนกับเอกชนท่ีเก่ียวข&องกับ
การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 ระวิวงศ�  ศรีทองรุ�ง (2553) ยุทธศาสตร�การสร&างตัวแบบการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนในกลุ�ม
จังหวัดภาคกลางตอนล�าง ผลการวิจัยสรุปได&ว�า 1) การกําหนดนโยบายการท�องเท่ียวของประเทศไทย
ไม�สามารถนําไปสู�การปฏิบัติอย�างยั่งยืนอย�างมีประสิทธิภาพเนื่องจากภาครัฐยึดหลัก การรวมศูนย�
อํานาจในการบังคับบัญชา การบริหารจัดการภาครัฐจึงเปRนจุดอ�อนในการพัฒนาการท�องเท่ียว ได&แก� 
ขาดการวางแผน การใช&ทรัพยากรธรรมชาติ ขาดเอกภาพในการบูรณาการ ในการทํางานร�วมกัน 
ชุมชนขาดโอกาสในการมีส�วนร�วมในกระบวนการจัดการการท�องเท่ียว 2) ผลการกําหนดยุทธศาสตร�
และนโยบายการท�องเท่ียวยังไม�ประสบผลสําเร็จในทางปฏิบัติอย�างยั่งยืน เนื่องจากอํานาจการ
ตัดสินใจไม�ได&อยู�ท่ีประชาชนเจ&าของแหล�งท�องเท่ียว ควรปรับแนวทางบริหารจัดการให&ชุมชนมีส�วน
ร�วมทุกข้ันตอน 3) การจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ควรเปRนการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน โดย
ภาครัฐและภาคเอกชนสนับสนุนอย�างจริงจัง การวิจัยพบว�า หากมีการกําหนดเกณฑ�ตัวชี้วัดการ
ท�องเท่ียวชุมชนท่ีชัดเจน นําไปสู�การสร&างตัวแบบการท�องเท่ียวโดยชุมชนท่ีคํานึงถึงความสมดุล
ทางด&านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล&อม และมีการกระจายผลประโยชน�อย�างเปRนธรรม 
 วันดี  สีสังข� (2549) ได&ศึกษาเรื่อง แนวทางเพ่ือวางแผนพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�
อย�างยั่งยืนของจังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว�า แนวทางเพ่ือการวางแผนพัฒนาการท�องเท่ียว
เชิงอนุรักษ�อย�างยั่งยืนของจังหวัดกาญจนบุรี มีการกําหนดวิสัยทัศน�จังหวัด คือ จังหวัดจะต&องพัฒนา
เปRนศูนย�กลางการศึกษาและการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ� เปRนเมืองแม�แบบของการพัฒนาการค&าชายแดน 
และเชื่อมโยงเส&นทางการท�องเท่ียวสู�นานาชาติด&านตะวันตก เปRนเมืองปลอดมลพิษ มีการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืน จะขจัดความยากจนและพัฒนาคน และสังคมท่ีมีคุณภาพ 
สําหรับเป\าประสงค�เชิงยุทธศาสตร�ของการพัฒนาการท�องเท่ียวของจังหวัด คือ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและ
ปgาชุมชน เพ่ิมมาตรฐานการบริการในการท�องเท่ียวและความปลอดภัย พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูปทางการเกษตรเข&าสู�ระบบมาตรฐาน ส�งเสริมการสร&างรายได&จากสินค&า OTOP และ
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ยุทธศาสตร�การพัฒนาการท�องเท่ียวแบบบูรณาการอย�างยั่งยืน ได&แก� 1) เปRนศูนย�กลางการเรียนรู&
ทางการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�สิ่งแวดล&อมในภูมิภาค 2) เปRนเมืองปลอดมลพิษ มีการบริการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล&อมอย�างยั่งยืน 3) เปRนศูนย�กลางการเรียนรู&สู�ปXญญาระดับภูมิภาค 
และพัฒนาเปRนเมืองการค&าต�างแดนกับประเทศเพ่ือนบ&าน 4) เปRนเมืองปลอดคนจน มีสังคมท่ีมี
คุณภาพและเปRนคนดีมีศีลธรรม 
 สุจิต  บุตรประเสริฐ (2533) ได&ศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีเปRนผลมาจาก
การพัฒนาท�องเท่ียว: การศึกษาเฉพาะกรณีบ&านเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ผลการศึกษา
พบว�า การท�องเท่ียวสามารถทําให&เกิดการกระจายรายได&เข&าสู�กลุ�มต�างๆ ภายในหมู�บ&าน เช�น ร&าน
จําหน�ายสินค&าพ้ืนเมือง ร&านอาหาร ท่ีพัก ซ่ึงเปRนการส�งเสริมการท�องเท่ียวในท&องถ่ินทําให&เกิดการสร&าง
งานมีแรงงานเพ่ิมข้ึน ทําให&เกิดระบบธุรกิจส�งผลต�อรายได&และทําให&เกิดการเปลี่ยนแปลงด&านบริโภค 
 พรทิพย�  เธียรธีรวิทย� (2542) ได&ศึกษาเรื่อง การศึกษาศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม�ในการ
เปRนศูนย�กลางทางการท�องเท่ียวในอนุภูมิภาคลุ�มน้ําโขง ผลการศึกษา พบว�า นักท�องเท่ียวประเมินให&
คะแนนสูงสุดกับอัธยาศัยของคนเชียงใหม�ในเรื่องความเปRนมิตร รองลงมาเปRนเรื่องของความสวยงาม
ของแหล�งท�องเท่ียวธรรมชาติ และแหล�งท�องเท่ียวประวัติศาสตร� ส�วนท่ีให&คะแนนตํ่าสุดในความ
คิดเห็นของนักท�องเท่ียวและผู&ประกอบการ คือ การส�งเสริมและร�วมมือกันอย�างจริงจัง เพ่ือท่ีจะได&มี
การใช&ทรัพยากรการท�องเท่ียวร�วมกันของรัฐบาลทุกประเทศ และผู&ประกอบการควรปรับตัวในด&าน
การให&บริการการท�องเท่ียวร�วมกันของรัฐบาลทุกประเทศ และผู&ประกอบการควรปรับตัวในด&านการ
ให&บริการท้ังในเรื่องราคาและคุณภาพเพ่ือให&ได&มาตรฐานสากล  
 สุพรรณนา  หัศภาค (2545) ได&ศึกษาเรื่อง การศึกษาปXจจัยดึงดูดนักท�องเท่ียวให&เดินทาง
มาท�องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม� โดยใช&แนวคิดจากพัฒนาการด&านอุปทานการท�องเท่ียว 3 ประเด็น
ใหญ�ๆ คือ สิ่งท่ีดึงดูดด&านการท�องเท่ียว สิ่งอํานวยความสะดวกในการท�องเท่ียวและการเข&าถึงสถานท่ี
ท�องเท่ียว ผลการศึกษาพบว�า นักท�องเท่ียวให&ความสําคัญกับปXจจัยด&านศิลปวัฒนธรรมเปRนอันดับหนึ่ง 
ปXจจัยรองลงมา คือ แหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ ปXจจัยด&านบริการและอัธยาศัยไมตรี ปXจจัยด&าน
ค�าใช&จ�ายตํ่า และปXจจัยอ่ืนๆ ตามลําดับ สําหรับปXญหาแหล�งท�องเท่ียวเสื่อมโทรม และรองลงมา คือ 
ปXญหาผู&ให&บริการด&านการท�องเท่ียวไม�มีคุณภาพ ส�วนผลกระทบท่ีทําให&ความเปลี่ยนแปลงทางด&าน
กายภาพและเศรษฐกิจแล&วยังส�งผมต�อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน  
 อมรา  อินทจักร (2550) ได&ศึกษาเรื่อง ปXจจัยสู�ความสําเร็จในการจัดการธุรกิจการ
ท�องเท่ียวของชุมชนบ&านศรีดงเย็น ตําบลบ&านช&าง อําเภอแม�แตง จังหวัดเชียงใหม� เปRนการศึกษาเพ่ือ
วิเคราะห�สิงแวดล&อมภายใน และ ภายนอกท่ีมีผลต�อความสําเร็จของธุรกิจ พบว�า ชุมชน มีจุดแข็งด&าน
เอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตชนเผ�า โดยเฉพาะการแสดงทางวัฒนธรรม การแต�ง
กายและภาษาพูด ส�วนในเรื่องจุดอ�อน คือ ราคาสินค&าและผลิตภัณฑ�ยังไม�มีมาตรฐานและขาดการ
สร&างสัญลักษณ�ท่ีชัดเจน อุปสรรคปXญหา คือ มีคู�แข�งขันทางการท�องเท่ียวท่ีอยู�ในบริเวณใกล&เคียง
เ พ่ิมข้ึน ปXญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ มีส�วน ทําให&การกําหนดราคาบริ ษัทนําเ ท่ียวและ
ผู&ประกอบการไม�มีความแน�นอน วิธีการแก&ไข คือ การร�วมกันกําหนดกลยุทธ�การตลาดท่ีเหมาะสม 
การส�งเสริมการตลาด การสร&างเครือข�ายพันธมิตร และการประสานงานระหว�างหน�วยงานและ
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ผู&เก่ียวข&อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท�องเท่ียวและการพัฒนาศักยภาพองค�กรชุมชนให&มีความ
เข&มแข็งทางการท�องเท่ียว 
 สุภาภรณ�  หาญทอง (2543) ได&ศึกษาเรื่อง ศักยภาพการจัดการท�องเท่ียวจังหวัดพัทลุง ผล
การศึกษาพบว�า ศักยภาพการจัดการท�องเท่ียว มีศักยภาพค�อนข&างตํ่า เนื่องจากขาดหน�วยงานหลักท่ี
จะรับผิดชอบด&านการจัดการท�องเท่ียวของจังหวัด งบประมาณไม�เพียงพอ ขาดการบริหารจัดการท่ีดี 
ปXญหาอุปสรรคท่ีสําคัญคือ ปXญหางบประมาณท่ีไม�เพียงพอและมีอยู�จํากัด จํานวนบุคลากรไม�เพียงพอ
กับงานและขนาดของพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ปXญหาในเรื่องการประสานงานและขาดความร�วมมือจาก
หน�วยงานภายนอกและหน�วยงานท่ีเก่ียวข&อง รวมท้ังแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ียังไม�ได&รับการพัฒนาให&
เหมาะสมกับการส�งเสริมการท�องเท่ียว ตลอดจนปXญหาคนในพ้ืนท่ียังขาดความรู&ความเข&าใจในเรื่อง
การท�องเท่ียว ทําให&ขาดการมีส�วนร�วมในการจัดการท�องเท่ียวของจังหวัดพัทลุง ซ่ึงหากภาครัฐร�วมมือ
กับภาคเอกชนในเรื่องการลงทุนจะทําให&การท�องเท่ียวมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึนอย�างมาก ส�วนในระดับ
ท&องถ่ิน มีภาคประชาชน เปRนผู&ประกอบการวิสาหกิจชุมชนหรือธุรกิจชุมชน ซ่ึงถือเปRนส�วนหนึ่งของ
การร�วมลงทุนด&านบริการการท�องเท่ียว เปRนการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน ภาครัฐควรเข&าไป
สนับสนุนเรื่องเงินทุนเช�นกัน 
 สมชาย  สนั่นเมือง (2541) ได&ศึกษาเรื่อง ชุมชนท&องถ่ินกับการมีส�วนร�วมในการพัฒนาการ
ท�องเท่ียว ผลการศึกษาพบว�า ในการวางแผนพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวของชุมชนจะต&องคํานึงถึง
วัตถุประสงค�ของการพัฒนา และจะต&องสอดคล&องและเกิดประโยชน�ร�วมกันแก�ทุกฝgาย ได&แก� 
นักท�องเท่ียว ประชาชนในชุมชน ผู&รับผิดชอบและดําเนินการพัฒนาท้ัง 3 ฝgาย ต�างมองและคาดผลท่ี
จะได&แตกต�าง คือ 1) นักท�องเท่ียวคาดหวังได&แก� แหล�งท�องเท่ียวต�างๆ ต&องมีวิถีการดํารงชีวิตของคน
ท&องถ่ิน เอกลักษณ� และการได&มีส�วนได&สัมผัสกับประชาชนผู&เปRนเจ&าของพ้ืนท่ี ตลอดจนความสะอาด 
ความเปRนระเบียบและความร�มรื่นของสิ่งแวดล&อมในแหล�งท�องเท่ียวของท&องถ่ิน 2) สิ่งท่ีชุมชน
คาดหวังและค�านิยมท่ีแตกต�างกันไปกับนักท�องเท่ียวเล็กน&อยหรือตรงกันข&าม ประชาชนในท&องถ่ิน
คาดหวังถึงความเปลี่ยนแปลง การพัฒนาท่ีทันสมัยไปจากเดิม และท่ีประชาชนในท&องถ่ินคาดหวังจาก
การพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว คือ มีท่ีสําหรับพักผ�อนหย�อนใจเพ่ิมข้ึนได&อาศัยและดําเนินชีวิตใน
สิ่งแวดล&อมท่ีดี เกิดความภาคภูมิใจต�อชุมชนของตนเอง และได&รับประโยชน�อ่ืนๆ ร�วมกับนักท�องเท่ียว 
เช�น ความสะดวกในการเดินทางมากข้ึน 3) สิ่งท่ีผู&รับผิดชอบและดําเนินการพัฒนาคาดหวัง คือ แบ�ง
โครงการพัฒนาออกเปRนข้ันตอน และต&องไม�ขัดแย&งกับหน�วยงานอ่ืนหรือประชาชนในชุมชน และ
ได&รับความร�วมมือจากประชาชนส�วนใหญ� หน�วยงานท่ีเก่ียวข&อง รวมท้ังเปRนโครงการท่ีผลตอบแทน
หรือผลกระทบในทางบวก เร�งส�งเสริมการอนุรักษ�ทรัพยากร และบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของ
ประเทศหรือท&องถ่ิน 
 รชาดา  เครือทิวา (2554) ได&ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการท�องเท่ียวชุมชนโดยการมี
ส�วนร�วมของผู&มีส�วนได&ส�วนเสียในจังหวัดอ�างทอง (บทคัดย�อ) ผลการศึกษาพบว�า 1) แหล�งท�องเท่ียว
ชุมชนแต�ละแห�งของจังหวัดอ�างทองมีสภาพความพร&อมในแต�ละด&านสาหรับการให&บริการ 
นักท�องเท่ียวไม�สมบูรณ� โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาจากผลการสังเกตท่ีได&จะเห็นว�ามีหลายด&านท่ีควรมี
การปรับปรุงคือด&านธนาคาร ตู&บริการกดเงินอัตโนมัติ (ATM) มีสานักงานของเจ&าหน&าท่ีตํารวจ        
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2) ประชาชนท&องถ่ินเห็นว�า การท�องเท่ียวชุมชนทําให&คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนทาให&คนใน
ชุมชนรู&สึกรักและหวงแหนวัฒนธรรมของชุมชนการจัดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจะต&องสร&างจิตสํานึก 
ให&คนในชุมชนร�วมกันอนุรักษ�วัฒนธรรมท&องถ่ินรวมท้ังการพัฒนาการท�องเท่ียวต&องทาควบคู�กันไปกับ
การพัฒนาคนในชุมชน สิ่งแวดล&อมสังคมและวัฒนธรรมการจัดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจะต&องมีการ
จัดการผลประโยชน�อย�างยุติธรรมและโปร�งใสประชาชนทุกคนในการท�องเท่ียวชุมชนการจัดการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจะต&องให&คนในชุมชนมีส�วนร�วมในการวางแผนตัดสินใจ และประเมินผลกระทบ
ท่ีเกิดจากการท�องเท่ียว  และการป\องกันสิ่งแวดล&อมเปRนสิ่งสําคัญท่ีชุมชนต&องให&ความสําคัญ           
3) นักท�องเท่ียวท่ีเข&ามาท�องเท่ียวในแหล�งท�องเท่ียวชุมชนจังหวัดอ�างทอง พบว�า ในภาพรวมกลุ�ม
ตัวอย�างนักท�องเท่ียวมีความพึงพอใจในระดับมากทุกด&านไม�ว�าจะเปRนด&านการคมนาคม ด&านสิ่ง
อํานวยความสะดวก ด&านความปลอดภัยในแหล�งท�องเท่ียว ด&านความสะอาดของสถานท่ี ด&าน
คุณภาพการบริการและสินค&า ด&านการแลกเปลี่ยนเรียนรู&กับคนในชุมชน และด&านกิจกรรมการ
ท�องเท่ียวท่ีมีอยู�ในแหล�งท�องเท่ียว โดย นักท�องเท่ียวมีความพึงพอใจระดับมากในเรื่องของการได&
เรียนรู&วิถีการดําเนินชีวิตของคนท&องถ่ินมากท่ีสุด รองลงมาคือความเปRนมิตรของชาวบ&าน ด&าน
กิจกรรมการท�องเท่ียว พบว�า กิจกรรมการท�องเท่ียว 3 อันดับแรกท่ีกลุ�มตัวอย�างนักท�องเท่ียวต&องการ
เม่ือเข&ามาท�องเท่ียวยังแหล�งท�องเท่ียวชุมชนจังหวัดอ�างทอง คือ การเข&ามาศึกษาประเพณี/วัฒนธรรม
ชุมชน การนั่งเรือชมธรรมชาติ และการพักค&างกับชาวบ&าน และยังพบว�ากลุ�มตัวอย�างนักท�องเท่ียวท่ี
เข&ามาท�องเท่ียวยังแหล�งท�องเท่ียวชุมชนจังหวัดอ�างทองมีความต&องการกลับมาเท่ียวซํ้าท้ังหมด       
คิดเปRนร&อยละ 100.00  และ 4) แนวทางการพัฒนาการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนโดยการมีส�วนร�วม
ของผู&มีส�วนได&ส�วนเสียในจังหวัดอ�างทองจากการประชุมเชิงปฏิบัติการผู&มีส�วนได&ส�วนเสียกําหนดแนว
ทางการพัฒนาจากการศึกษาข&อมูลจากแบบสอบถาม และจากการศึกษาแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา
จังหวัดอ�างทอง ประจํา พ.ศ. 2554 ประกอบกับแนวคิดการท�องเท่ียวชุมชน 5 ด&าน คือ 1) ส�งเสริม 
กระตุ&นประชาชนท&องถ่ิน นักท�องเท่ียว และผู&เก่ียวข&องตระหนักและมีส�วนร�วมพัฒนาการท�องเท่ียว
ชุมชน โดยมุ�งเน&นการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณี และวัฒนธรรมท&องถ่ิน 2) สนับสนุน และ
ส�งเสริมการท�องเท่ียวชุมชนในลักษณะการสร&างงาน และการสร&างรายได&ให&กับชุมชน และประชาชน
ท&องถ่ินผู&เปRนเจ&าของพ้ืนท่ี 3) พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวชุมชนให&มีคุณภาพและยั่งยืน 4) พัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพของประชาชนในท&องถ่ินเรื่องการให&บริการทางการท�องเท่ียว ท�องเท่ียวชุมชน 5) สร&าง 
และพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในการให&บริการการท�องเท่ียวชุมชนท่ีสอดคล&องกับวิถีชีวิตชุมชน 
ความต&องการและความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวมีความสอดคล&องกับความคิดเห็นของประชาชนและ
ผู&นําชุมชน/ผู&ประกอบการในท&องถ่ิน คือ ทุกฝgายเห็นว�าวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตท&องถ่ินใน
แหล�งท�องเท่ียวชุมชนจังหวัดอ�างทองเปRนจุดแข็งในการดึงดูดนักท�องเท่ียว และควรนํามาพัฒนาให&
เปRนเอกลักษณ�ของการท�องเท่ียวชุมชนในจังหวัดอ�างทอง โดยมีการพัฒนาและจัดการการท�องเท่ียว
ชุมชนอย�างเปRนระบบเพ่ือให&การท�องเท่ียวชุมชนในจังหวัดอ�างทองมีความยั่งยืนต�อไป 
 รัฐฑิตยา หิรัณยหาด ได&ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพหมู�บ&านวัฒนธรรม
เพ่ือการท�องเท่ียว บ&านหนองขาว อําเภอท�าม�วง จังหวัดกาญจนบุรี (2544) ผลการศึกษาพบว�า ผล
จากการศึกษาวิถีชีวิต ความเปRนอยู� และประเพณีพ้ืนบ&านของชุมชนบ&านหนองขาว พบว�า จากการท่ี
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บ&านหนองขาวเปRนชุมชนโบราณท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร� จึงเกิดการผสมผสานกันทาง
วัฒนธรรมของชนหลายชาติพันธุ�ได&อย�างกลมกลืนจนเกิดเปRนวัฒนธรรมเฉพาะของชุมชนข้ึน และมี
การสืบทอด ดํารงรักษาเอกลักษณ�ของท&องถ่ินไว&ได&เปRนอย�างดี ไม�ว�าจะเปRนการสืบทอดงานประเพณี
ท้ังท่ีปฏิบัติเปRนประจําทุกเดือนในรอบป` และประเพณีอันเก่ียวเนื่องกับวิถีการดําเนินชีวิตนับแต�เกิด
กระท่ังตาย การประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อ ภาษาพูดท่ีเปRนเอกลักษณ� วิถีการดํารงชีวิต และ
โบราณวัตถุสถานท่ีได&รับการอนุรักษ�ไว&เปRนอย�างดี นักท�องเท่ียวท่ีเดินทางเข&ามาเท่ียวชมบ&านหนอง
ขาวส�วนมากแล&วเปRนนักท�องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเพ่ือศึกษาและดูงานทางด&านวัฒนธรรมโดยมาเปRนหมู�
คณะ มีนักท�องเท่ียวชาวต�างประเทศท่ีบริษัทนําเท่ียวพามาบ&างเล็กน&อย เม่ือเปรียบเทียบกับ
นักท�องเท่ียวชาวไทย นักท�องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวด&วยตนเองไม�ได&ให&ความสนใจท่ีจะแวะชมบ&าน
หนองขาว เนื่องจากบ&านหนองขาวยังไม�เปRนท่ีรู&จักสําหรับนักท�องเท่ียวมากนัก ผลจากการศึกษาด&าน
ศักยภาพในการเปRนแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมของบ&านหนองขาว พบว�า มีศักยภาพในด&านคุณค�า
ทางการศึกษา ความปลอดภัย สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน การประชาสัมพันธ�ในการเปRนแหล�ง
ท�องเท่ียว และมีศักยภาพของพ้ืนท่ีในการรองรับการพัฒนาทางการท�องเท่ียวในระดับสูง แต�ศักยภาพ
ในด&านความพร&อมของบุคลากรควรมีการปรับปรุง นอกจากนี้ ต&องมีการเพ่ิมเติมศักยภาพทางด&าน
สาธารณูปโภคข้ันสูงในสิ่งต�างๆ เช�น ร&านอาหาร ร&านขายสินค&าท่ีระลึก ห&องสุขาสําหรับนักท�องเท่ียว 
และศูนย�บริการข&อมูลนักท�องเท่ียว ผลจากการศึกษาแนวทางการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบ&าน
หนองขาวให&เปRนแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมได&เลือกแนวคิดทางการพัฒนาการท�องเท่ียวแบบยั่งยืน 
เลือกรูปแบบชุมชนบริหารจัดการเองโดยมีองค�กรนอกสนับสนุนให&คําปรึกษา และได&มีการวางแผน
ทางการพัฒนาในด&านสิ่งอํานวยความสะดวก ได&แก� การปรับปรุงเส&นทางการคมนาคม การจัดต้ัง
ศูนย�บริการข&อมูลทางการท�องเท่ียว ร&านอาหาร ร&ายขายสินค&าท่ีระลึก และจัดสร&างห&องสุขาสําหรับ
นักท�องเท่ียว นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนพัฒนาบุคลสากรเพ่ือรองรับการท�องเท่ียว และกําหนดแนว
ทางการบริหารจัดการในลักษณะของการเลือกต้ังคณะกรรมการเพ่ือดูแลการท�องเท่ียวโดยเฉพาะอีกด&วย 
 ภูวนิดา คุณผลิน (2550) ได& ศึกษาเรื่อง การบริหารยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวของ
กรุงเทพมหานครแบบบูรณาการ สรุปได&ว�า รูปแบบกระบวนการบริหารพัฒนาการท�องเท่ียวของ
กรุงเทพมหานคร มี 2 ระดับ คือ โมเดลบูรณาการระดับมหภาคเปRนกระบวนการศึกษายุทธศาสตร�
การบูรณาการภาครัฐ เอกชน ในการกําหนดกระบวนการจากนโยบายไปสู�การปฏิบัติอย�างมี
ประสิทธิภาพ โมเดลบูรณาการระดับจุลภาค เน&นการบูรณาการระดับพ้ืนท่ีประกอบด&วยประเมิน
ความต&องการ (Need Assessment) การกําหนดเป\าหมาย (Setting Goals) การกําหนดผู&มีส�วนได&
ส�วนเสีย (Identification Stakehoder) การกําหนดพันธกิจและภารกิจ (Mission and Function 
Analysis) กระบวนการมีส�วนร�วม (Participation Process) การต้ังวัตถุประสงค�  (Setting 
Objective) การบูรณาการแผน (Responsibilities) การปฏิบัติการ (Implementation) และ การ
ประเมินแบบมีส�วนร�วม (Participatory Evaluation) และ การบูรณาตามแนวทางดังกล�าวนั้น 
จังหวัดควรเน&นไปท่ีความเปRนชุมชนท&องถ่ินซ่ึงเปRนฐากรากของผลผลิตทางด&านเศรษฐกิจ   
 ทักษิณ  ปmลวาสน� (2555) ได&ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร�การส�งเสริมอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน ในเขตสามเหลี่ยมอันดามัน ผลการศึกษาพบว�า 1) ภาพรวมการท�องเท่ียวเชิงบูรณา
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การของประเทศไทย ยังไม�สามารถบูรณาการระหว�างภาคส�วนต�างๆ อย�างมีประสิทธิภาพ ภาครัฐมี
แนวทางรวมศูนย�อํานาจในการบังคับบัญชาและการบริหารจัดการ ขาดเอกภาพในการบูรณาการ เพ่ือ
การทํางานร�วมกันกับชุมชนหรือภาคประชาชน 2) การเปRนหุ&นส�วนเชิงบูรณาการการท�องเท่ียวในเขต
สามเหลี่ยมอันดามัน พบว�า การมีส�วนร�วมของชุมชนหรือประชาชนในแหล�งท�องเท่ียว ในการบริหาร
จัดการเพ่ือการท�องเท่ียวยั่งยืนยังไม�เปRนรูปธรรม ขาดการสนับสนุนอย�างจริงจัง 3) การบูรณาการการ
ท�องเท่ียวในเขตสามเหลี่ยมอันดามัน ระดับองค�การ ระดับระหว�างประเทศ ระดับประเทศ และระดับ
จังหวัด พบว�า ขาดการวางแผนร�วมกันเชิงยุทธศาสตร� องค�การท้ังสามระดับยังขาดการประสาน
ยุทธศาสตร� แผนงาน โครงการ ร�วมกัน ไม�มีเอกภาพเชิงนโยบาย การบูรณาการมีบ&างระดับประเทศ
กับระดับจังหวัดหรือท&องถ่ิน 4) ยุทธศาสตร�การส�งเสริมอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนในเขตสามเหลี่ยมอันดามัน พบว�า การส�งเสริมการท�องเท่ียวของไทย มีจุดมุ�งหมายท่ี
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม และส�งเสริมความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว 
มากกว�าความยั่งยืนและคุณภาพชีวิตท่ีดีของชุมชนมีส�วนส�วนเสียในแหล�งท�องเท่ียว จึงควรสนับสนุน
ส�งเสริมภาคเอกชนและภาคประชาชนท่ีเปRนชุมชนท&องถ่ิน ซ่ึงเปRนเจ&าของพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียวให&มี
บทบาท มีส�วนร�วมมากท่ีสุด เพ่ือประโยชน�ของเศรษฐกิจชุมชนและการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�าง
ยั่งยืน สนับสนุนให&มีองค�กรเครือข�ายการบริหารจัดการเชิงบูรณาการในเขตสามเหลี่ยมอันดามัน 
ประกอบด&วย ภูเก็ต พังงา และกระบี่  
 ศิริรัตน�  โตสัมพันธ�มงคล (2549) ได&ศึกษาเรื่อง การวางแผนกลยุทธ�เพ่ือการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวเชิงนิเวศอย�างยั่งยืนในจังหวัดตาก ผลการศึกษาสรุปสาระสําคัญได&ดังนี้ 1) ประชาชน
ท&องถ่ินส�วนใหญ�มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือรับจ&าง และมี
รายได&สุทธิน&อยกว�า 5,000 บาท 2) จังหวัดตากม่ีแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายมาก โดยมีความ
โดดเด�นด&านแหล�งท�องเท่ียวธรรมชาติมากท่ีสุด การเดินทางเข&าถึงแหล�งท�องเท่ียวได&ง�าย มีการจัดการ
สิ่งแวดล&อมท่ีดีมีจํานวนโครงสร&างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท�องเท่ียวและบุคลากร
พอเพียงในการให&บริการด&านการท�องเท่ียว ในแหล�งท�องเท่ียวมีป\ายสื่อความหมายชัดเจน และมี
กิจกรรมท่ีส�งเสริมให&นักท�องเท่ียวเกิดการเรียนรู& มีการให&ความรู&ด&านการท�องเท่ียวเชิงนิเวศและการ
อนุรักษ�แก�นักท�องเท่ียวและประชาชนในท&องถ่ิน 3) ประชาชนท&องถ่ินมีส�วนร�วมในการรักษา และสืบ
สานวัฒนธรรม ประเพณีของท&องถ่ินมากท่ีสุดในด&านการท�องเท่ียว ประชาชนมีโอกาสในการประกอบ
อาชีพต�างๆ ด&านการท�องเท่ียว แต�ไม�ค�อยมีโอกาสมีส�วนร�วมในการจัดต้ังสมาคม หรือชมรมการ
ท�องเท่ียว และการแสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ 4) ประชาชน
ท&องถ่ิน นักท�องเท่ียว เจ&าหน&าท่ีของรัฐ และผู&ประกอบการ มีความคิดเห็นว�า การท�องเท่ียวเชิงนิเวศมี
ส�วนช�วยกระตุ&นให&ทุกฝgายมีส�วนร�วมมากข้ึนในการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม และ
กระตุ&นให&เกิดการสร&างรายได&และการสร&างงาน และมีข&อเสนอแนะให&มีการอบรมให&ความรู&ด&านการ
ท�องเท่ียวเชิงนิเวศ และการอนุรักษ� ปรุงปรุงภูมิทัศน�ของแหล�งท�องเท่ียว เพ่ิมการประชาสัมพันธ�การ
ท�องเท่ียว 5) แผนยุทธศาสตร�จังหวัดตาก ด&านการพัฒนาการท�องเท่ียว ประจํา พ.ศ. 2547 
ประกอบด&วย ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 5 กลยุทธ� และ 35 กิจกรรม เปRนกิจกรรมท่ีสามารถปฏิบัติได&จริง 
จํานวน 16 กิจกรรม โดยมีกิจกรรมท่ีสอดคล&องกับองค�ประกอบการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ 4 ด&าน ซ่ึง
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สอดคล&องกับด&านการบริหารจัดการมากท่ีสุด และสอดคล&องกับด&านการมีส�วนร�วมน&อยท่ีสุด และมี
กิจกรรมท่ีมีความสอดคล&องกับแผนกลยุทธ�จังหวัด แผนยุทธศาสตร�กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง
และแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องเท่ียวไทย 2547-2549 จํานวน 15 กิจกรรม 6) จังหวัดตากควร
กําหนดวิสัยทัศน�ด&านการท�องเท่ียวท่ีมุ�งเน&นการพัฒนาการท�องเท่ียวทางธรรมชาติ โดยมีพันธกิจใน
การกระตุ&นให&ผู&ท่ีเก่ียวข&องตระหนักและมีส�วนร�วมพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ ส�งเสริมการท�องเท่ียว
เชิงนิเวศในลักษณะการสร&างงาน และการสร&างรายได&ให&แก�ประชาชนท&องถ่ิน พัฒนาแหล�งท�องเท่ียว
เชิงนิเวศให&มีคุณภาพ พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพ ของบุคลากรใน
การให&บริการ 7) แผนกลยุทธ�การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงนิเวศอย�างยั่งยืนในจังหวัดตาก ควร
ประกอบด&วยประเด็นยุทธศาสตร�ท่ีสําคัญ 4 ประเด็น ได&แก� ด&านการบริหารจัดการการท�องเท่ียวเชิง
นิเวศ ด&านการมีส�วนร�วมของประชาชนท&องถ่ินใน ด&านการท�องเท่ียวเชิงนิเวศด&านการบริการการ
ท�องเท่ียว และด&านการตลาดการท�องเท่ียว ท้ังนี้โดยมีกิจกรรมท่ีชัดเจนและสามารถปฏิบัติได& 
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2.9 กรอบแนวคิดท่ีใช�ในการวิจัย 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.4 กรอบแนวคิดท่ีใช&ในการวิจัย 

ป\จจัยด�านนโยบายการท(องเท่ียว 
   1. มีวัตถุประสงค�ชัดเจน 
   2. มีความต�อเนื่อง 
   3. นําไปปฏิบัติได& 
   4. วัดผลและประเมินได& ยุทธศาสตร! กา รบริหารจั ดกา รการ

ท( อ ง เ ท่ี ย ว อ ย( า ง ย่ั ง ยื น ขอ งจั ง ห วั ด
กําแพงเพชร 
1. ยุทธศาสตร�การส�งเสริมศักยภาพ 
   การท�องเท่ียว 
2. ยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ� 
3. ยุทธศาสตร�การสร&างเครือข�ายการ 
   ท�องเท่ียว 
 

ป\จจัยด�านการบริหารจัดการการท(องเท่ียว
อย(างย่ังยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
การบริหารจัดการภาครัฐ 
   1. การส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียว 
   2. การส�งเสริมการลงทุน 
   3. การพัฒนาปXจจัยพ้ืนฐานด&าน 
      การบริการท�องเท่ียว 
   4. การส�งเสริมการตลาดและ  
      ประชาสัมพันธ�อย�างมีวิสัยทัศน� 
การบริหารจัดการภาคเอกชน  
   1. การร�วมมือส�งเสริมการลงทุน 
   2. การร�วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือการ  
      ท�องเท่ียว 
   3. การร�วมสร&างเครือข�ายการท�องเท่ียว 
การบริหารจัดการภาคประชาชนและ
องค!กรท�องถ่ิน 
   1. การมีส�วนร�วมในการจัดการแหล�ง 
      ท�องเท่ียวของชุมชน 
   2. การสร&างจิตสํานึกร�วมปกป\อง 
      ผลประโยชน�แหล�งท�องเท่ียว 
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 นิยามตัวแปร 
 นโยบายมีวัตถุประสงค�ชัดเจน หมายถึง นโยบายท่ีนําไปสู�ผู&ปฏิบัตินั้นมีข้ันตอนท่ีถูกต&อง มี
ตัวนโยบายของรัฐท่ีชัดเจน มีวัตถุประสงค�ในการดําเนินงานท่ีมีความเปRนไปได& มีเป\าหมายว�าทําแล&ว
ต&องได&ผลอะไร และมีลําดับข้ันตอนในการทํางานท่ีเหมาะสมชัดเจน และนโยบายต&องสอดคล&องกับ
บริบทพ้ืนท่ี  
 นโยบายมีความต�อเนื่อง หมายถึง นโยบายมีวัตถุประสงค� มียุทธศาสตร� แผนงาน ต�อเนื่อง 
แม&มีการเปลี่ยนผู&บริหาร ผู&ปฏิบัติงานยังสามารถบริหารจัดการได&อย�างต�อเนื่อง ตามนโนบายดังกล�าว  
 นโยบายนําไปปฏิบัติได& หมายถึง นโยบายท่ีหัวหน&าส�วนราชการและผู&มีส�วนเก่ียวข&องทุก
ระดับ สามารถนําไปบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาการท�องเท่ียวตามนโบยของรัฐบาลได&อย�างสมบูณ� มีการนํา
กลไกลการดําเนินงาน ไปปฏิบัติอย�างต�อเนื่อง มีข้ันตอนการบังคับบัญชา การกํากับดูแล อย�างเปRนระบบ  
 นโยบายวัดผลและประเมินได& หมายถึง นโยบายด&านการท�องเท่ียว มีการกําหนดเป\าหมาย
ไว&ชัดเจน ง�ายต�อการวัดผลประเมินผล มีข้ันตอนกระบวนการปฏิบัติท่ีเปRนรูปธรรมช�วยให&ประเมินผล
กระบวนการได&ชัดเจน นโยบายด&านการท�องเท่ียวมีตัวชี้วัดการดําเนินงานท่ีชัดเจนเปRนรูปธรรม 
 การส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียว หมายถึง การเสริมสร&าง การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ�
ทางการท�องเท่ียวการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว การพัฒนาบริการด&านการท�องเท่ียว เพ่ือเตรียมความ
พร&อมให&เปRนไปตามมาตรฐานแหล�งท�องเท่ียวและมาตรฐานบริการด&านการท�องเท่ียวของกรมการ
ท�องเท่ียว กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา เช�น มาตรฐานแหล�งท�องเท่ียวทางประวัติศาสตร�มาตรฐาน
แหล�งท�องเท่ียวเชิงนิเวศ มาตรฐานแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ มาตรฐานแหล�งท�องเท่ียวทาง
วัฒนธรรม มาตรฐานบริการอาหารเพ่ือการท�องเท่ียว มาตรฐานให&บริการในสถานท่ีจําหน�ายสินค&า
ของท่ีระลึก มาตรฐานโฮมสเตย� เปRนต&น และ การเร�งการเติบโตของรายได&ทางการท�องเท่ียว โดยการ
เพ่ิมมูลค�า คุณค�าทางการท�องเท่ียวมากกว�าการมุ�งเน&นการเพ่ิมจํานวนนักท�องเท่ียว 
 การส�งเสริมการลงทุน หมายถึง การท่ีภาครัฐมีมาตรการหนึ่งในหลายมาตรการในการ
ดึงดูดนักลงทุนให&มาลงทุนด&านการท�องเท่ียว โดยท่ีภาครัฐคอยควบคุมดูแลในเรื่องแหล�งทุน ภาษี 
ดอกเบี้ย รวมไปถึงอํานวยความสะดวกและให&คําแนะนําแก�ผู&ประกอบการ 
 การพัฒนาปXจจัยพ้ืนฐานด&านการบริการท�องเท่ียว หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใน
ด&านองค�ประกอบพ้ืนฐานด&านการท�องเท่ียว ท้ังท่ีเปRนรูปธรรมและนามธรรม อันได&แก� สิ่งดึงดูดใจ สิ่ง
อํานวยความสะดวกด&านสาธารณูปโภค ท่ีพัก และการต&อนรับอย�างมีมิตรไมตรี เปRนต&น 
 การส�งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ�อย�างมีวิสัยทัศน� หมายถึง การเสริมสร&าง 
ปรับปรุงช�องทางการสื่อสารในการนําข�าวสารท้ังท่ีเปRนข&อมูลท่ัวไป การตลาด และกิจกรรมด&านการ
ท�องเท่ียวไปสู�นักท�องเท่ียว ด&วยการดําเนินการอย�างต�อเนื่อง มีการคาดการณ�และกําหนดแผนงานใน
อนาคตอย�างชัดเจน 
 การร�วมมือส�งเสริมการลงทุน หมายถึง การท่ีภาคเอกชนในฐานะผู&ประกอบการร�วมมือกับ
ภาครัฐในด&านลงทุนเก่ียวกับการท�องเท่ียว  
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 การร�วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือการท�องเท่ียว หมายถึง การร�วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ�
เพ่ือการท�องเท่ียว อันได&แก� ผลิตภัณฑ�ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ�แปรรูป และการบริการท่ีคาดว�าจะ
ตอบสนองความต&องการและสร&างความพึงพอใจให&เกิดข้ึนแก�นักท�องเท่ียว  
 การร�วมสร&างเครือข�ายการท�องเท่ียว หมายถึง การรวมตัวเพ่ือผลประโยชน�ร�วมกันและการ
แก&ไขปXญหาท่ีเกิดข้ึน มีการติดต�อประสานงาน แลกเปลี่ยนข&อมูลข�าวสารและการร�วมมือกันทํา
กิจกรรมด&านการท�องเท่ียวด&วยความสมัครใจ 
 การมีส�วนร�วมในการจัดการแหล�งท�องเท่ียวของชุมชน หมายถึง การมีส�วนร�วมของ
ประชาชนหรือชุมชนท&องถ่ิน ในด&านการจัดการแหล�งท�องเท่ียว ต้ังแต� ร�วมวางแผน ร�วมปฏิบัติตาม
แผน ร�วมกันใช&ประโยชน� ร�วมติดตามและประเมินผล ร�วมบํารุงรักษา และ ร�วมเปRนเจ&าของ  
 การสร&างจิตสํานึกร�วมปกป\องผลประโยชน�แหล�งท�องเท่ียว หมายถึง กระบวนการในการ
การสร&างกระบวนการเรียนรู&ให&ประชาชนในชุมชนในฐานะเจ&าของพ้ืนท่ี ให&มีจิตสํานึกและมีส�วนร�วม
ดูแลรักษา ฟ��นฟู มีความหวงแหน พ่ึงพิง และใช&ประโยชน�ทรัพยากรแหล�งท�องเท่ียว 
 ยุทธศาสตร�การส�งเสริมศักยภาพการท�องเท่ียว หมายถึง แนวทางท่ีกําหนดข้ึนตามนโยบาย
การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน มีแผน โครงการ กิจกรรม และหน�วยปฏิบัติกิจกรรม เปRนแนวทางท่ีมี
วัตถุประสงค�เน&นพัฒนาความมีประสิทธิภาพ สมรรถนะ ความพร&อม ความสามารถด&านการท�องเท่ียว 
สามารถนําไปปฏิบัติให&บรรลุวัตถุประสงค�นั้นได& และเปRนแนวทางท่ีนําไปสู�การพัฒนาการท�องเท่ียว
อย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
 ยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ� หมายถึง แนวทางท่ีกําหนดข้ึนตามนโยบายการท�องเท่ียว
อย�างยั่งยืน มีแผน โครงการ กิจกรรม และหน�วยปฏิบัติกิจกรรม เปRนแนวทางท่ีมีวัตถุประสงค�เน&น
พัฒนาช�องทางการสื่อสารในการนําข�าวสารท้ังท่ีเปRนข&อมูลท่ัวไปและกิจกรรมด&านการท�องเท่ียวไปสู�
นักท�องเท่ียว และเปRนแนวทางท่ีนําไปสู�การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร  
 ยุทธศาสตร�การสร&างเครือข�ายการท�องเท่ียว หมายถึง แนวทางท่ีกําหนดข้ึนตามนโยบาย
การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน มีแผน โครงการ กิจกรรม และหน�วยปฏิบัติกิจกรรม เปRนแนวทางท่ีมี
วัตถุประสงค�เน&นพัฒนาการรวมตัวเพ่ือผลประโยชน�ร�วมและการแก&ไขปXญหาท่ีเกิดข้ึน มีการติดต�อ 
แลกเปลี่ยนข&อมูลข�าวสารและการร�วมมือกันทํากิจกรรมด&านการท�องเท่ียวด&วยความสมัครใจ และเปRน
แนวทางท่ีนําไปสู�การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร    

 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยใช�การวิจัยแบบ (Mixed Methodology) ประกอบด�วยการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมี
ข้ันตอนในการวิจัย ดังนี้ 
 
3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 3.1.1 ประชากร 
   ผู�วิจัยได�กําหนดประชากรท่ีจะนํามาเปBนกลุCมตัวอยCาง อันได�แกC บุคลากรภาครัฐ 
บุคลากรภาคเอกชน บุคลากรภาคประชาชนและองคEกรท�องถ่ิน และ นักทCองเท่ียวท่ีมาเท่ียวในจังหวัด
กําแพงเพชร 
 3.1.2 กลุCมตัวอยCาง 
   ผู�วิจัยได�กําหนดกลุCมตัวอยCางไว� 2 กลุCม เพ่ือให�ได�ข�อมูลมาใช�ในการวิเคราะหE ท้ังการ
วิเคราะหEข�อมูลเชิงคุณภาพและการวิเคราะหEข�อมูลเชิงปริมาณ 
   1. กลุCมตัวอยCางท่ีใช�ในการวิเคราะหEเชิงคุณภาพ ใช�แบบสัมภาษณEเชิงลึก (In-Depth 
Interview) จํานวน 20 คน ประกอบด�วย 
    บุคลากรภาครัฐ จํานวน 8 คน ได�แกC 
    1) หัวหน�ากลุCมงานยุทธศาสตรE สํานักงานจังหวัด 
    2) ผู�อํานวยการสํานักงานการทCองเท่ียวและกีฬา 
    3) ผู�อํานวยการสํานักงานวัฒนธรรม 
    4) ประชาสัมพันธEจังหวัด 
    5) ปลัดองคEการบริหารสCวนตําบลทุCงทอง 
    6) รองผู�อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหCงประเทศไทย 
    7) ผู�อํานวยการโรงเรียนมะคCาวิทยาคม 
    8) เจ�าหน�าท่ีประจําอุทยานประวัติศาสตรE 
    บุคลากรภาคเอกชน จํานวน 5 คน 
    1) ผู�จัดการสาขาอาวุโส ธนาคารกรุงไทย สาขากําแพงเพชร 
    2) อุปนายกสมาคมสหพันธEทCองเท่ียวภาคเหนือ จังหวัดกําแพงเพชร 
    3) กรรมการผู�จัดการปกากะญอรีสอรEท 
    4) กรรมการผู�จัดการวังยางรีสอรEท 
    5) กรรมการผู�จัดการเทคโนริเวอวิวรีสอรEท 
    บุคลากรภาคประชาชนและองคEกรท�องถ่ิน จํานวน 5 คน  
    1) อดีตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร 
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    2) นายกเทศมนตรีตําบลวังยาง 
    3) รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลิง 
    4) กํานันตําบลวังทอง 
    5) คณะกรรมการชุมชนและกรรมการตลาดย�อนยุคนครชุม 
    นักวิชาการ 2 คน 
    1) ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ภูCเทศ อาจารยEประจําคณะมนุษยEศาสตรEและสังคมศาสตรE 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคE 
    2) ผศ.ชูชาติ นพพลกรัง อดีตรองคณบดี คณะมนุษยEศาสตรEและสังคมศาสตรE 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา   
   2. กลุCมตัวอยCางท่ีใช�ในการวิเคราะหEเชิงปริมาณ ใช�แบบสอบถาม (Questionnaire) 
การเลือกกลุCมตัวอยCางใช�วิธีสุCมตัวอยCางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยเปBนนักทCองเท่ียว
ท่ีมาเท่ียวในจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 7 อําเภอ ได�แกC อําเภอเมือง อําเภอคลองขลุง อําเภอขาณุวรลักษบุรี 
อําเภอพรานกระตCาย อําเภอลานกระบือ อําเภอโกสัมพีนคร และอําเภอคลองลาน ท้ัง 7 อําเภอดังกลCาว
เปBนอําเภอท่ีมีแหลCงทCองเท่ียว โดยจํานวนประชากรอ�างจากการทCองเท่ียวจังหวัดกําแพงเพชร หลังจากนั้น
จะกําหนดกลุCมตัวอยCางตามสูตรของยามาเนC (Yamane, 1973) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 % โดยมีคCาความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณคCาการสุCมในระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 ทําการแทนคCาตามสูตร และ
กําหนดตามสัดสCวนของแตCละอําเภอท่ีเปBนกลุCมตัวอยCาง รวมกลุCมตัวอยCาง 400 คน ได�ผลดังนี้ 

 n =   

 
 เม่ือ  n = ขนาดของกลุCมตัวอยCาง 
  N = ขนาดของประชากร 
  e = ความคลาดเคลื่อนของกลุCมตัวอยCาง 
 

ตารางท่ี 3.1 จํานวนกลุCมตัวอยCางของนักทCองเท่ียวจําแนกตามอําเภอในจังหวัดกําแพงเพชร 
 

ท่ี อําเภอในจังหวัดกําแพงเพชร จํานวนประชากร จํานวนกลุ�มตัวอย�าง (คน) 
1 เมืองกําแพงเพชร 113,705 137 
2 คลองลาน 92,442 111 
3 คลองขลุง 48,754 58 
4 ขาณุวรลักษบุรี 32,152 38 
5 พรานกระตCาย 14,023 17 
6 ลานกระบือ 18,926 24 
7 โกสัมพีนคร 10,998 15 

รวม 331,000 400 
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3.2 เครื่องมือท่ีใช-ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ได�กําหนดเครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล ดังนี้ 
 3.2.1 แบบสัมภาษณE เพ่ือศึกษาข�อมูลจากกลุCมตัวอยCางท่ีเก่ียวข�องกับยุทธศาสตรEการ
บริหารจัดการการทCองเท่ียวอยCางยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร เปBนแบบสัมภาษณEท่ีมีประเด็น
เก่ียวข�องกับยุทธศาสตรEการบริหารจัดการการทCองเท่ียวอยCางยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร อันได�แกC 
บุคลากรผู�เชี่ยวชาญภาครัฐ บุคลากรผู�เชี่ยวชาญภาคเอกชน และ บุคลากรองคEกรท�องถ่ินและภาค
ประชาชน 
 3.2.2 แบบสอบถาม เปBนแบบสอบถามท่ีมีประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตรEการบริหารจัดการ
การทCองเท่ียวอยCางยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร เปBนข�อคําถามแบบมาตรสCวนประมาณคCา (Rating 
Scale) 5 ระดับตามแบบของลิเคอรEท (Likert Scale) โดยกลุCมตัวอยCาง เปBนนักทCองเท่ียวท่ีมาเท่ียวใน
จังหวัดกําแพงเพชร ใช�ระยะเวลาในการเก็บข�อมูลจากแบบสอบถาม 2 เดือน 
 3.2.3 ข้ันตอนในการสร�างเครื่องมือ 
  เครื่องมือท่ีสร�างข้ึน มีวิธีการและข้ันตอนการสร�าง ดังนี้  
  1) ทําการศึกษาค�นคว�าจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ถึงรายละเอียดเก่ียวกับ
ยุทธศาสตรEการทCองเท่ียวอยCางยั่งยืนเพ่ือนําผลท่ีศึกษามาสร�างแบบสอบถาม 
  2) สร�างแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับ ข�อมูลสCวนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม นโยบาย
เก่ียวกับการทCองเท่ียว ปjจจัยท่ีมีผลตCอยุทธศาสตรEการบริหารจัดการการทCองเท่ียวอยCางยั่งยืนของ
จังหวัดกําแพงเพชร ยุทธศาสตรEท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการการทCองเท่ียวอยCางยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร และการเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการการทCองเท่ียวอยCางยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร   
  3) นําแบบสอบถามฉบับรCางท่ีสร�างข้ึน เสนอตCออาจารยEท่ีปรึกษาวิทยานิพนธEและ
ผู�ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือ ทําการตรวจสอบในเบื้องต�นเพ่ือให�มีความเหมาะสมสอดคล�อง  
กCอนนําไปทดสอบหาความเชื่อม่ัน รวม 7 ทCาน ได�แกC 1) อาจารยEท่ีปรึกษาวิทยานิพนธE 2 ทCาน คือ 
ศาสตราจารยE ดร.บุญทัน ดอกไธสง และอาจารยE ดร.วิมล หอมยิ่ง 2) ผู�ทรงคุณวุฒิ 5 ทCาน คือ 
ศาสตราจารยE ดร.อิมรอน มะลูลีม พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนียE อาจารยE ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ 
อาจารยE ดร.ภิศักด์ิ กัลยาณมิตร และอาจารยE ดร.ชรินทรE  สีทับทิม 
  4) นําแบบสอบถามท่ีได�ผCานการปรับปรุงแก�ไขตามคําแนะนําของอาจารยEท่ีปรึกษา
และผู�ทรงคุณวุฒิแล�ว ไปทดลองใช�กับประชากรท่ีมิใชCกลุCมตัวอยCางจริงในการวิจัยครั้งนี้ (Try Out) 
จํานวน 30 คน เพ่ือหาความเชื่อม่ัน (Reliability)  
  5) นําแบบสอบถามฉบับจริงไปใช�กับกลุCมตัวอยCางเพ่ือเก็บรวมรวมข�อมูลในการวิจัย   
 
3.3 การเก็บรวบรวมข-อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยจะนําเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยไปเก็บข�อมูลจากกลุCมตัวอยCาง โดย
การวิจัยเชิงคุณภาพจะเก็บข�อมูลจากแบบสัมภาษณE และ การวิจัยเชิงปริมาณจะเก็บข�อมูลจาก
แบบสอบถาม มีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 
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 3.3.1 ขอหนังสือจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณE ในพระบรมราชูปถัมภE เพ่ือความสะดวกในการเข�าสัมภาษณEและ
เก็บข�อมูลจากแบบสอบถามจากกลุCมตัวอยCาง 
 3.3.2 ประสานงานกับกลุCมตัวอยCางเพ่ือเก็บข�อมูลเชิงลึก (In-Depth Interview) และขอ
สัมภาษณE ขอข�อมูลรายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ือนํามาเขียนผลการศึกษา โดยผู�วิจัยจะทําการสัมภาษณEด�วยตนเอง 
 3.3.3 ประสานงานกับชุมชนซ่ึงเปBนกลุCมตัวอยCางในจังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือขอเข�าเก็บ
ข�อมูลจากแบบสอบถาม โดยผู�วิจัยจะเดินทางไปแจกและเก็บแบบสอบถามด�วยตนเอง 
 3.3.4 จัดหมวดหมูCข�อมูลท่ีได�จากแบบสัมภาษณEเพ่ือนํามาเขียนและวิเคราะหEผลการศึกษา 
 3.3.5 รวบรวมข�อมูลและวิเคราะหEผล 
 
3.4 การวิเคราะห1ข-อมูล  
 3.4.1 การวิเคราะหEข�อมูลจากแบบสอบถาม ดําเนินการดังนี้ 
   1) ตรวจสอบความสมบูรณEของแบบสอบถามท่ีได�รับกลับคืนมาทุกฉบับ และ 
วิเคราะหEโดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผลข�อมูล 
   2) ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ทําการวิเคราะหEโดยการแจกแจงความถ่ี 
และคCาร�อยละซ่ึงได�แกC เพศ อายุ ภูมิลําเนาเดิม ระดับการศึกษา อาชีพ การเดินทางมาทCองเท่ียว
จังหวัดกําแพงเพชร สCวนใหญCมาทCองเท่ียวในจังหวัดกําแพงเพชร ครั้งลCาสุด และทCานมาทCองเท่ียวใน
จังหวัดกําแพงเพชรโดยเฉลี่ย จํานวนก่ีครั้ง/ตCอปt 
   3) ข�อมูลเก่ียวกับนโยบายด�านการทCองเท่ียว ประกอบด�วย มีวัตถุประสงคEชัดเจน 
ความตCอเนื่องของนโยบาย นําไปปฏิบัติได� และวัดผลและประเมินได�    
    ผู�วิจัยได�ทําการรวบรวมคะแนนท่ีได�ท้ังหมดมาหาคCาเฉลี่ยและคCาเบี่ยงเบน
มาตรฐานของกลุCมตัวอยCาง สําหรับการแปลข�อมูลในภาพรวมและรายข�อ ซ่ึงได�แบCงออกเปBน 5 ระดับ 
คือ ระดับมากท่ีสุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน�อย และระดับน�อยท่ีสุด โดยในการวิเคราะหE
ข�อมูลท่ีได�จากแบบสอบถามกําหนดเกณฑEในการวิเคราะหEข�อมูลจากคะแนนเฉลี่ยแบCงเปBน 5 ระดับ คือ 
      
 พิสัย = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
               จํานวนชั้น 
   = 5 – 1 
      5 
   = 0.8 
 แตCละชCวงชั้นหCางกัน  = 0.8 คะแนน 
 ซ่ึงสามารถกําหนดเปBนเกณฑEการวิเคราะหEจากคะแนนเฉลี่ยได� 5 ระดับ ดังนี้ 
 4.21 – 5.00 หมายถึง     ระดับการปฏิบัติ อยูCในระดับ มากท่ีสุด 

               3.41 – 4.20 หมายถึง     ระดับการปฏิบัติ อยูCในระดับ มาก 
               2.61 – 3.40 หมายถึง     ระดับการปฏิบัติ อยูCในระดับ ปานกลาง 
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               1.81 – 2.60 หมายถึง     ระดับการปฏิบัติ อยูCในระดับ น�อย 
               1.00 – 1.80 หมายถึง     ระดับการปฏิบัติ อยูCในระดับ น�อยท่ีสุด 

 4) ข�อมูลเก่ียวกับปjจจัยด�านการบริหารจัดการ ประกอบด�วย ปjจจัยการบริหาร
จัดการภาครัฐ ปjจจัยการบริหารจัดการภาคเอกชน และปjจจัยการบริหารจัดการภาคประชาชนและ
องคEกรท�องถ่ิน 
  ผู�วิจัยได�ทําการรวบรวมคะแนนท่ีได�ท้ังหมดมาหาคCาเฉลี่ยและคCาเบี่ยงเบน
มาตรฐานของกลุCมตัวอยCาง สําหรับการแปลข�อมูลในภาพรวมและรายข�อ ซ่ึงได�แบCงออกเปBน 5 ระดับ 
คือ ระดับมากท่ีสุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน�อย และระดับน�อยท่ีสุด โดยในการวิเคราะหE
ข�อมูลท่ีได�จากแบบสอบถามกําหนดเกณฑEในการวิเคราะหEข�อมูลจากคะแนนเฉลี่ยแบCงเปBน 5 ระดับ คือ 
 พิสัย = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
                         จํานวนชั้น 
   = 5 – 1 
      5 
   = 0.8 
 แตCละชCวงชั้นหCางกัน  = 0.8 คะแนน 
                      ซ่ึงสามารถกําหนดเปBนเกณฑEการวิเคราะหEจากคะแนนเฉลี่ยได� 5 ระดับ ดังนี้ 

            4.21 – 5.00 หมายถึง     ระดับการปฏิบัติ อยูCในระดับ มากท่ีสุด 
            3.41 – 4.20 หมายถึง     ระดับการปฏิบัติ อยูCในระดับ มาก 
            2.61 – 3.40 หมายถึง     ระดับการปฏิบัติ อยูCในระดับ ปานกลาง 
            1.81 – 2.60 หมายถึง     ระดับการปฏิบัติ อยูCในระดับ น�อย 
            1.00 – 1.80 หมายถึง     ระดับการปฏิบัติ อยูCในระดับ น�อยท่ีสุด 

 5) ข�อมูลเก่ียวกับยุทธศาสตรEการบริหารจัดการการทCองเท่ียวอยCางยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร ประกอบด�วย ยุทธศาสตรEการสCงเสริมศักยภาพการทCองเท่ียว ยุทธศาสตรEการ
ประชาสัมพันธE และยุทธศาสตรEด�านการสร�างเครือขCายการทCองเท่ียว 
  ผู�วิจัยได�ทําการรวบรวมคะแนนท่ีได�ท้ังหมดมาหาคCาเฉลี่ยและคCาเบี่ยงเบน
มาตรฐานของกลุCมตัวอยCาง สําหรับการแปลข�อมูลในภาพรวมและรายข�อ ซ่ึงได�แบCงออกเปBน 5 ระดับ 
คือ ระดับมากท่ีสุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน�อย และระดับน�อยท่ีสุด โดยในการวิเคราะหE
ข�อมูลท่ีได�จากแบบสอบถามกําหนดเกณฑEในการวิเคราะหEข�อมูลจากคะแนนเฉลี่ยแบCงเปBน 5 ระดับ คือ 
 พิสัย = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
               จํานวนชั้น 
   = 5 – 1 
      5 
   = 0.8 
 แตCละชCวงชั้นหCางกัน  = 0.8 คะแนน 
                      ซ่ึงสามารถกําหนดเปBนเกณฑEการวิเคราะหEจากคะแนนเฉลี่ยได� 5 ระดับ ดังนี้ 
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            4.21– 5.00 หมายถึง     ระดับการปฏิบัติ อยูCในระดับ มากท่ีสุด 
            3.41 – 4.20 หมายถึง     ระดับการปฏิบัติ อยูCในระดับ มาก 
            2.61 – 3.40 หมายถึง     ระดับการปฏิบัติ อยูCในระดับ ปานกลาง 
            1.81 – 2.60 หมายถึง     ระดับการปฏิบัติ อยูCในระดับ น�อย 
            1.00 – 1.80 หมายถึง     ระดับการปฏิบัติ อยูCในระดับ น�อยท่ีสุด  

 6) การทดสอบปjจจัยด�านการทCองเท่ียวและปjจจัยด�านการบริหารจัดการท่ีมีผลตCอ
ยุทธศาสตรEการบริหารจัดการการทCองเท่ียวอยCางยังยื่นของจังหวัดกําแพงเพชร 
  การวิเคราะหEเพ่ือหาความสัมพันธEระหวCางปjจจัย เพ่ือทดสอบความสัมพันธE โดย
ใช�คCาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธE (r) คํานวณโดยการหาคCาสหสัมพันธEแบบเพียรEสัน โดยใช�สูตรการ
คํานวณหาคCาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธE ดังนี้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2540)  
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  เม่ือ 

xyr  เปBน คCาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธEแบบเพียรEสัน 
   ∑X

 เปBน ผลรวมของข�อมูลท่ีวัดได�จากตัวแปรตัวท่ี 1 (X)  
   ∑Y  เปBน ผลรวมของข�อมูลท่ีวัดได�จากตัวแปรตัวท่ี 2 (Y) 
   

YX∑  เปBน ผลรวมของผลคูณระหวCางข�อมูลตัวแปรท่ี 1 (X) และ 2 (Y) 
   2

∑X
 เปBน ผลรวมของกําลังสองของข�อมูลท่ีวัดได�จากตัวแปรตัวท่ี 1 (X) 

   2

∑Y
 เปBน ผลรวมของกําลังสองของข�อมูลท่ีวัดได�จากตัวแปรตัวท่ี 2 (Y) 

   N  เปBน จํานวนข�อมูลหรือจํานวนคนในกลุCมตัวอยCาง 
  โดยกําหนดเกณฑEเพ่ือพิจารณาขนาดของความสัมพันธEระหวCางตัวแปรต�นกับตัวแปร
ตามออกเปBน 3 ระดับ คือ ระดับมาก ระดับปานกลาง และระดับน�อย (ไขมุกขE วิเชียรเจริญ, 2535) 
  คCาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธE (r) มีคCาเข�าใกล� 0.7 ข้ึนไป มีความสัมพันธEระดับมาก 
  คCาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธE (r) มีคCาเข�าใกล� 0.5 (0.30-0.70) มีความสัมพันธEระดับ
ปานกลาง 
  คCาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธE (r) มีคCาเข�าใกล� 0 (ตํ่ากวCา 0.30) มีความสัมพันธEระดับน�อย 
 3.4.2 การวิเคราะหEข�อมูลยุทธศาสตรEการบริหารจัดการการทCองเท่ียวอยCางยั่งยืนของ
จังหวัดกําแพงเพชร มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
  1) ศึกษามาตรการการทCองเท่ียวอยCางยั่งยืนท่ัวไป 
  2) ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
  3) วิเคราะหEผลการสัมภาษณEเชิงลึก (In-Depth Interview)  
  4) วิเคราะหEผลของการตอบแบบสอบถาม 
  5) ประเมินทบทวนยุทธศาสตรEการบริหารจัดการการทCองเท่ียวอยCางยั่งยืนของ
จังหวัดกําแพงเพชร โดยการตรวจสอบข�อมูลแบบสามเส�าและตรวจสอบยุทธศาสตรE โดยผู�ให�ข�อมูล
สําคัญ 20 คน 
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ตารางท่ี 3.2 ตัวบCงชี้สัมพันธEกับตัวแปรและมาตรวัดการศึกษาตัวแปร 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา ตัวบ�งช้ีป6จจัยท่ีศึกษา มาตรวัด 
ปjจจัยด�านนโยบาย
การทCองเท่ียวของ
จังหวัด
กําแพงเพชร 

1. มีวัตถุประสงคEชัดเจน 
2. มีความตCอเนื่อง 
3. นําไปปฏิบัติได� 
4. วัดผลและประเมินได� 
 

วัดผลโดยการใช�เทคนิคการวิจัยทางด�าน
คุณภาพโดยการศึกษาเอกสารท่ี
เก่ียวข�องและจากการสัมภาษณEผู�ให�
ข�อมูลสําคัญ เพ่ือให�ได�ความสมบูรณE  
ของการวัดผลในทุกตัวบCงชี้ 

ปjจจัยด�านการ
บริหารจัดการการ
ทCองเท่ียวอยCาง
ยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร 
 

1. การสCงเสริมและพัฒนาการ  
   ทCองเท่ียว 
2. การสCงเสริมการลงทุน 
3. การพัฒนาปjจจัยพ้ืนฐานด�าน 
   การบริการทCองเท่ียว 
4. การสCงเสริมการตลาดและ  
   ประชาสัมพันธEอยCางมีวิสัยทัศนE 
5. การรCวมมือสCงเสริมการลงทุน 
6. การรCวมมือพัฒนาผลิตภัณฑE 
   เพ่ือการทCองเท่ียว 
7. การรCวมสร�างเครือขCายการ 
   ทCองเท่ียว 
8. การมีสCวนรCวมในการจัดการ 
   แหลCงทCองเท่ียวของชุมชน 
9. การสร�างจิตสํานึกรCวมปกปwอง 
   ผลประโยชนEแหลCงทCองเท่ียว 

วัดโดยการใช�เทคนิคการวิจัยทางด�าน
คุณภาพ คือ การศึกษาจากเอกสารท่ี
เก่ียวข�องและจากการสัมภาษณEผู�ให�
ข�อมูลสําคัญและด�านปริมาณ คือ การ
แจกแบบสอบถามให�กับกลุCมตัวอยCางท่ี
เปBนนักทCองเท่ียวท่ีมาทCองเท่ียวจังหวัด
กําแพงเพชร เพ่ือให�ได�ความสมบูรณE  
ของการวัดผลในทุกตัวบCงชี้ 

ยุทธศาสตรEการ
บริหารจัดการการ
ทCองเท่ียวอยCาง
ยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร 
 

1. ยุทธศาสตรEการสCงเสริม   
   ศักยภาพการทCองเท่ียว 
2. ยุทธศาสตรEการประชาสัมพันธE 
3. ยุทธศาสตรEการสร�างเครือขCาย 
   การทCองเท่ียว 

 

วัดโดยการใช�เทคนิคการวิจัยทาง ด�าน
คุณภาพ คือ การศึกษาจากเอกสารท่ี
เก่ียวข�องและจากการสัมภาษณEผู�ให�
ข�อมูลสําคัญและด�านปริมาณ คือ การ
แจกแบบสอบถามให�กับกลุCมตัวอยCางท่ี
เปBนนักทCองเท่ียวท่ีมาทCองเท่ียวจังหวัด
กําแพงเพชร เพ่ือให�ได�ความสมบูรณE  
ของการวัดผลในทุกตัวบCงชี้ 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร” มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษา ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวของจังหวัด
กําแพงเพชร ป*จจัยท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร และศึกษายุทธศาสตร�ท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของ
จังหวัดกําแพงเพชร โดยการวิจัยครั้งนี้เป0นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research) ท่ีมีท้ังการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิจัย
เชิงคุณภาพใชFการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-Depth Interview) จากกลุ�มตัวอย�าง 18 คนและการวิจัยเชิง
เอกสาร (Documentary Research) ส�วนการวิจัยเชิงปริมาณใชFแบบสอบถาม (Questionnaire) 
จํานวน 400 ชุด โดยกลุ�มตัวอย�างใชFวิธีสุ�มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นเก่ียวกับป*จจัยดFานนโยบายการท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชร และความคิดเห็นเก่ียวกับ
ป*จจัยการบริหารจัดการภาครัฐ ป*จจัยการบริหารจัดการภาคเอกชน และป*จจัยการบริหารจัดการภาค
ประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน จะนําเสนอผลการวิเคราะห�ขFอมูล โดยแบ�งออกเป0น 3 ตอน 
 4.1 ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
 4.2 ป*จจัยท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร 
 4.3 เสนอยุทธศาสตร�ท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร 
 
4.1 ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท#องเท่ียวอย#างย่ังยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
 การศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร ในส�วนนี้ แบ�งการศึกษาออกเป0น 2 ส�วน คือ ศึกษายุทธศาสตร�การบริหารจัดการการ
ท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงเป0นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และ 
ศึกษายุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงเป0นการ
วิเคราะห�จากแบบสอบถาม โดยมีผลการศึกษา ดังต�อไปนี้ 
 ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชร 
 จังหวัดแพงเพชร ไดFกําหนดยุทธศาสตร�ดFานการท�องเท่ียว โดยพิจารณาป*จจัยท่ีเก่ียวขFอง
ท้ังภายในและภายนอก มีการวิเคราะห�ศักยภาพของพ้ืนท่ีจากสภาพแวดลFอมภายในท่ีเป0นจุดแข็งและ
จุดอ�อนของจังหวัด รวมท้ังสภาพแวดลFอมภาพนอกท่ีเป0นโอกาสและอุปสรรคท่ีส�งผลกระทบต�อการ
พัฒนาจังหวัด ผลการวิเคราะห�สภาพแวดลFอมมีดังนี้ 1) จุดแข็ง มีดังต�อไปนี้ มีแหล�งท�องเท่ียวทาง
ประวัติศาสตร� ไดFข้ึนทะเบียนและประกาศจาก UNESCO ใหFเป0นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เม่ือวันท่ี 
12 ธันวาคม 2534 มีแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ เช�น อุทยานแหล�งชาติคลองลาน อุทยานแห�งชาติ
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แม�วงศ� อุทยานแห�งชาติคลองวังเจFา เขตรักษาพันธ�สัตว�ปfาเขาสนามเพรียง มีแหล�งท�องเท่ียวทาง
ศิลปะวิทยาการ คือ พิพิธภัณฑ�สถานแห�งชาติกําแพงเพชร สถานท่ีรวบรวมและจัดแสดงศิลปวัตถุแห�ง
ยุคสมัยท่ีโดดเด�นและสวยงาม แสดงถึงประวัติความเป0นมาเม่ือครั้งอดีตของจังหวัดกําแพงเพชร มี
ประเพณีวัฒนธรรมท่ีสวยงาม เช�น งานประเพณีบนพระเล�นเพลง งานสารทไทยกลFวยไข�เมืองกําแพง 
เทศกาลกินกhวยเต๋ียว เท่ียวเมืองกําแพง เป0นตFน และมีแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม คือ พิพิธภัณฑ�
ทFองถ่ินวัดปราสาท วัดวังพระธาตุ (เมืองไตรตรึงษ�) วัดพระบรมธาตุ และมีท�องเท่ียวชุมชนแก�งเกาะ
ใหญ� เป0นตFน 2) จุดอ�อน มีดังต�อไปนี้ ระบบขนส�งยังไมพรFอม การบริการเดินทางท�องเท่ียวภายใน
จังหวัดสู�แหล�งท�องเท่ียว ไม�มีรถบริการรับส�งจากตัวเมืองถึงแหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัด ถนน
ทางเขFาแหล�งท�องเท่ียวไม�สะดวก บุคลากรดFานการบริการยังมีขFอจํากัดดFานภาษาต�างประเทศ การ
ประชาสัมพันธ�แหล�งท�องเท่ียวและกิจกรรมส�งเสริมการท�องเท่ียวมีนFอย จํานวนปjายบอกทางแหล�ง
ท�องเท่ียวมีนFอยมาก การบรูณาการความร�วมมือพัฒนาการท�องเท่ียวระหว�างภาครัฐและภาคเอกชน
ยังมีทิศทางไม�ชัดเจนและขาดการเชื่อมโยงเชิงบูรณาการอย�างเป0นระบบ และสินคFาทางการท�องเท่ียว
และบริการทางการท�องเท่ียวยังไม�ไดFมาตรฐาน เช�น การบริการ ท่ีพัก รFานอาหาร มัคคุเทศก� 
ศูนย�บริการนักท�องเท่ียว ศูนย�จําหน�ายของฝากของท่ีระลึก การเพ่ิมคุณค�าและมูลค�าในผลิตภัณฑ�
ชุมชน 3) อุปสรรค มีดังต�อไปนี้ ท่ีผ�านมาจังหวัดไม�ไดFใหFความสําคัญกับการพัฒนาการท�องเท่ียวตามน
โนบายของรัฐบาล การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกท่ีเป0นผลสืบเนื่องจากเศรษฐกิจ
ยุโรปและสหรัฐอเมริการวมท้ังราคาน้ํามันในตลาดโลกท่ีมีแนวโนFมสูงข้ึน การดําเนินกลยุทธ�การ
ท�องเท่ียวรูปแบบต�างๆ ของประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือช�วงชิงนักท�องเท่ียวจากไทย ความไม�
แน�นอนทางการเมืองของประเทศเป0นสาเหตุใหFนโยบายการท�องเท่ียวไม�ต�อเนื่อง จังหวัดใกลFเคียงมี
ศักยภาพดFานการบริการ เช�น คมนาคม สถานท่ีพัก อาหาร และการประชาสัมพันธ�ท่ีมีคุณภาพและไดF
มาตรฐานมากกว�าจังหวัดกําแพงเพชร และป*จจัยเสี่ยงดFานภัยธรรมชาติในรูปแบบต�างๆ ซ่ึงจังหวัดเป0น
พ้ืนท่ีท่ีประสบป*ญหาอุทกภัยและภัยแลFงเป0นประจําทุกปm และ 4) โอกาส มีดังต�อไปนี้ รัฐบาลมี
นโยบายส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการท�องเท่ียวท้ังภายในและต�างประเทศ แผนยุทธศาสตร�
การท�องเท่ียวในระดับชาติใหFความสําคัญในการส�งเสริมและสนับสนุนการท�องเท่ียวในทุกมิติ กลุ�ม
จังหวัดไดFจัดยุทธศาสตร�ในการเชื่อมโยงการท�องเท่ียวของจังหวัดกับจังหวัดใกลFเคียง การดําเนินการ
ตามขFอตกลงเปnดการคFาเสรีอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) นโยบายการบูรณา
การของหน�วยงานต�างๆ ดFานการท�องเท่ียว เช�น การส�งเสริมการท�องเท่ียวและบริการ วัฒนธรรม 
สินคFาทFองถ่ิน (OTOP) กิจการสปา (Spa) และสุขภาพ และนโยบายในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ภาษาต�างประเทศในกลุ�มอาเซียนและภาษาท่ีจําเป0น (เอกสารสรุปผลการดําเนินงานการท�องเท่ียวของ
จังหวัดกําแพงเพชร, 2557) 
 การวิเคราะห�ดังกล�าวขFางตFน ทําใหFการกําหนดยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวของจังหวัด
กําแพงเพชรสอดรับกับแผนพัฒนากลุ�มจังหวัด ยุทธศาสตร�พัฒนาภาค แผนบริหารราชการแผ�นดิน 
นโยบายรัฐบาล แนวนโยบายพ้ืนฐานแห�งรัฐธรรมนูญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี  11 
ซ่ึงแผนพัฒนาจังหวัดนําไปสู�แผนพัฒนาการท�องเท่ียว การกําหนดแผนพัฒนาการท�องเท่ียวของ
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จังหวัดมีความสอดคลFองและเชื่อมโยงกับนโยบายในระดับต�างๆ อันไดFแก� ประการท่ี 1 แนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห�งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (แผนพัฒนาจังหวัดกําแพงเพชร, 
2557-2570) ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้ แนวนโยบายดFานความม่ันคงของรัฐ แนวนโยบายดFานการบริหาร
ราชการแผ�นดิน แนวนโยบายดFานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม 
แนวนโยบายดFานกฎหมายแลการยุติธรรม แนวนโยบายดFานการต�างประเทศ แนวนโยบายดFาน
เศรษฐกิจ แนวนโยบายดFานท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลFอม แนวนโยบายดFานวิทยาศาสตร� 
ทรัพย�สินทางป*ญญา และพลังงาน และ แนวนโยบายดFานการมีส�วนร�วมของประชาชน ประการท่ี 2 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) มียุทธศาสตร�หลักๆ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร�การสรFางความเป0นธรรมในสังคม ยุทธศาสตร�การพัฒนาคนสู�สังคมแห�งการเรียนรูFตลอด
ชีวิตอย�างยั่งยืน ยุทธศาสตร�การปรับโครงสรFางเศรษฐกิจสู�การเติบโตอย�างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร�การสรFางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
และยุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลFอมอย�างยั่งยืน ประการท่ี 3 นโยบาย
รัฐบาล มีสาระสําคัญ 3 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นท่ี 1 ประเทศไทยไปสู�โครงสรFางเศรษฐกิจท่ีสมดุล มี
ความเขFมแข็งของเศรษฐกิจในประเทศมากข้ึน ซ่ึงจะเป0นพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการสรFางความเติบโต
อย�างมีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกช�วงวัย ถือเป0นป*จจัยชี้ขาด
ความสามารถในการอยู�รอดและแข�งขันไดFของเศรษฐกิจไทย ประเด็นท่ี 2 นําประเทศไทยสู�สังคมท่ีมี
ความปรองดองสมานฉันท� และอยู�บนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรมท่ีเป0นมาตรฐานสากลเดียวกัน และมี
หลักปฏิบัติท่ีเท�าเทียมกันต�อประชาชนคนไทยทุกคน และ ประเด็นท่ี 3 นําประเทศไทยไปสู�การเป0น
ประชาคมอาเซียนในปm พ.ศ. 2558 อย�างสมบูรณ� โดยสรFางความพรFอมและความเขFมแข็งท้ังทางดFาน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความม่ันคง ประการท่ี 4 แผนบริหารราชการ
แผ�นดิน 4 ปm (พ.ศ. 2555-2558) มีสาระสําคัญ ดังนี้ นโยบายท่ี 1 นโยบายเร�งด�วนท่ีจะเริ่มดําเนินการ
ในปmแรก นโยบายท่ี 2 นโยบายความม่ันคงของรัฐ นโยบายท่ี 3 นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายท่ี 4 
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายท่ี 5 นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลFอม 
นโยบายท่ี 6 นโยบายวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม นโยบายท่ี 7 นโยบายการ
ต�างประเทศ และเศรษฐกิจระหว�างประเทศ นโยบายท่ี 8 นโยบายการบริหารกิจการบFานเมืองท่ีดี 
ท้ังนี้ นโยบายเร�งด�วนของรัฐบาล มีเรื่องของการท�องเท่ียวรวมอยู�ดFวย คือ เร�งเพ่ิมรายไดFจากการ
ท�องเท่ียวท้ังในและนอกประเทศ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรม และผลิตภัณฑ�ชุมชนเพ่ือ
การสรFางเอกลักษณ�และการผลิตสินคFาในทFองถ่ิน และ ส�งเสริมใหFประชาชนเขFาถึงแหล�งเงินทุน 
ประการท่ี 5 ยุทธศาสตร�การพัฒนาภาคเหนือ มีสาระสําคัญเก่ียวกับการท�องเท่ียวคือ สนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมบริการภายใตFแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร�างสรรค�ท่ีภาคเหนือมีศักยภาพสูง 
และยกระดับคุณภาพการท�องเท่ียวในแหล�งท�องเท่ียวหลักใหFยั่งยืนและเท�าทันกระแสตลาดสากล 
พัฒนาคนและสังคมใหFพรFอมรับการเปลี่ยนแปลงและเป0นสังคมแห�งการเรียนรูF เสริมสรFางความม่ันคง
ทางสังคมเพ่ือการเขFาถึงบริการทางสังคมอย�างเท�าเทียมและเป0นธรรม และบริหารจัดการทรัพยากรฯ 
และสิ่งแวดลFอมอย�างยั่งยืน และ ประการท่ี 6 ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือตอนล�าง 2 ประเด็นท่ี
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เก่ียวกับการท�องเท่ียวโดยตรง คือ เพ่ิมรายไดFจากการพัฒนาและสรFางสินคFาการท�องเท่ียว โดยเพ่ิม
โอกาสการขยายตัวทางการคFา ลงทุนยกระดับการท�องเท่ียวใหFเป0นแหล�งสรFางรายไดF จัดทําแผนและใชF
ประโยชน�ทรัพยากรการท�องเท่ียวท่ีเป0นมรดกโลก (อุทยานประวัติศาสตร�กําแพงเพชร) และพัฒนา
แหล�งท�องเท่ียวใหม�รวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกต�างๆ  
 ส�วนประเด็นยุทธศาสตร�จังหวัดดFานการท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชร จากการศึกษา
เอกสาร (เอกสารสรุปผลการดําเนินงานการท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชร, 2557) พบว�า แนวทาง
ในการดําเนินงานในปm 2557 มี 2 ประเด็นยุทธศาสตร� ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ส�งเสริม พัฒนา 
และบริการจัดการการท�องเท่ียวใหFมีคุณภาพสู�มาตรฐานการท�องเท่ียว โดยการ 1.1) เชื่อมโยงบทบาท
และภารกิจและประสานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวขFองในพ้ืนท่ี ในฐานะหน�วยงานสนับสนุนเพ่ือใหFการ
ขับเคลื่อนการท�องเท่ียวเป0นไปในทิศทางเดียวกัน 1.2) การสรFางพันธมิตร เครือข�ายดFานการท�องเท่ียว 
1.3) ส�งเสริมการใหFองค�กรปกครองส�วนทFองถ่ินเขFามามีส�วนร�วมและรับผิดชอบในการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวโดยอํานวยความสะดวก สนับสนุน ช�วยเหลือ ใหFความรูF ความเขFาใจในการบริหารจัดการ
ท�องเท่ียว 1.4) ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของชุมชนทFองถ่ินในการบริหารจัดการแหล�งท�องเท่ียว เพ่ือใหF
คนในชุมชนไดFตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลFอม เพ่ือใหFคนในชุมชนร�วม
ก้ันอนุรักษ�สิ่งแวดลFอมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงาม และอนุรักษ�วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไวF
ใหFลูกหลานต�อไป 1.5) จัดทําฐานขFอมูลดFานการท�องเท่ียว รวบรวมขFอมูลข�าวสารดFานการท�องเท่ียว 
เพ่ืออํานวยความสะดวกดFานขFอมูลสารสนเทศเพ่ือการท�องเท่ียวใหFกับนักท�องเท่ียวใหFเขFาถึง
กลุ�มเปjาหมายมากข้ึนในยุคป*จจุบัน 1.6) สรFางจิตสํานึกในการเป0นเจFาบFานท่ีดีใหFกับภาคีท่ีเก่ียวขFอง 
1.7) พัฒนาบุคลากรดFานการท�องเท่ียวท้ังภาครัฐและเอกชน ใหFมีความพรFอมในการรองรับการ
ท�องเท่ียวมากข้ึน 1.8) ส�งเสริมใหFมีการจัดฝ{กอบรมและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นท่ีมีความจําเป0น เช�น 
การอบรมหลักสูตรการนวดแผนไทย สปา เป0นตFน 1.9) พัฒนามาตรฐานการบริการท�องเท่ียวใน
จังหวัด ท้ังดFานการนําเท่ียว สถานประกอบการท่ีพัก รFานอาหาร เพ่ือนําไปสู�การขอรับมาตรฐานการ
ท�องเท่ียวไทยต�อไป 1.10) ส�งเสริมใหFคนในชุมชนเขFามามีส�วนร�วมในการดูแล อํานวยความสะดวก
ใหFกับนักท�องเท่ียว เช�น การจัดอบรมอาสาสมัครนําเท่ียว จะไดFท้ังคนนําเท่ียวและดูแลความปลอดภัย
ใหFกับนักท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีตลอดจนเป0นการสรFางงาน สรFางรายไดFใหF กับคนในชุมชนอีกดFวย        
1.11) ส�งเสริมกิจกรรมการท�องเท่ียว ประเพณีวัฒนธรรมทFองถ่ิน เชื่อมโยงเสFนทางท�องเท่ียวกับ
จังหวัดใกลFเคียง และ ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 พัฒนาโครงสรFางและป*จจัยพ้ืนฐานดFานการท�องเท่ียว 
โดยการ 2.1) พัฒนาแหล�องท�องเท่ียวใหม�ท่ีมีศักยภาพ เพ่ือสรFางทางเลือกใหม�ใหFกับการท�องเท่ียวของ
จังหวัด เนFนการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวท่ีสามารถสรFางมูลค�าเพ่ิม 2.2) ปรับปรุงภูมิทัศน�ท�องเท่ียว
ชุมชนแห�งแรกของจังหวัดกําแพงเพชร ในการพัฒนาโครงสรFางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับนักท�องเท่ียวไดF
ตลอดท้ังปm โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลFอมเอกลักษณ�ของสถาป*ตยกรรม และวิถีชีวิตของชุมชนในทFองถ่ินเป0น
สําคัญ 2.3) สํารวจและจัดทําฐานขFอมูลแหล�งท�องเท่ียวท่ีเสื่อมโทรม และจัดทําแผนพัฒนาแหล�ง
ท�องเท่ียว 2.4) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคเพ่ือสนับสนุนการท�องเท่ียว เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการบริการ 2.5) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหล�งท�องเท่ียว โดยการปรับปรุง
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ภูมิทัศน� ลานจอดรถ ปjายสื่อ ลานกางเต็นท� ความหมาย ศูนย�ขFอมูลท�องเท่ียว หFองน้ํา รวมถึงสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและสูงอายุ จะเห็นไดFว�า วัตถุประสงค�ของนโยบายดFานการ
ท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพง มีความชัดเจน โดยนโยบายถูกกําหนดข้ึนสอดคลFองกับบริบทพ้ืนท่ี ดFวย
ศักยภาพของเมืองกําแพงเพชรท่ีมีดินดี น้ําดี ปfาสมบูรณ� จึงเป0นท่ีมาของการกําหนด วิสัยทัศน�การ
พัฒนาจังหวัดท่ีว�า ผูFนําการผลิตเกษตรปลอดภัยและการท�องเท่ียวถ่ินมรดกโลก โดยมีสํานักงานกีฬา
และท�องเท่ียวจังหวัดกําแพงเพชรเป0นเป0นองค�การหลักในการบูรณาการ ขับเคลื่อนนโยบายและการ
บริหารจัดการดFานการท�องเท่ียวและกีฬาในระดับจังหวัด มีพันธะกิจท่ีจะ 1) ส�งเสริมสนับสนุนการ
บริหารจัดการการตลาดและการท�องเท่ียวอย�างมีประสิทธิภาพเพ่ือสรFางรายไดFเขFาสู�จังหวัด 2) บูรณา
การประสานงานการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการการท�องเท่ียว ใหFมีเอกภาพเชื่อมโยง
อย�างเป0นระบบกับทุกภาคส�วน และเป0นส�วนท่ีเกิดสนับสนุนใหFเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลFอมของจังหวัด 3) พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวใหFไดFมาตรฐานเพ่ือใหFเป0นตลาดการ
ท�องเท่ียวท่ีมี คุณภาพสามารถสรFางแรงดึงดูดใจใหFเกิดการมาท�องเท่ียวไดFอย�างต�อเนื่อง 4) ส�งเสริมใหF
มีการพัฒนาบุคลากรดFานการท�องเท่ียว เพ่ือพัฒนาสินคFาและบริการใหFเกิดความประทับใจใหFกับผูF
ท่ีมาท�องเท่ียวท่ี จังหวัดกําแพงเพชร และ 5) ส�งเสริมสนับสนุนดFานกีฬา นันทนาการ  การออกกําลัง
กายและวิทยาศาสตร�การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ส�วนเปjาหมาย ในการดําเนินงาน
นโยบายดFานการท�องเท่ียว จังหวัดไดFกําหนดเปjาหมายเพ่ือ 1) เพ่ิมจํานวนนักท�องเท่ียวท่ีเขFามาเท่ียว
และพักผ�อนในจังหวัดใหFมากข้ึน 2) เพ่ิมรายไดFจากการท�องเท่ียวใหFมากข้ึน 3) ไม�ส�งเสริมการ
ท�องเท่ียวในลักษณะท่ีสรFางป*ญหาหรือผลกระทบต�อทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน� โดยมีแนว
ทางการพัฒนา 1) พัฒนา/ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมความสวยงามและความน�าเท่ียวในแหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญ 
2) พัฒนาพ้ืนท่ีท่ีศักยภาพใหFเป0นแหล�งท�องเท่ียว 3) พัฒนา/ปรับปรุง สิ่งอํานวยความสะดวกแหล�ง
ท�องเท่ียว ตลอดจนเสFนทางเขFาถึงแหล�งท�องเท่ียว 4) ส�งเสริมการท�องเท่ียวในลักษณะเชื่อมโยงการ
ท�องเท่ียวระหว�างแหล�งท�องเท่ียวต�างๆ เพ่ือเพ่ิมจํานวนวัน/เวลา การท�องเท่ียวของนักท�องเท่ียว       
5) จัดกิจกรรมส�งเสริมการท�องเท่ียวตามหFวงเวลาท่ีเหมาะสม และ 6) สรFางสินคFา OTOP เพ่ือจําหน�าย
ใหFแก�นักท�องเท่ียว 
 เม่ือพิจารณาถึงป*ญหาและทางเลือก จังหวัดกําแพงเพชรมีแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ
และทางวัฒนธรรม ท่ีสามารถพัฒนาการท�องเท่ียวเพ่ือเป0นแหล�งสรFางรายไดFแก�ทFองถ่ิน ตามนโยบาย
การสรFางรายไดFจากการท�องเท่ียวของรัฐบาล เพราะฉะนั้น ควรเร�งพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวใหFมีคุณภาพ
มาตรฐาน และสรFางกิจกรรมการท�องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมมูลค�าใหFกับการท�องเท่ียวและการพัฒนาสินคFาของ
ท่ีระลึกตามนโยบายของรัฐบาล ในส�วนของกิจกรรมการท�องเท่ียว จังหวัดไดFจัดใหFมีงานประจําปmและ
งานในเทศกลางต�าง เช�น งานประเพณีงานนบพระ-เล�นเพลง งานกาชาดจังหวัดกําแพงเพชร งาน
มหกรรมอาหารพ้ืนบFาน เทศกาลกินกhวยเต๋ียว เท่ียวเมืองกําแพงเพชร งานสารทไทยกลFวยไข�เมือง
กําแพง ตลาดยFอนยุคนครชุม โครงการท่ีวัดพระบรมธาติ ส�วนผลิตภัณฑ�เพ่ือการท�องเท่ียว จะเป0น
สินคFาโอท~อป เช�น มะพรFาวเสวย กลุ�มอาชีพสตรีทําดอกไมFประดิษฐ�จากดินญ่ีปุfน หัตถกรรมหินอ�อน 
หัตถกรรมหินอ�อน (ติกูเอ๊ียะมังกรพันเสา) หัตถกรรมหินอ�อน (งาชFาง) หัตถกรรมเปfาแกFว ผFาทอมือ 
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ผFาไหมมัดหม่ี ผลิตภัณฑ�จากดีบุก ผFาตีนจก กล�องจากกระดาษกลFวยไข� กลFวยกวน สFมโอทิพย� 
เฉากhวยชากังราว กระยาสารทแม�ทองพิณ   
 ประเด็นท่ีควรใหFความสําคัญต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวในอนาคต ควรมีการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนา และสถานการณ�แนวโนFมดFานการท�องเท่ียว โดยประเด็นท่ีควรใหF
ความสําคัญในการพัฒนาการท�องเท่ียว คือ ควรมุ�งเนFนพัฒนาการท�องเท่ียวในเชิงคุณภาพการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนการท�องเท่ียวท่ีเป0นมิตรต�อสิ่งแวดลFอมซ่ึงเป0นแนวโนFมรูปแบบการท�องเท่ียวใน
อนาคต เพ่ือสนับสนุนแนวทางการพัฒนาดังกล�าวจังหวัดตFองมีการพัฒนาฟ��นฟูและปรับปรุงแหล�ง
ท�องเท่ียวท่ีมีสภาพเสื่อมโทรม รวมถึงพัฒนาและสรFางแหล�งท�องเท่ียวท่ีเป0นมิตรกับสิ่งแวดลFอมพัฒนา
มาตรฐานสินคFาและการใหFบริการใหFสามารถแข�งขันไดFอย�างยั่งยืนใหFความสําคัญต�อการเตรียมความ
พรFอมในการรับมือกับวิกฤตความเสี่ยงและความปลอดภัยดFานการท�องเท่ียวการพัฒนาบุคลากรและ
เทคโนโลยีดFานการท�องเท่ียวใหFมีความพรFอมในการรองรับนักท�องเท่ียว นอกจากนี้ การท�องเท่ียวยังมี
บทบาทสําคัญต�อระบบเศรษฐกิจของไทยจึงมีความจําเป0นท่ีตFองมีแนวทางการพัฒนาการตลาด
ท�องเท่ียวท่ีมีศักยภาพเพ่ือประชาสัมพันธ�ประเทศไทยสรFางภาพลักษณ�และความเชื่อม่ันแก�
นักท�องเท่ียว พัฒนาการตลาดสมัยใหม� ส�งเสริมการขายในกลุ�มตลาดนักท�องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ
สรFางสรรค�กิจกรรมการท�องเท่ียวรูปแบบใหม�ๆ ใหFสอดคลFองกับความสนใจของนักท�องเท่ียวและตรง
กับความตFองการของกลุ�มเปjาหมาย และภายใตFกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวตFองใหFความสําคัญต�อการเชื่อมโยงการท�องเท่ียวกับจังหวัดใกลFเคียง โดยการทําการตลาด
ร�วมกัน เพ่ือกระตุFนใหFเกิดการเดินทางท�องเท่ียวท้ังภายในจังหวัดและจังหวัดใกลFเคียง ท้ังนี้ เพ่ือเป0น
การขับเคลื่อนการท�องเท่ียวใหFมีความต�อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดFานการท�องเท่ียว และเพ่ือรองรับ
การเขFาสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จังหวัดกําแพงเพชรควรกําหนดนโยบายดFานการท�องเท่ียวใน
ดFานต�างๆ ดังนี้ คือ 1) พัฒนาผูFประกอบการท�องเท่ียว ดFานท่ีพัก รFานอาหาร สถานประกอบการ 
บริการสินคFาทFองถ่ิน (OTOP) กิจการสปา (Spa) บุคลากรดFานการท�องเท่ียวในดFานภาษา การบริการ
นําเท่ียว ความปลอดภัยของนักท�องเท่ียว 2) เพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวก เชื่อมโยงเสFนทางท�องเท่ียว
ภายในจังหวัด 3) ส�งเสริมการท�องเท่ียวจังหวัดกําแพงเพชรเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมส�วนแบ�งทางการตลาด      
4) สรFางเครือข�ายในกลุ�มประเทศอาเซียน ในการรองรับการเปnดเสรีการคFาอาเซียน 5) พัฒนา
ศักยภาพการใหFบริการ การต�อยอดภูมิป*ญญาทFองถ่ิน เพ่ือใหFสามารถนําไปสู�การพัฒนาเชิงพาณิชย� 
และสรFางประสบการณ�ใหFกับบุคลากร 6) พัฒนาระบบขนส�งเพ่ือใหFบริการกับนักท�องเท่ียว 6) พัฒนา
ปjายบอกทางเพ่ิมภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป0นภาษาหลักในการสื่อสารเม่ือเปnดเสรีการคFาอาเซียนในปm 2558 
และเพ่ิมจํานวนปjายบอกทางใหFมากยิ่งข้ึน (เอกสารสรุปผลการดําเนินงานการท�องเท่ียวของจังหวัด
กําแพงเพชร, 2557)  
 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวไปสู�การปฏิบัติตFองใหFความสําคัญกับการมีส�วนร�วม
จากทุกภาคส�วนเพ่ือสามารถผนึกพลังความร�วมมือตามบทบาทความรับผิดชอบร�วมกันโดยนําเอาแนว
ทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร�ของแผนมาแปลงไปสู�แผนปฏิบัติการในระดับต�างๆ ท่ีสามารถนําไป
ขับเคลื่อนใหFเกิดผลอย�างเป0นรูปธรรมควบคู�ไปกับการปรับระบบการจัดสรรทรัพยากรปรับปรุง
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กฎหมายกฎระเบียบรวมท้ังสรFางองค�ความรูFเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนใหFสัมฤทธิ์ผลและมีการ
ติดตามประเมินผลอย�างเป0นระบบโดยมีแนวทางสําคัญ  
 จากการศึกษาการดําเนินงานตามยุทธศาสตร�ดFานการท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชร 
จังหวัดไดFมีการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และ แบ�งหนFาท่ีความรับผิดชอบอย�างชัดเจน กล�าวคือ  
 ยุทธศาสตร�ท่ี 1 ส�งเสริม พัฒนา และบริหารจัดการการท�องเท่ียวใหFมีคุณภาพสู�มาตรฐาน
การท�องเท่ียว มีแนวทางการดําเนินงาน 2 แนวทาง แต�ละแนวทางมีหน�วยงานท่ีเก่ียวขFองร�วม
ดําเนินการ คือ แนวทางท่ี 1 การพัฒนามาตรฐานการบริการ อันไดFแก� การเป0นเจFาบFานท่ีดีของ
ผูFประกอบการท�องเท่ียว พัฒนาบุคลากรดFานการท�องเท่ียวประเภทผูFนําเท่ียวทFองถ่ินและศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรูFดFานการจัดการท�องเท่ียวระหว�างชุมชน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดFานการ
ท�องเท่ียวของจังหวัด โดยมีหน�วยงานท่ีเก่ียวขFองร�วมดําเนินการ อันไดFแก� ศูนย�พัฒนาฝmมือแรงงาน 
พัฒนาชุมชน สํานักงานการท�องเท่ียว องค�กรปกครองส�วนทFองถ่ิน แหล�งท�องเท่ียว สาธารณสุขจังหวัด 
สมาคมส�งเสริมการท�องเท่ียว ผูFประกอบการท�องเท่ียว และตํารวจภูธร แนวทางท่ี 2 ส�งเสริมการ
ประชาสัมพันธ�งานประเพณีของจังหวัดกําแพงเพชร เช�น งานสารทไทยกลFวยไข�เมืองกําแพง งานนบ
พระเล�นเพลง เทศกาลกินกhวยเต๋ียวเท่ียวเมืองกําแพง และงานเทศกาลลอยกระทง โดยมีหน�วยงานท่ี
เก่ียวขFองร�วมดําเนินการ อันไดFแก� สํานักงานจังหวัด สํานักงานการท�องเท่ียวและกีฬา สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด อุทยานประวัติศาสตร�กําแพงเพชร สํานักงานประชาสัมพันธ�จังหวัด และ
องค�กรปกครองส�วนทFองถ่ิน แนวทางท่ี 3 การพัฒนาอาชีพเพ่ือใหFบริการในแหล�งท�องเท่ียว อันไดFแก� 
การนวดไทย นวดฝfาเทFา ไทยสปา และผลิตภัณฑ�ชุมชนเพ่ือการท�องเท่ียว โดยมีหน�วยงานท่ีเก่ียวขFอง
ร�วมดําเนินการ อันไดFแก� ศูนย�พัฒนาฝmมือแรงงาน พัฒนาชุมชน สํานักงานการท�องเท่ียว แหล�ง
ท�องเท่ียว และองค�กรปกครองส�วนทFองถ่ิน แนวทางท่ี 4 ส�งเสริมและพัฒนากิจกรรมเพ่ือการท�องเท่ียว 
อันไดFแก� จักรยานแรลลี่ความดีเพ่ือถวายในหลวง (ท�องเท่ียวเชิงกีฬา) การส�งเสริมและพัฒนาย�าน
การคFานครชุม และการท�องเท่ียวประเพณีวัฒนธรรมเมืองมรดกโลกกําแพงเพชร โดยมีหน�วยงานท่ี
เก่ียวขFองร�วมดําเนินการ อันไดFแก� สํานักงานการท�องเท่ียวและกีฬา สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
สํานักงานพาณิชย�จังหวัด อุทยานประวัติศาสตร� สํานักงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และสมาคม
ส�งเสริมการท�องเท่ียว แนวทางท่ี 5 เพ่ิมศักยภาพ ภาครัฐ เอกชน เชื่อมโยงการคFาการท�องเท่ียวใน    
อนุภูมิภาคลุ�มน้ําโขง โดยมีหน�วยงานท่ีเก่ียวขFองร�วมดําเนินการ อันไดFแก� สํานักงานจังหวัด สํานักงาน
การท�องเท่ียวและกีฬา สํานักงานพาณิชย�จังหวัด และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  
 ส�วนยุทธศาสตร�ท่ี 2 พัฒนาโครงสรFางและป*จจัยพ้ืนฐานดFานการท�องเท่ียว มีแนวทางการ
ดําเนินงาน 2 แนวทาง แต�ละแนวทางมีหน�วยงานท่ีเก่ียวขFองร�วมดําเนินการ คือ แนวทางท่ี 1 พัฒนา
คุณภาพแหล�งท�องเท่ียวสู�มาตรฐานการท�องเท่ียว โดยมีหน�วยงานท่ีเก่ียวขFองร�วมดําเนินการ อันไดFแก� 
สํานักงานการท�องเท่ียวและกีฬา สํานักงานจังหวัด องค�กรปกครองส�วนทFองถ่ิน และแหล�งท�องเท่ียว
ในพ้ืนท่ี และแนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกในแหล�งท�องเท่ียว 
อันไดFแก� แก�งเกาะใหญ� เกาะเสือ อุทยานแห�งชาติคลองลาน อุทยานแห�งชาติแม�วงก� พิพิธภัณฑ�วัด
ปราสาท และบ�อน้ําพุรFอนพระร�วง โดยมีหน�วยงานท่ีเก่ียวขFองร�วมดําเนินการ อันไดFแก� สํานักงานการ
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ท�องเท่ียวและกีฬา สํานักงานจังหวัด องค�กรปกครองส�วนทFองถ่ิน แขวงการทางจังหวัด และแหล�ง
ท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี (เอกสารสรุปผลการดําเนินงานการท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชร, 2557) 
 จังหวัดไดFมีกระบวนการในการติดตามและประมวลผลตามแนวทางของกรมการท�องเท่ียว 
กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา ดังนี้ 1) วิธีการจัดเก็บและประมวลผลสถิติ โดยแยกเป0นสถิติ
ท�องเท่ียวชาวต�างชาติท่ีเดินทางมาเยือนประเทศไทย ไดFขFอมูลจากกองตรวจคนเขFาเมือง ซ่ึงจัดเก็บ
จากด�านตรวจคนเขFาเมืองถาวรท่ัวประเทศ และ สถิติการเดินทางภายในประเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการท�องเท่ียว กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬาไดFจัดจFางบริษัทหรือสถาบันการศึกษา
เป0นผูFประมวลสถิติการเดินทางท�องเท่ียวภายในประเทศ รายไตรมาส โดยใชFขFอมูลจาก 2 ดFาน คือ     
1) จํานวนผูFท่ีเขFาพักแรมในโรงแรม และบFานพักรับรองทางราชการต�างๆ โดยมอบหมายใหFเจFาหนFาท่ี
ท่ีรับผิดชอบของแต�ละกลุ�มจังหวัดเป0นผูFรวบรวมขFอมูลอัตราการเขFาพักในพ้ืนท่ีทุกจังหวัดนําส�งเป0น
รายเดือน 2) ผลการสํารวจวิจัยพฤติกรรมการเดินทางและการใชFจ�ายของนักท�องเท่ียว โดยจัดจFาง 
บริษัทเอกชน หรือสถาบันการศึกษา ดําเนินการสํารวจพฤติกรรมของนักท�องเท่ียวในจังหวัดต�างๆ 
แลFว ท้ังนี้โดยจะสํารวจวิจัยใน 5 ประเด็นหลัก คือ 1) โครงสรFางท่ัวไปของผูFเดินทางภายในจังหวัด 
เช�น ภูมิลําเนา เพศ อายุ ระดับรายไดF วัตถุประสงค�ในการเดินทางและจํานวนจังหวัดในการเดินทาง
แต�ละครั้ง เป0นตFน 2) พฤติกรรมการเดินทางท�องเท่ียวและการพักแรม เช�น ลักษณะการเดินทาง 
พาหนะท่ีใชF ประเภทสถานท่ีพัก และระยะเวลาท่ีพัก เป0นตFน 3) ทัศนคติและแรงจูงใจในการเดินทาง
ท�องเท่ียว 4) โครงสรFางการใชFจ�ายในการท�องเท่ียว 7 หมวดหลัก และ 5) โครงสรFางค�าใชFจ�ายก�อนการ
เดินทางท�องเท่ียว สําหรับวิธีการจัดเก็บขFอมูลนั้น บริษัทจะเก็บขFอมูลโดยใชFแบบสอบถามผูFท่ีเดิน
ทางเขFาไปในจังหวัด โดยแต�ละจังหวัดจะแบ�งจุดเก็บขFอมูลออกเป0น 3 จุด คือ จุดเดินทางเขFา-ออก จุด
ท�องเท่ียว และจุดพักแรม ส�วนวิธีการดําเนินการจัดเก็บขFอมูลผูFเขFาพักแรม ใชFวิธีจัดเก็บตามสถานท่ี
พักแรมท้ังภาครัฐและเอกชน ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบส�งภายในวันท่ี 20 ของทุกเดือนถัดไป เพ่ือนําไปรวม
กับขFอมูลต�างๆ แลFวทําการประเมินผลเป0นรายไตรมาส จัดส�งมายังสํานักงานปลัดกระทรวงท�องเท่ียว 
กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา เป0นขFอมูลทําการและเผยแพร�ต�อไป โดยมีคํานิยามต�างๆ ท่ีทําการ
จัดเก็บขFอมูล คือ ผูFเยี่ยมเยือน หมายถึง จํานวนนักท�องเท่ียวและนักทัศนาจร นักท�องเท่ียว หมายถึง 
นักท�องเท่ียวท่ีพักแรมในสถานพักแรม (พักคFางแรม) และ นักทัศนาจร หมายถึง นักท�องเท่ียวท่ีมา
ท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีแบบเชFาไป เย็นกลับ (ไม�พักคFางแรม) (เอกสารสรุปผลการดําเนินงานการท�องเท่ียว
ของจังหวัดกําแพงเพชร, 2557) 
 จากผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร�จังหวัด ปm 2553-2554  ในประเด็นยุทธศาสตร� 
ส�งเสริม พัฒนา และบริหารจัดการการท�องเท่ียว ใหFมีคุณภาพสู�สากล โดยมีเปjาประสงค� คือ การ
บริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างบูรณาการสู�สากล ผลประเมินพบว�า รายไดFจากการท�องเท่ียว         
ปm 2554 เพ่ิมข้ึน เฉลี่ยรFอยละ 33 โดยท่ีในปm 2553 จังหวัดมีรายไดFจากการท�องเท่ียวลดลงรFอยละ 2 
แต�เพ่ิมข้ึนในปm 2554 (2.6 ลFานบาท) รFอยละ 33 (สูงกว�าเปjาหมายท่ีวางไวFเพ่ิมรFอยละ 3) ท้ังนี้ ในปm 
2553 มีจํานวนนักท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึนรFอยละ 13 และ ลดลงในปm 2554 รFอยละ 31.63 สถานการณ�ทาง
การเมือง และป*ญหาอุทกภัยครั้งใหญ� ทําใหFจํานวนนักท�องเท่ียวลดลง แต�รายไดFสูงข้ึนและรายไดFท่ี
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เพ่ิมส�วนหนึ่งมาจากผูFประสบอุทกภัยจากจังหวัดต�างๆ มาพักพิง สําหรับขFอมูลจากแหล�งท�องเท่ียว
หลักของจังหวัดกําแพงเพชร จําแนกเป0นแหล�งท�องเท่ียว จํานวนนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ชาวต�างชาติ และรายไดF เปรียบเทียบกันระหว�างปm พ.ศ. 2556 กับ พ.ศ. 2557 มีดังนี้ 1) อุทยาน
แห�งชาติคลองลาน ปm 2556 จํานวนนักท�องเท่ียว ชาวไทย จํานวน 194,967 คน ชาวต�างชาติ 1,393 คน 
รวม 196,106 คน จํานวนรายไดF 7,760,360 บาท ส�วนจํานวนนักท�องเท่ียวปm 2557 ชาวไทย จํานวน 
134,142 คน ชาวต�างชาติ 817 คน รวม 134,959 คน จํานวนรายไดF 3,706,570 บาท 2) อุทยาน
แห�งชาติแม�วงศ� ปm 2556 จํานวนนักท�องเท่ียว ชาวไทย จํานวน 28,685 คน ชาวต�างชาติ 393 คน 
รวม 29,078 คน จํานวนรายไดF 1,785,085 บาท ส�วนจํานวนนักท�องเท่ียวปm 2557 จํานวน
นักท�องเท่ียว ชาวไทย 26,197 คน ชาวต�างชาติ 245 คน รวม 26,442 คน จํานวนรายไดF 1,708,228 บาท 
3) อุทยานแห�งชาติคลองเจFา ปm 2556 จํานวนนักท�องเท่ียว ชาวไทย จํานวน 18,932 คน ชาวต�างชาติ 
242 คน รวม 19,174 คน จํานวนรายไดF 60,6465 บาท ส�วนจํานวนนักท�องเท่ียวปm 2557 จํานวน
นักท�องเท่ียว ชาวไทย 9,113 คน ชาวต�างชาติ 16 คน รวม 9,129 คน จํานวนรายไดF 43,7890 บาท 
4) อุทยานประวัติศาสตร�กําแพงเพชร ปm 2556 จํานวนนักท�องเท่ียว ชาวไทย จํานวน  96,691 คน 
ชาวต�างชาติ 12,797 คน รวม 109,488 คน จํานวนรายไดF 1,702,000 บาท ส�วนจํานวนนักท�องเท่ียว
ปm 2557 จํานวนนักท�องเท่ียว ชาวไทย 64,675 คน ชาวต�างชาติ 5,936 คน รวม 70,611 คน จํานวน
รายไดF 1,107,860 บาท 5) พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ ปm 2556 จํานวนนักท�องเท่ียว ชาวไทย จํานวน  
12,316 คน ชาวต�างชาติ 49 คน รวม 12,365 คน จํานวนรายไดF 128,293 บาท ส�วนจํานวน
นักท�องเท่ียวปm 2557 จํานวนนักท�องเท่ียว ชาวไทย 13,374 คน ชาวต�างชาติ 173 คน รวม 13,579 คน 
จํานวนรายไดF 89,124  บาท 6) บ�อน้ําพุรFอนพระร�วง ปm 2556 จํานวนนักท�องเท่ียว ชาวไทย จํานวน 
91,284 คน ชาวต�างชาติ 1,463  คน รวม 92,747 คน จํานวนรายไดF 1,072,918 บาท ส�วนจํานวน
นักท�องเท่ียวปm 2557 จํานวนนักท�องเท่ียว ชาวไทย 54,123 คน ชาวต�างชาติ 560 คน รวม 54,683 คน 
จํานวนรายไดF 973,082 บาท 7) เขตรักษาพันธุ�สัตว�ปfาเขาสนามเพรียง ปm 2556 จํานวนนักท�องเท่ียว 
ชาวไทย จํานวน 13,624 คน ชาวต�างชาติ - คน รวม 13,624 คน จํานวนรายไดF เท่ียวชมฟรี ส�วน
จํานวนนักท�องเท่ียวปm 2557 จํานวนนักท�องเท่ียว ชาวไทย 9,393 คน ชาวต�างชาติ 1 คน รวม 9,394 คน 
เปnดใหFเท่ียวชมฟรี 8) พิพิธภัณฑ�เฉลิมราชวัดปราสาท  ปm 2556 จํานวนนักท�องเท่ียว ชาวไทย จํานวน 
3,763 คน ชาวต�างชาติ - คน รวม 3,763 คน เปnดใหFเท่ียวชมฟรี  ส�วนจํานวนนักท�องเท่ียวปm 2557 
จํานวนนักท�องเท่ียว ชาวไทย 1,126 คน ชาวต�างชาติ - คน รวม 1,126 คน เปnดใหFเท่ียวชมฟรี สรุป
ยอดรวมจํานวนนักท�องเท่ียว และ จํานวนรายไดF ท้ัง 2 ปm ไดFดังนี้  ปm 2556 จํานวนนักท�องเท่ียวชาว
ไทย 460,262 คน ชาวต�างชาติ 16,083 คน รวม 476,345 คน และ จํานวนรายไดF 13,055,121 บาท 
ส�วนในปm 2557 จํานวนนักท�องเท่ียว ชาวไทย 312,143 คน ชาวต�างชาติ 7,748 คน รวม 319,819 คน 
และ จํานวนรายไดF 8,022,754 บาท สําหรับในปm พ.ศ. 2554 และ 2555 พบว�า ปm 2554 ยอดรวม
นักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างชาติ จํานวน 963,557 คน จํานวนรายไดF 10,043,816 บาท ส�วน
ปm 2555 ยอดรวมนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างชาติ จํานวน 477,405 คน จํานวนรายไดF  
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11,283,020 บาท (ขFอมูล ปm 2557 ขFอมูลต้ังแต�เดือนตุลาคม 2556 - เมษายน 2557) (เอกสาร
สรุปผลการดําเนินงานการพัฒนาจังหวัดกําแพงเพชร, 2557) 
 สรุปสาระสําคัญยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชร 
 ยุทธศาสตร�มีวิสัยทัศน� พันธกิจ เปjาหมายและวัตถุประสงค� เหมาะสมและสอดคลFองกับ
บริบทพ้ืนท่ี สอดรับกับยุทธศาสตร�และนโยบายในระดับต�างๆ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร�การท�องเท่ียว
ไปสู�การปฏิบัติไดFใหFความสําคัญกับการมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วน และมีการติดตามและประเมินผล
ตามแนวทางของกรมการท�องเท่ียว กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา ส�วนการกําหนดยุทธศาสตร�      
มีการนําจุดแข็ง จุดเด�นของจังหวัด มาเป0นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการท
ท�องเท่ียว พัฒนาจัดอ�อนเพ่ือรองรับนักท�องเท่ียวดFวยการบูรณาการความร�วมมือของทุกภาคส�วนอย�าง
เป0นระบบ มีการปรับตัวเพ่ือรองรับกับอุปสรรค เช�น สภาพการณ�ทางเศรษฐกิจ ความไม�แน�นอนทาง
การเมือง พัฒนาศักยภาพดFานบริการใหFเท�าเทียมกับจังหวัดใกลFเคียง และสนองตอบนโยบายรัฐบาลท่ี
ส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการท�องเท่ียวท้ังภายในและต�างประเทศ และกําหนดยุทธศาสตร�การ
ท�องท�องเท่ียวของจังหวัดใหFสอดคลFองยุทธศาสตร�กลุ�มจังหวัดดFวยการเชื่อมโยงการท�องเท่ียวของ
จังหวัดกับจังหวัดใกลFเคียง และเตรียมความพรFอมในการท่ีประเทศไทยจะเปnดการคFาเสรีอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) 
 ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
 ในส�วนนี้เป0นการวิเคราะห�ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม ซ่ึงมีผลการศึกษา ดังต�อไปนี้ 
 
 ตารางท่ี 4.1 ค�าเฉลี่ย ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติในประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร�
 การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร  

(n = 400) 

ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท#องเท่ียวอย#าง
ย่ังยืนของจังหวัดกําแพงเพชร X  

 
S.D. 

ระดับ 
การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร�การส�งเสริมศักยภาพการท�องเท่ียว 3.82 0.90 มาก 
2. ยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ� 3.87 0.89 มาก 
3. ยุทธศาสตร�การสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว 3.99 0.88 มาก 

ค#าเฉล่ียรวม 3.89 0.89 มาก 
 
 จากตารางท่ี  4.1 พิจารณาในภาพรวม กลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นในประเด็นเก่ียวกับ
ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร อยู�ในระดับ มาก 
ค�าเฉลี่ยโดยรวม ( X = 3.89, S.D. = 0.89) เม่ือพิจารณาเป0นรายดFาน 3 ดFาน พบว�า กลุ�มตัวอย�างมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตร�การสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว มากท่ีสุดค�าเฉลี่ย ( X = 3.99, S.D. 
= 0.88) รองลงมา คือ ยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ� ค�าเฉลี่ย ( X = 3.87, S.D. = 0.89) และกลุ�ม
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ตัวอย�างมีความคิดเห็น นFอยท่ีสุด คือ ยุทธศาสตร�การส�งเสริมศักยภาพการท�องเท่ียว ค�าเฉลี่ย ( X = 
3.82, S.D. = 0.90) ตามลําดับ 
 
4.2 ป6จจัยท่ีมีผลต#อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท#องเท่ียวอย#างย่ังยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร” ผูFวิจัยไดFศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวกับป*จจัยท่ีมีผลต�อการบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�าง
ยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร จากผูFบริหาร นักวิชาการ ผูFประกอบการ ประชาชน และองค�กรทFองถ่ิน 
โดยมีผลการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังต�อไปนี้ 
 4.2.1 ป*จจัยดFานนโยบายการท�องเท่ียว 
  1. การวิเคราะห�ขFอมูลเชิงคุณภาพ 
   การศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของ
จังหวัดกําแพงเพชร” ผูFวิจัยไดFศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวกับนโยบายดFานการท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชร  
จากผูFบริหาร นักวิชาการ ผูFประกอบการ และประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน โดยมีประเด็นเก่ียวกับนโยบาย
รัฐบาลดFานการท�องเท่ียว 4 ประเด็น คือ นโยบายมีวัตถุประสงค�ชัดเจน ความต�อเนื่องของนโยบาย การนํา
นโยบายไปปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผล ผูFวิจัยจะไดFพรรณนาความตามคําใหFสัมภาษณ� ดังนี้ 
   1.1 นโยบายมีวัตถุประสงค�ชัดเจน 
    (ปริษา  ปานพรหม, ผูFอํานวยการสํานักงานการท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัด
กําแพงเพชร, 2557) ไดFใหFสัมภาษณ�ว�า จากศักยภาพดFานการท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชร สามารถ
สรFางโอกาสในการพัฒนาการท�องเท่ียวไดFเป0นอย�างดี แต�การท�องเท่ียวในจังหวัดกําแพงเพชรประสบป*ญหา
ดFานขาดการวางแผนพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างเป0นรูปธรรมและเป0นระบบ (สิริยา บุญญศิริพฤกษ�, 
ผูFอํานวยการสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร, 2557) ไดFนําเสนอทางเลือก การกําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชรว�า ควรมีการกําหนดใหFสอดคลFองกับบริบทและสภาพ
ป*ญหาของพ้ืนท่ี อีกท้ังการจัดสรรงบประมาณในการปฏิบัติควรใหFสอดคลFองกันดFวย รวมท้ัง ควรมีการ
จัดเตรียมบุคลากรเพ่ือใหFเกิดความพรFอมในการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร� เช�น การจัดการ
อบรมบุคลากรและคนในพ้ืนท่ีใหFเกิดความเขFาใจและปฏิบัติงานตรงตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร�ท่ีวางไวF 
และควรมีการกําหนดมาตรฐานการบริการการท�องเท่ียวเพ่ือเป0นแนวทางปฏิบัติร�วมกัน และ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชนและทFองถ่ิน ควรใหFความร�วมมือกับภาครัฐในการกําหนดแนวทางเพ่ือพัฒนาการท�องเท่ียว 
   1.2 ความต�อเนื่องของนโยบาย 
    (สกุลเพชร  พิกุลประเสริฐ, หัวหนFากลุ�มงานยุทธศาสตร� สํานักงานจังหวัด
กําแพงเพชร, 2557) ไดFใหFสัมภาษณ�ว�า จังหวัดยังขาดการประชาสัมพันธ�ดFานการท�องเท่ียวท้ังภายในและ
ภายนอกจังหวัดอย�างแทFจริงและต�อเนื่อง ในขณะท่ี (รวีโรจน� ส�องศรี, ประชาสัมพันธ�จังหวัดกําแพงเพชร, 
2557) ไดFกล�าวถึง นโยบายดFานการท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชรว�า  จากกระแสความตFองการท�องเท่ียว
เชิงประวัติศาสตร�ของนักท�องเท่ียว ผนวกกับนโยบายรัฐบาลท่ีสนับสนุนการเร�งสรFางรายไดFจากการ
ท�องเท่ียวโดยฟ��นฟู พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการท�องเท่ียวใหFยั่งยืนและสรFางแหล�งท�องเท่ียวใหม� สามารถ
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เชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน รวมถึงการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบFาน ควบคู�กับ
การส�งเสริมตลาดนักท�องเท่ียวคุณภาพ เช�น กลุ�มผูFสูงอายุ กลุ�มดูแลรักษาสุขภาพ กลุ�มประชุมและแสดง
สินคFา และกลุ�มท่ีมีความสนใจระบบนิเวศน� วัฒนธรรมทFองถ่ิน แหล�งประวัติศาสตร�และโบราณสถาน เพ่ือ
สรFางมูลค�าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ จึงเป0นประเด็น ทFาทาย ใหFทุกภาคส�วนในจังหวัดท่ีจะพัฒนาการท�องเท่ียว
มรดกโลกอย�างยั่งยืนต�อไป ส�วน (สันติ  อภัยราช, อดีตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร, 2557) 
ไดFใหFสัมภาษณ�ว�า ผูFบริหารระดับการกําหนดนโยบาย ไม�ไดFใหFความสําคัญกับการพัฒนาการท�องเท่ียว และ 
ป*จจัยทางการเมือง มีผลทําใหFการพัฒนาการท�องเท่ียวขาดความต�อเนื่อง 
   1.3 การนํานโยบายไปปฏิบัติ  
    (ฐิติมา  ปjอมปราการ, เจFาหนFาท่ีอุทยานประวัติศาสตร�กําแพงเพชร, 2557) ไดFใหF
สัมภาษณ�ว�า ในการนํานโยบายมาสู�ข้ันตอนการปฏิบัติ เจFาหนFาท่ีระดับปฏิบัติการไม�ไดFรับทราบรายละเอียด
ของนโยบาย เม่ือผูFบังคับบัญชาของหน�วยงานทราบรายละเอียดของนโยบาย ควรแจFงผูFใตFบังคับของหน�วยงาน
ใหFรับทราบถึงรายละเอียดของนโยบาย เพ่ือนําไปปฏิบัติ ใหFบรรลุวัตถุประสงค�ต�อไป ในขณะท่ี (นภวดี วันนู, 
ผูFอํานวยการโรงเรียนมะค�าวิทยาคม, 2557) และ (ธวัชชัย สมศิลป�, ผูFจัดการสาขาอาวุโส ธนาคารกรุงไทย 
สาขากําแพงเพชร, 2557) ไดFใหFสําภาษณ�ความตรงกันว�า ตFองการใหFทุกภาคส�วนไดFรับรูFเก่ียวกับนโยบายดFาน
การท�องเท่ียว เพ่ือการปรับตัว มีการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูFซึ่งกันและกัน 
   1.4 การติดตามและประเมินผล 
    (เทียนฉาย  ประสานสิน, รองนายกเทศมนตรีตําบลหนองปลิง, 2557) ไดFใหF
สัมภาษณ�ประเด็นการติดตามและประเมินผลว�า กระบวนการในการติดตามและประเมินผล 
ดําเนินการโดยหน�วยงานท่ีรับผิดชอบเท�านั้น ควรเปnดใหFผูFมีส�วนเก่ียวขFองหรือผูFมีส�วนไดFส�วนเสีย เขFา
ร�วมในกระบวนการประเมินดFวย  
 
ตารางท่ี 4.2 สรุปสาระสําคัญการสัมภาษณ�เชิงลึกกับผูFเก่ียวขFอง 
 

ประเด็น สรุป 
นโยบายมีวัตถุประสงค�ชัดเจน นโยบายมีความเหมาะและสอดคลFองกับบริบทพ้ืนท่ี สอด

รับกับนโยบายในระดับต�างๆ  
ความต�อเนื่องของนโยบาย ผูFบริหารระดับการกําหนดนโยบายแต�ละท�านท่ีมาดํารง

ตําแหน�งต�างใหFความสําคัญในการพัฒนาการท�องเท่ียว
ในระดับท่ีต�างกัน 

การนํานโยบายไปปฏิบัติ การมีส�วนร�วมในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติของ
ผูFมีส�วนไดFส�วนเสียยังมีนFอยและควรใหFผูFมีส�วนไดFส�วน
เสียเขFามามีส�วนร�วมในทุกกระบวนการ 

การติดตามและประเมินผล ควรเปnดโอกาสใหFผูFมีส�วนไดFส�วนเสียเขFามามีส�วนร�วมใน
การติดตามและประเมินผล 
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 จากตารางท่ี 4.2 สรุปไดFว�า นโยบายการท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชร ท่ีไดFทําการ
สัมภาษณ�เชิงลึกกับผูFท่ีมีส�วนเก่ียวขFอง พบว�า นโยบายการท�องเท่ียวในป*จจุบันมีความชัดเจนในการท่ีจะ
พัฒนาการท�องเท่ียวไปสู�ความยั่งยืนไดF เพราะนโยบายมีความเหมาะและสอดคลFองกับบริบทพ้ืนท่ี สอด
รับกับนโยบายในระดับต�างๆ ส�วนความต�อเนื่องของนโยบายนั้นตFองข้ึนอยู�กับผูFบริหารระดับนโยบายว�า
จะใหFความสําคัญหรือเนFนการพัฒนาดFานใดมากท่ีสุด กระบวนการในการนํานโยบายไปปฏิบัติและการ
ติดตามและประเมินผลควรใหFผูFมีส�วนไดFส�วนเสียทุกภาคส�วนไดFเขFามามีส�วนร�วมในทุกกระบวนการ 
 2. การวิเคราะห�ขFอมูลเชิงปริมาณ 
  ผลการวิเคราะห�ขFอมูลจากแบบสอบถามของกลุ�มตัวอย�างท่ีไดFศึกษา โดยไดF
นําเสนอตามประเด็นสําคัญของแต�ละรายการ โดยผูFวิจัยไดFใชFเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขFอมูลดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.3 จํานวนและรFอยละของขFอมูลท่ัวไปของผูFตอบแบบสอบถาม  

 (n = 400) 
ข�อมูลส#วนบุคคล จํานวน ร�อยละ 

1. เพศ   
           ชาย 220 55.00 
           หญิง 180 45.00 
2. อายุ   
          ตํ่ากว�า 20 ปm 55 13.75 
          20-30 ปm 140 35.00 
          31-40 ปm 60 15.00 
          41-50 ปm 27 6.75 
          51-60 ปm 81 20.25 
          61 ปm ข้ึนไป 37 9.25 
3. ภูมิลําเนาเดิม   

จังหวัดกําแพงเพชร  271 67.75 
ไม�ใช�กําแพงเพชร 129 32.25 

4. ระดับการศึกษา     
ตํ่ากว�าปริญญาตรี 70 17.50 
ปริญญาตรี 289 72.25 
สูงกว�าปริญญาตรี  41 10.25 
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ตารางท่ี 4.3 (ต#อ) 
 

ข�อมูลส#วนบุคคล จํานวน ร�อยละ 
5. อาชีพ   

นักเรียน/นักศึกษา 64 16.00 
         ขFาราชการ 67 16.75 

พนักงานเอกชน 101 25.25 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 142 35.50 
ประกอบอาชีพธุรกิจส�วนตัว  21 5.25 
อ่ืน ๆ (ระบุ) ว�างงาน  5 1.25 

6. การเดินทางมาท�องเท่ียว   
คนเดียว 7 1.75 
ครอบครัว/ญาติ 240 60.00 
เพ่ือน 102 25.50 
กรุ~ปทัวร� 40 10.00 
อ่ืนๆ (ระบุ) ว�างงาน 11 2.75 

7. ส�วนใหญ�มาท�องเท่ียวในจังหวัดกําแพงเพชร    
ไปเชFาเย็นกลับ  326 81.50 
พักคFางคืน  74 18.50 

8. ครั้งล�าสุดท�านมาท�องเท่ียว   
1 วัน  316 79.00 
2-4 วัน 39 9.75 
5-7 วัน 45 11.25 
มากกว�า 1 อาทิตย� - - 

9. มาท�องเท่ียวในจังหวัดกําแพงเพชรโดยเฉลี่ย   
1-2 ครั้ง  189 47.25 
3-4 ครั้ง 166 41.50 
5-6 ครั้ง 35 8.75 
มากกว�านี้  10 2.50 
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 จากตารางท่ี 4.3 จํานวนและรFอยละขFอมูลส�วนบุคคลของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตาม 
เพศ อายุ ภูมิลําเนาเดิม ระดับการศึกษา อาชีพ การเดินทางมาท�องเท่ียวจังหวัดกําแพงเพชร ส�วน
ใหญ�มาท�องเท่ียวในจังหวัดกําแพงเพชร ครั้งล�าสุด และท�านมาท�องเท่ียวในจังหวัดกําแพงเพชรโดย
เฉลี่ย จํานวนก่ีครั้ง/ต�อปm ปรากฏผลดังนี้ 
 เพศ ผลการศึกษาพบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ� รFอยละ 55.00 เป0นเพศชาย มี
จํานวน 220 คน และรFอยละ 45.00 เป0นเพศหญิง มีจํานวน 180 คน ตามลําดับ 
 อายุ ผลการศึกษาพบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ� มีอายุระหว�าง  20-30 ปm คิดเป0น
รFอยละ 35.00 รองลงมา คือ อายุระหว�าง 51-60 ปm คิดเป0นรFอยละ 20.25 ส�วนอายุท่ีนFอยท่ีสุด คือ    
มีอายุระหว�าง 41-50 ปm คิดเป0นรFอยละ 6.75 ตามลําดับ    
 ภูมิลําเนาเดิม ผลการศึกษาพบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�  รFอยละ 67.75 มีภูมิลําเนา
เป0นคนจังหวัดกําแพงเพชร มีจํานวน 271 คน และรFอยละ 32.25 มีภูมิลําเนาท่ีไม�ใช�คนในจังหวัด
กําแพงเพชร มีจํานวน 129 คน ตามลําดับ 
 ระดับการศึกษา ผลการศึกษาพบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ� มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี คิดเป0นรFอยละ 72.25 รองลงมา คือ ตํ่ากว�าปริญญาตรี คิดเป0นรFอยละ 17.50 ส�วนระดับ
การศึกษาท่ีนFอยท่ีสุด คือ สูงกว�าปริญญาตรี คิดเป0นรFอยละ 10.25 ตามลําดับ  
 อาชีพ ผลการศึกษาพบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ� มีอาชีพเป0นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
คิดเป0นรFอยละ 35.50 รองลงมา คือ พนักงานเอกชน คิดเป0นรFอยละ 25.25 ส�วนอาชีพท่ีนFอยท่ีสุด คือ 
อ่ืนๆ (ว�างงาน) คิดเป0นรFอยละ 1.25 ตามลําดับ 
 การเดินทางมาท�องเท่ียว ผลการศึกษาพบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ� เดินทางมา
ท�องเท่ียวจังหวัดกําแพงเพชรกับครอบครัว/ญาติ คิดเป0นรFอยละ 60.00 รองลงมา คือ เดินทางมา
ท�องเท่ียวจังหวัดกําแพงเพชรกับเพ่ือน คิดเป0นรFอยละ 25.50 ส�วนท่ีมีค�าเฉลี่ยนFอยท่ีสุด คือ เดินทาง
มาท�องเท่ียวจังหวัดกําแพงเพชรคนเดียว คิดเป0นรFอยละ 1.75 ตามลําดับ 
 ส�วนใหญ�มาท�องเท่ียวในจังหวัดกําแพงเพชร ผลการศึกษาพบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วน
ใหญ� จะไปเชFาเย็นกลับ คิดเป0นรFอยละ 81.50 มีจํานวน 326 คน และพักคFางคืน รFอยละ 18.50 มี
จํานวน 74 คนตามลําดับ 
 ครั้งล�าสุด มาท�องเท่ียวในจังหวัดกําแพงเพชรก่ีวัน ผลการศึกษาพบว�า กลุ�มตัวอย�าง
ส�วนใหญ� มาเท่ียว 1 วัน คิดเป0นรFอยละ 79.00 รองลงมา คือ 5-7 วัน คิดเป0นรFอยละ 11.25 ส�วน
ค�าเฉลี่ยท่ีนFอยท่ีสุด คือ 2-4 วัน คิดเป0นรFอยละ 9.75 ตามลําดับ 
 มาท�องเท่ียวในจังหวัดกําแพงเพชรโดยเฉลี่ย จํานวนก่ีครั้ง/ต�อปm ผลการศึกษาพบว�า 
กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ� มาท�องเท่ียวในจังหวัดกําแพงเพชรโดยเฉลี่ย 1-2 ครั้ง คิดเป0นรFอยละ 47.25 
รองลงมา คือ 3-4 ครั้ง คิดเป0นรFอยละ 41.50 ส�วนค�าเฉลี่ยท่ีนFอยท่ีสุด คือ มากกว�านี้ คิดเป0นรFอยละ 
2.50 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.4 ค�าเฉลี่ย ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในประเด็นเก่ียวกับนโยบายการ
 ท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชร   

(n = 400) 
ป6จจัยนโยบายการท#องเท่ียว X  S.D. แปลผล 

1. วัตถุประสงค�ท่ีชัดเจน   3.61 0.84 มาก 
2. ความต�อเนื่องของนโยบาย 3.57 0.94 มาก 
3. การนําไปปฏิบัติ   3.48 0.88 มาก 
4. การวัดและประเมินไดF   3.85 0.86 มาก 

ค#าเฉล่ียรวม  3.62 0.88 มาก 
 

   จากตารางท่ี 4.4 พิจารณาในภาพรวม กลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นในประเด็น
เก่ียวกับนโยบายการท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชร ระดับมาก ค�าเฉลี่ยโดยรวม ( X = 3.62, S.D. 
= 0.88) เม่ือพิจารณาเป0นรายดFาน ท้ัง 4 ดFาน พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายการ
ท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชร โดยมีความคิดเห็นดFานการวัดและประเมินไดF มากท่ีสุด ค�าเฉลี่ย 
( X = 3.85, S.D. = 0.86) รองลงมา คือ วัตถุประสงค�ท่ีชัดเจน ค�าเฉลี่ย ( X = 3.61, S.D. = 0.84) 
ความต�อเนื่องของนโยบาย ค�าเฉลี่ย ( X = 3.57, S.D. = 0.94) และกลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็น นFอย
ท่ีสุด คือ การนําไปปฏิบัติ ค�าเฉลี่ย ( X = 3.48, S.D. = 0.88) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.5 ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในประเด็นเก่ียวกับนโยบาย
 การท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชร ดFานมีวัตถุประสงค�ชัดเจน 
 

ด�านมีวัตถุประสงค�ชัดเจน 
ภาพรวม 

แปลผล 
X  S.D. 

1. รัฐบาลมีนโยบายส�งเสริมการท�องเท่ียวอย�างชัดเจน 3.87 0.78 มาก 
2. นโยบายดFานการท�องเท่ียวของรัฐบาล มีการเสริมสรFางศักยภาพ
ดFานการท�องเท่ียวในทุกมิติ 

3.82 0.80 มาก 

3. นโยบายดFานการท�องเท่ียวมีความสอดคลFองกับสภาพป*ญหาของพ้ืนท่ี 3.35 0.87 ปานกลาง 
4. วัตถุประสงค�ของนโยบายการท�องเท่ียวสามารถพัฒนาการ
ท�องเท่ียวไปสู�ความยั่งยืนไดF 

3.40 0.94 ปานกลาง 

ค#าเฉล่ียรวม 3.61 0.84 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.5 กลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายดFานการท�องเท่ียว ใน
วัตถุประสงค�ท่ีชัดเจน อยู�ในระดับมาก โดยมีค�าเฉลี่ย เท�ากับ ( X = 3.61, S.D. = 0.84) เม่ือพิจารณา
ในรายขFอ พบว�า รัฐบาลมีนโยบายส�งเสริมการท�องเท่ียวอย�างชัดเจน  มีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X = 3.87, 
S.D. = 0.78) รองลงมาคือ นโยบายดFานการท�องเท่ียวของรัฐบาลมีการเสริมสรFางศักยภาพดFานการ
ท�องเท่ียวในทุกมิติ ( X = 3.82, S.D. = 0.80) วัตถุประสงค�ของนโยบายการท�องเท่ียวสามารถ
พัฒนาการท�องเท่ียวไปสู�ความยั่งยืนไดF ( X = 3.40, S.D. = 0.94) ส�วนนFอยท่ีสุด คือ นโยบายดFานการ
ท�องเท่ียวมีความสอดคลFองกับสภาพป*ญหาของพ้ืนท่ี ( X = 3.35, S.D. = 0.87 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.6 ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในประเด็นเก่ียวกับนโยบาย
 การท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชร ดFานความต�อเนื่องของนโยบาย 
 

ความต#อเนื่องของนโยบาย 
ภาพรวม 

แปลผล 
X  S.D. 

5. นโยบายดFานการท�องเท่ียวของรัฐบาล มีความต�อเนื่องของ
วัตถุประสงค� 

3.84 0.96 มาก 

6. ผูFบริหารระดับสูงใหFความสําคัญกับนโยบายการท�องเท่ียว
และมีการติดตามประเมินผลอย�างจริงจังและต�อเนื่อง 

3.32 1.10 ปานกลาง 

7. จังหวัดกําแพงเพชรใหFความสําคัญกับเรื่องการท�องเท่ียว
อย�างจริงจัง โดยถือเป0นแผนงานหลักของจังหวัด 

3.78 0.87 มาก 

8. แมFมีการเปลี่ยนผูFบริหาร แต�นโยบายดFานการท�องเท่ียวยังคง
เป0นประเด็นสําคัญของจังหวัดกําแพงเพชร 

3.34 0.86 ปานกลาง 

ค#าเฉล่ียรวม 3.57 0.94 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.6 กลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายการท�องเท่ียว ในความ
ต�อเนื่องของนโยบาย อยู�ในระดับมาก โดยมีค�าเฉลี่ย เท�ากับ ( X = 3.57, S.D. = 0.94) เม่ือพิจารณา
ในรายขFอ พบว�า นโยบายดFานการท�องเท่ียวของรัฐบาล มีความต�อเนื่องของวัตถุประสงค�  มีค�าเฉลี่ย
มากท่ีสุด ( X = 3.84, S.D. = 0.96) รองลงมาคือ จังหวัดกําแพงเพชรใหFความสําคัญกับเรื่องการ
ท�องเท่ียวอย�างจริงจัง โดยถือเป0นแผนงานหลักของจังหวัด ( X = 3.78, S.D. = 0.87) แมFมีการเปลี่ยน
ผูFบริหาร แต�นโยบายดFานการท�องเท่ียวยังคงเป0นประเด็นสําคัญของจังหวัดกําแพงเพชร  ( X = 3.84, 
S.D. = 0.86) ส�วนนFอยท่ีสุด คือ ผูFบริหารระดับสูงใหFความสําคัญกับนโยบายการท�องเท่ียวและมีการ
ติดตามประเมินผลอย�างจริงจังและต�อเนื่อง ( X = 3.32, S.D. = 1.10) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.7 ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในประเด็นเก่ียวกับนโยบาย
 การท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชร ดFานนําไปปฏิบัติไดF 
 

นําไปปฏิบัติได� 
ภาพรวม 

แปลผล 
X  S.D. 

9. มีการประชาสัมพันธ� รณรงค� สรFางความเขFาใจแก�
ประชาชนเก่ียวกับนโยบายการท�องเท่ียว 

3.00 0.79 ปานกลาง 

10. มีการสรFางความร�วมมือกับหน�วยงานและเครือข�ายเพ่ือ
ดําเนินงานตามนโยบายการท�องเท่ียว 

3.87 0.90 มาก 

11. มีการกําหนดใหFทุกภาคส�วนมีส�วนร�วมดําเนินนโยบายการ
ท�องเท่ียวอย�างจริงจัง 

4.04 0.89 มาก 

12. มีการแบ�งงาน หนFาท่ีความรับผิดชอบอย�างชัดเจน 3.02 0.96 ปานกลาง 
ค#าเฉล่ียรวม 3.48 0.88 เห็นด�วย 

 
 ตารางท่ี 4.7 กลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายการท�องเท่ียว ในการนําไป
ปฏิบัติไดF อยู�ในระดับมาก โดยมีค�าเฉลี่ย เท�ากับ ( X = 3.48, S.D. = 0.88) เม่ือพิจารณาในรายขFอ 
พบว�า มีการกําหนดใหFทุกภาคส�วนมีส�วนร�วมดําเนินนโยบายการท�องเท่ียวอย�างจริงจัง  มีค�าเฉลี่ยมาก
ท่ีสุด ( X = 4.04, S.D. = 0.89)  รองลงมาคือ มีการสรFางความร�วมมือกับหน�วยงานและเครือข�ายเพ่ือ
ดําเนินงานตามนโยบายการท�องเท่ียว ( X = 3.87, S.D. = 0.90) มีการแบ�งงาน หนFาท่ีความ
รับผิดชอบอย�างชัดเจน ( X = 3.02, S.D. = 0.96) ส�วนนFอยท่ีสุด คือ มีการประชาสัมพันธ� รณรงค� 
สรFางความเขFาใจแก�ประชาชนเก่ียวกับนโยบายการท�องเท่ียว ( X = 3.00, S.D. = 0.79) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.8 ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในประเด็นเก่ียวกับนโยบาย
 การท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชร ดFานวัดผลและประเมินไดF 
 

วัดผลและประเมินได� 
ภาพรวม 

แปลผล 
X  S.D. 

13. นโยบายดFานการท�องเท่ียวของรัฐบาล มีกลไกติดตามการ
ดําเนินงาน เป0นระบบอย�างต�อเนื่อง 

3.97 1.04 มาก 

14. การกํากับ ดูแล ส�งเสริม ใหFทุกภาคส�วนดําเนินนโยบาย
เพ่ือใหFบรรลุวัตถุประสงค� 

3.01 0.78 ปานกลาง 

15. มีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานท่ีชัดเจน เป0นรูปธรรม 4.07 0.83 มาก 
16. มีการปรับปรุง แกFไข กระบวนการดําเนินงานในทุกข้ันตอน
ท่ีวัดผลและประเมิน 

4.35 0.80 มากท่ีสุด 

ค#าเฉล่ียรวม 3.85 0.86 มาก 
 
 ตารางท่ี 4.8 กลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายการท�องเท่ียว ในวัดผลและ
ประเมินไดF อยู�ในระดับมาก โดยมีค�าเฉลี่ย เท�ากับ (X = 3.85, S.D.=0.86) เม่ือพิจารณาในรายขFอ พบว�า 
มีการปรับปรุง แกFไข กระบวนการดําเนินงานในทุกข้ันตอนท่ีวัดผลและประเมิน มีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด 
( X = 4.35, S.D. = 0.80) รองลงมาคือ มีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานท่ีชัดเจน เป0นรูปธรรม ( X = 4.07, 
S.D. = 0.83) นโยบายดFานการท�องเท่ียวของรัฐบาล มีกลไกติดตามการดําเนินงาน เป0นระบบอย�าง
ต�อเนื่อง ( X = 3.97, S.D. = 1.04) ส�วนนFอยท่ีสุด คือ การกํากับ ดูแล ส�งเสริม ใหFทุกภาคส�วนดําเนิน
นโยบายเพ่ือใหFบรรลุวัตถุประสงค� ( X = 3.01, S.D. = 0.78)  ตามลําดับ 
 4.2.2 ป*จจัยดFานการบริหารจัดการ 
  1. การวิเคราะห�ขFอมูลเชิงคุณภาพ 
   1. ป*จจัยการบริหารจัดการภาครัฐ 
    ดFานการส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียว 
    จากการสัมภาษณ�บุคลากรภาครัฐ อันไดFแก� หัวหนFากลุ�มงานยุทธศาสตร� 
สํานักงานจังหวัดผูFอํานวยการสํานักงานการท�องเท่ียวและกีฬา ผูFอํานวยการสํานักงานวัฒนธรรม 
ประชาสัมพันธ�จังหวัด ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งทอง รองผูFอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห�งประเทศไทย ผูFอํานวยการโรงเรียนมะค�าวิทยาคม และเจFาหนFาท่ีประจําอุทยานประวัติศาสตร� 
ผูFวิจัยจะไดFพรรณนาความตามคําใหFสัมภาษณ� ดังนี้ (สิริยา บุญญศิริพฤกษ�, วัฒนธรรมจังหวัด
กําแพงเพชร, 2557) ไดFกล�าวถึงการบริหารจัดการดFานการท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชรว�า การ
ส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชร มีป*จจัยสําคัญอยู�ท่ีการใหFความสําคัญของ
ผูFว�าราชการจังหวัดแต�ละท�านว�า จะใหFความสําคัญกับการพัฒนาดFานใดมากท่ีสุด ท่ีผ�านมาการ
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ส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียวมีการส�งเสริมนFอย ในขณะท่ี (ปริษา ปานพรหม, ท�องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดกําแพงเพชร, 2557) ไดFกล�าวว�า การพัฒนาการท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชรส�วนใหญ�เป0น
การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหล�งท�องเท่ียว ดังโครงการต�างๆ ท่ีไดFดําเนินการแลFวเสร็จและ
กําลังดําเนินการดังนี้ 1) มีการปรับปรุงภูมิทัศน�ท่ีวัดพระบรมธาตุ เพ่ือพัฒนาใหFเป0นแหล�งท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม พัฒนาวัดใหFเป0นแหล�งท�องเท่ียวแสวงบุญ โดยจังหวัดมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน�พ้ืนท่ีวัด
พระบรมธาตุ ตําบลนครชุม อําเภอเมือง 2) โครงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหล�งท�องเท่ียว 
(ก�อสรFางลานจอดรถพ้ืนท่ี 2,659 ตารางเมตร) อุทยานแห�งชาติคลองลาน ตําบลคลองลานพัฒนา 
อําเภอคลองลาน 3) โครงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหล�งท�องเท่ียว (ก�อสรFางหFองน้ํา - สุขา) 
ขนาด 10 หFอง จํานวน 1 หลัง อุทยานแห�งชาติแม�วงศ�บริเวณช�องเย็น ตําบลปางตาไว อําเภอปางศิลา 
4) โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกในแหล�งท�องเท่ียว (แก�งเกาะใหญ�)        
5) โครงการก�อสรFางระบบประปาผิดดินขนาดใหญ� พรFอมระบบท�อจ�ายน้ํา – แก�งเกาะใหญ�             
5) โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกในแหล�งท�องเท่ียว (แก�งเกาะใหญ�) จัดซ้ือ
ครุภัณฑ�ประกอบดFวยจักรยานเสือภูเขา 30 คัน แพยางพรFอมอุปกรณ� 13 ชุด 6) โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกในแหล�งท�องเท่ียว (แก�งเกาะใหญ�) จัดทําปjายบอกเสFนทาง 
จํานวน 50 ปjาย จัดทําปjายบอกเสFนทาง จํานวน 50 ปjาย 7) โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่ง
อํานวยความสะดวกในแหล�งท�องเท่ียว (แก�งเกาะใหญ�) อาคารเอนกประสงค� 1 หลัง 8) ปรับปรุงภูมิทัศน� 
ลานกางเต็นท� หFองน้ํา ปรับปรุงเสFนทางจักรยาน และ 9) ขยายเขตไฟฟjา จํานวน 1 แห�ง ต.ปางมะค�า      
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ในส�วนของการส�งเสริมและพัฒนาดFานอ่ืนๆ เช�น จัดอบรมมัคคุเทศก�
ในสถาบันการศึกษา โรงเรียนต�างๆ สําหรับกิจกรรมการท�องเท่ียว มีท้ังงานประจําปm และ งานท่ี
เก่ียวกับวัฒนธรรม ประเพณี ของทFองถ่ิน อันไดFแก� งานนบพระเล�นเพลง งานมหกรรมอาหารพ้ืนบFาน 
เทศกาลกินกhวยเต๋ียว เท่ียวเมืองกําแพงเพชร งานสารทไทยกลFวยไข�เมืองกําแพง ตลาดยFอนยุคนครชุม 
ส�วน (ฐิติมา  ปjอมประการ, เจFาหนFาท่ีประจําอุทยานประวัติศาสตร�, 2557) ไดFกล�าวว�า โครงการท่ี
จังหวัดไดFดําเนินส�วนใหญ�จะเป0นการส�งเสริมและพัฒนาดFานการท�องเท่ียวในส�วนทีเป0นสาธารณูปโภค
และสิ่งอํานวยความสะดวก ขาดการส�งเสริมดFานกิจกรรมและการประชาสัมพันธ� 
    ดFานการส�งเสริมการลงทุน   
    จากการสัมภาษณ�บุคลากรภาครัฐ อันไดFแก� หัวหนFากลุ�มงานยุทธศาสตร� 
สํานักงานจังหวัดผูFอํานวยการสํานักงานการท�องเท่ียวและกีฬา ผูFอํานวยการสํานักงานวัฒนธรรม 
ประชาสัมพันธ�จังหวัด ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งทอง รองผูFอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห�งประเทศไทย ผูFอํานวยการโรงเรียนมะค�าวิทยาคม และเจFาหนFาท่ีประจําอุทยานประวัติศาสตร� 
ผูFวิจัยจะไดFพรรณนาความตามคําใหFสัมภาษณ� ดังนี้ (รวีโรจน� ส�องศรี, ประชาสัมพันธ�จังหวัด
กําแพงเพชร, 2557 และ (สิริยา บุญญศิริพฤกษ� วัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร, 2557) ไดFกล�าวถึง
เรื่องการส�งเสริมการลงทุนดFานการท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชรตรงกันว�า การส�งเสริมการลงทุน
ดFานการท�องเท่ียว ภาครัฐ ควรนํา จุดแข็งของจังหวัดมาเป0นจุดขายดFานการท�องเท่ียว จังหวัด
กําแพงเพชรเป0นจังหวัดเมืองประวัติศาสตร� เมืองมรดกโลก มีวัฒนธรรม ประเพณี มีแหล�งท�องเท่ียวท่ี
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หลากหลาย เช�น แหล�งท�องเท่ียวทางประวัติศาสตร�ท่ีไดFรับการข้ึนทะเบียนเป0นมรดกโลก แหล�ง
ท�องเท่ียวทางธรรมชาติ และแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย เอ้ือต�อการส�งเสริมการ
ท�องเท่ียว อีกท้ัง จังหวัดมีงานประเพณีท่ีมีเอกลักษณ� อาทิ งานสารทไทยกลFวยไข�เมืองกําแพง งานนพ
พระเล�นเพลง ซ่ึงสามารถดึงดูดนักท�องเท่ียวเขFามาในจังหวัด และ จังหวัดมีการรวมกลุ�มเสFนทาง
ท�องเท่ียวมรดกโลก (อยุธยา อุทัยธานี กําแพงเพชร สุโขทัย) ในขณะท่ีจุดอ�อนของจังหวัดดFานการ
ท�องเท่ียว ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี คือ แหล�งท�องเท่ียวหลายแห�งยังไม�โดดเด�นและขาดการ
พัฒนาใหFสามารถแข�งขันไดF ความสนใจท่ีจะยกระดับการท�องเท่ียวใหFเป0นแหล�งเสริมรายไดFอีก
ทางเลือกหนึ่งยังมีนFอย จังหวัดมีคู�แข�งดFานการท�องเท่ียวท่ีมีศักยภาพสูงในจังหวัดขFางเคียง และขาด
การวางแผนการท�องเท่ียวอย�างเป0นรูปแบบและเป0นระบบ (สกุลเพชร  พิกุลประเสริฐ, หัวหนFากลุ�ม
งานยุทธศาสตร� สํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร, 2557) ไดFกล�าวว�า จังหวัดควรส�งเสริมการลงทุนดFาน
การท�องเท่ียว โดยการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีก�อใหFเกิดรายไดFแก�ประชาชน เช�น กิจกรรมการ
ท�องเท่ียวตลาดยFอนยุคนครชุม การจัดใหFมีตลาดขายผลิตภัณฑ�เพ่ือการท�องเท่ียวซ่ึงเป0นสินคFาโอท~อป 
การใหFความรูFแก�ผูFประกอบการเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานของสถานประกอบการ และจัดใหFมีการ
ประชาสัมพันธ�เผยแพร�กิจกรรมการท�องเท่ียวของแหล�งท�องเท่ียวต�างๆ เช�น โฮมสเตย� ส�วนขFอจํากัด
ดFานการลงทุน จากการสัมภาษณ�บุคลากรภาครัฐ (เตือนใจ  นิลจันทร�, ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล
ทุ�งทอง อําเภอทรายทองวัฒนา,  2557 และ อํานาจ  เสนาใจ, รองผูF อํานวยการสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห�งประเทศไทย กําแพงเพชร, 2557) ไดFกล�าวว�า ขFอจํากัดของการส�งเสริมการ
ลงทุน คือ การใหFความสําคัญกับการท�องเท่ียวของผูFว�าราชการจังหวัดในแต�ละคนท่ียFายมาเป0นผูFว�า
ราชการจังหวัดกําแพงเพชร เป0นป*จจัยสําคัญท่ีไม�สามารถขับเคลื่อนการลงทุนดFานการท�องเท่ียวไดF 
และการพัฒนา ฟ��นฟูแหล�งท�องเท่ียวเดิมในจังหวัดกําแพงเพชร หน�วยงานท่ีเก่ียวขFองยังใหFความสําคัญ
นFอยมาก ในขณะท่ี (ปริษา  ปานพรหม, ท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกําแพงเพชร, 2557) กล�าวว�า แหล�ง
ท�องเท่ียวยังขาดการพัฒนาความโดดเด�นและกิจกรรมการท�องเท่ียวเพ่ือสรFางมูลค�าเพ่ิม การแย�งชิง
ทรัพยากรระหว�างกลุ�มผลประโยชน�ก็มีสูงเช�นกัน ส�วน (นภวดี  วันนู, ผูFอํานวยการโรงเรียนมะค�า
วิทยาคม อําเภอขาณุวรลักษณ�, 2557) กล�าวว�า ประชาชนในทFองถ่ินขาดความรูF ขาดประสบการณ� 
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
    ดFานการพัฒนาป*จจัยพ้ืนฐานดFานการบริการท�องเท่ียว 
    จากการสัมภาษณ�บุคลากรภาครัฐ อันไดFแก� หัวหนFากลุ�มงานยุทธศาสตร� 
สํานักงานจังหวัดผูFอํานวยการสํานักงานการท�องเท่ียวและกีฬา ผูFอํานวยการสํานักงานวัฒนธรรม 
ประชาสัมพันธ�จังหวัด ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งทอง รองผูFอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห�งประเทศไทย ผูFอํานวยการโรงเรียนมะค�าวิทยาคม และเจFาหนFาท่ีประจําอุทยานประวัติศาสตร� 
โดย (สกุลเพชร  พิกุลประเสริฐ, หัวหนFากลุ�มงานยุทธศาสตร� สํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร, 2557) 
กล�าวว�า จังหวัดมีระบบประปาและไฟฟjาครอบคลุมส�วนใหญ�ของหมู�บFาน และมีระบบสื่อสาร
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ส�วนการคมนาคมและการสัญจรระหว�างตําบลและหมู�บFานยังไม�สะดวก ตลอดจน
ทางเลือกในการคมนาคมขนส�งสินคFายังมีนFอย โดยมีเพียงการขนส�งสินคFาทางรถยนต�เท�านั้น และมี
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ป*ญหาดFานมาตรฐานเสFนทางคมนาคมค�อนขFางมาก เม่ือเปรียบเทียบกับจังหวัดในภาคเหนือ โดย
พบว�าจํานวนหมู�บFานท่ีมีถนนใชFงานไดFตลอดมีเพียงรFอยละ 30 ส�วน (เตือนใจ  นิลจันทร�,  ปลัด
องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งทอง อําเภอทรายทองวัฒนา, 2557) กล�าวว�า ป*จจัยพ้ืนฐานดFานการ
บริการท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชร ยังไม�มีความพรFอมในหลายๆ ดFาน อันไดFแก� ระบบขนส�งยัง
ไม�พรFอม การบริการเดินทางท�องเท่ียวภายในจังหวัดสู�แหล�งท�องเท่ียว ไม�มีรถบริการรับส�งจากตัวเมือง
ถึงแหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัด ถนนทางเขFาแหล�งท�องเท่ียวไม�สะดวก บุคลากรดFานการบริการ 
ยังมีขFอจํากัดดFานภาษาต�างประเทศ การประชาสัมพันธ�แหล�งท�องเท่ียวและกิจกรรมส�งเสริมการ
ท�องเท่ียวมีนFอย จํานวนปjายบอกทางไปแหล�งท�องเท่ียวมีนFอยมาก และ สินคFาทางการท�องเท่ียวและ
บริการทางการท�องเท่ียวยังไม�ไดFมาตรฐาน เช�น การบริการ ท่ีพัก รFานอาหาร มัคคุเทศก� ศูนย�บริการ
นักท�องเท่ียว ศูนย�จําหน�วยของฝากของท่ีระลึก และการเพ่ิมคุณค�าและมูลค�าในผลิตภัณฑ�ชุมชน    
เป0นตFน (รวีโรจน�  ส�องศรี, ประชาสัมพันธ�จังหวัดกําแพงเพชร, 2557) ไดFใหFสัมภาษณ�ในประเด็น
บทบาทของภาครัฐในดFานนี้ว�า ภาครัฐควรส�งเสริมและพัฒนาในเรื่องดังต�อไปนี้ คือ เรื่องของสถานท่ี
พัก โรงแรม รีสอร�ท รFานอาหาร ใหFมีมาตรฐาน พัฒนาเสFนทางคมนาคมใหFเขFาถึงแหล�งท�องเท่ียวไดF
สะดวก พัฒนาบุคลากรดFานการท�องเท่ียวใหFมีความรอบรูF ประชาสัมพันธ�และจัดรูปแบบกิจกรรมการ
ท�องเท่ียวใหFหลากหลาย หากภาครัฐส�งเสริมและพัฒนาสิ่งเหล�านี้ จะเป0นการดึงดูดใหFนักท�องเท่ียวมา
เยือนมากข้ึน จังหวัดกําแพงเพชรจะไม�เป0นเพียงแค�ทางผ�านของนักท�องเท่ียวอีกต�อไป  
    ดFานการส�งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ�อย�างมีวิสัยทัศน� 
    จากการสัมภาษณ�บุคลากรภาครัฐ อันไดFแก� หัวหนFากลุ�มงานยุทธศาสตร� 
สํานักงานจังหวัดผูFอํานวยการสํานักงานการท�องเท่ียวและกีฬา ผูFอํานวยการสํานักงานวัฒนธรรม 
ประชาสัมพันธ�จังหวัด ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งทอง รองผูFอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห�งประเทศไทย ผูFอํานวยการโรงเรียนมะค�าวิทยาคม และเจFาหนFาท่ีประจําอุทยานประวัติศาสตร� 
ผูFวิจัยจะไดFพรรณนาความตามคําใหFสัมภาษณ� ดังนี้ (สกุลเพชร  พิกุลประเสริฐ, หัวหนFากลุ�มงาน
ยุทธศาสตร� สํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร, 2557) ไดFกล�าวว�า แนวโนFมความเป0นไปไดFเก่ียวกับการ
ท�องเท่ียวในอนาคตของจังหวัดกําแพงเพชร ภายใน 5-10 ปm ขFางหนFา  สิ่งท่ีจังหวัดควรดําเนินการดFาน
การส�งเสริมการตลาด เพ่ือรองรับการเดินทางมาท�องเท่ียวของนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ชาวต�างชาติ ควรมีการพัฒนาในดFานผลิตภัณฑ�การท�องเท่ียว ท้ังท่ีเป0นผลิตภัณฑ�ของท่ีระลึก พืชผล
ทางการเกษตร และ อาหาร สิ่งเหล�านี้ลFวนเป0นป*จจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญดFานการท�องเท่ียว โดยการ
พัฒนารูปแบบ ความหลากหลายของสินคFา และควรมีการพัฒนามาตรฐาน และมีเกณฑ�มาตรฐานใน
การใหFบริการการท�องเท่ียว เพ่ือกําหนดใหFเป0นมาตรฐานเดียวกัน ส�วนบุคลากรผูFบริการดFานการ
ท�องเท่ียวก็เป0นป*จจัยสําคัญในการขับเคลื่อนการท�องเท่ียว โดย (ปริษา  ปานพรหม, ท�องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดกําแพงเพชร, 2557) ไดFกล�าวถึงประเด็นเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรดFานการท�องเท่ียวใน
อนาคตว�า บุคลากรดFานการท�องเท่ียวควรไดFรับการอบรมใหFความรูFเพ่ือพัฒนาการบริการใหFมี
ประสิทธิภาพ สรFางความประทับใจใหFแก�ผูFมาเยือน ในการกลับมาใชFบริการอีก และเป0นการ
ประชาสัมพันธ�ในลักษณะบอกต�อ อีกท้ัง การสรFางความเชื่อม่ันในเรื่องของความปลอดภัยเป0นสิ่งท่ี
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ควรตระหนักเป0นอย�างยิ่ง ควรมีการเตรียมความพรFอม ปjองกันและรักษาความปลอดภัยใหFกับ
นักท�องเท่ียว นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือการท�องเท่ียวแลFว ควรพัฒนาสถานท่ีจําหน�าย
ผลิตภัณฑ�  สรFางแหล�งจําหน�ายเพ่ิมเติมและตFองต้ังอยู�ในทําเลท่ีเหมาะสม นักท�องเท่ียวเขFาถึงไดFง�าย 
และควบคุมราคาใหFอยู�ในเกณฑ�เดียวกัน นอกจากนี้ ควรจัดทําฐานขFอมูลบริการการท�องเทียว เช�น 
ขFอมูลท่ีพัก สถานท่ีจําหน�ายสินคFา  เพ่ือใหFนักท�องเท่ียวสามารถใชFเทคโนโลยีในการตัดสินใจเพ่ือนําไป
ประกอบการวางแผนการท�องเท่ียว นักท�องเท่ียวไดFทราบราคาท่ีพัก ราคาผลิตภัณฑ� และป*จจัยท่ีทํา
ใหFการท�องเท่ียวในอนาคตของจังหวัดกําแพงเพชร ไดFรับการพัฒนาดีข้ึนกว�าป*จจุบัน คือ การ
ประชาสัมพันธ� จากการสัมภาษณ� (รวีโรจน� ส�องศรี, ประชาสัมพันธ�จังหวัดกําแพงเพชร, 2557) ไดF
ความว�า การประชาสัมพันธ�แหล�งท�องเท่ียวและกิจกรรมส�งเสริมการท�องเท่ียวมีนFอย จํานวนปjายบอก
ทางไปแหล�งท�องเท่ียวมีนFอยมาก ตFองมีการเชื่อมโยงเสFนทางการท�องเท่ียว และมีเครือ ข�ายการ
ท�องเท่ียว ควรมีการประชาสัมพันธ�โดยผ�านสื่อต�างๆ เช�น อินเตอร�เน็ต วิทยุ โทรทัศน� หนังสือพิมพ� 
ปjายประกาศ เป0นตFน ควรมีรูปแบบการประชาสัมพันธ�ท่ีหลากหลาย เพ่ือกระตุFนใหFนักท�องเท่ียวท้ัง
ชาวไทยและต�างชาติเกิดความสนใจ มีความตFองการเดินทางมาท�องเท่ียว โดยใชFสื่อต�างๆ ท่ีคิดว�า 
นักท�องเท่ียวสามารถเขFาถึง ท้ังทางอินเตอร�เน็ต วิทยุ ปjายโฆษณา รวมท้ังการเขFาร�วมกิจกรรมต�างๆ ท่ี
หน�วยงานภาครัฐจัดข้ึนท้ังในส�วนกลางและส�วนภูมิภาค สื่อต�างๆ เหล�านี้ตFองสรFางภาพลักษณ� สรFาง
ความเชื่อม่ันดFานการท�องเท่ียวไดFมากท่ีสุด  
   2. ป*จจัยการบริหารจัดการภาคเอกชน 
    ดFานการร�วมมือส�งเสริมการลงทุน 
    จากการสัมภาษณ�บุคลากรภาคเอกชน อันไดFแก� ผูFจัดการสาขาอาวุโส 
ธนาคารกรุงไทย สาขากําแพงเพชร อุปนายกสมาคมสหพันธ�ท�องเท่ียวภาคเหนือ จังหวัดกําแพงเพชร 
กรรมการผูFจัดการปกากะญอรีสอร�ท กรรมการผูFจัดการวังยางรีสอร�ท และกรรมการผูFจัดการเทคโน    
ริเวอวิวรีสอร�ท ผูFวิจัยจะไดFพรรณนาความตามคําใหFสัมภาษณ� ดังนี้ (มานพ  อ�วมสถิตย�, กรรมการ
ผูFจัดการวังยางรีสอร�ท, 2557) ไดFกล�าวว�า ภาคเอกชนไดFร�วมมือส�งเสริมการลงทุนเป0นอย�างดี จะเห็น
ไดFจากการมีจํานวนผูFประกอบการจํานวนมาก เช�น ท่ีตําบลนครชุมชน อําเภอเมือง มีรีสอร�ทต้ังเรียง
รายริมแม�น้ําปnง และเป0นรีสอร�ทท่ีสะอาด มีความเป0นระเบียบเรียบรFอย ในต�างอําเภอท่ีมีแหล�ง
ท�องเท่ียว ก็มีท่ีพักจํานวนมากเปnดใหFบริการแก�นักท�องเท่ียว ส�วน (สมปอง  ฉัตรคชราษฎร�, กรรมการ
ผูFจัดการเทคโนริเวอวิวรีสอร�ท, 2557) กล�าวว�า ภาครัฐควรเขFามาสนับสนุนดFานวิชาการ ปรับปรุง
คุณภาพการใหFบริการ ไม�ว�าจะเป0นการพัฒนาบุคลกรดFานการท�องเท่ียว โดยการจัดอบรมใหFความรูF 
และพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือการท�องเท่ียว ของท่ีระลึก ใหFมีมาตรฐาน ภาครัฐยังเขFามาส�งเสริมเรื่อง
เหล�านี้นFอยมาก ส�วนใหญ�ผูFประกอบการจะดําเนินการดFวยตนเอง แต�ก็เป0นไปในลักษณะต�างคนต�าง
ทํา และมีการแข�งขันสูงระหว�างผูFประกอบการดFวยกันเอง ส�วนการประชาสัมพันธ� (รัชนีพร  ศิริพงษ�, 
อุปนายกสมาคมสหพันธ�ท�องเท่ียวภาคเหนือ จังหวัดกําแพงเพชร, 2557) กล�าวว�า ยังขาดการ
ประชาสัมพันธ�ในลักษณะเครือข�ายการท�องเท่ียว ต�างคนต�างทํา จึงไม�สามารถเชื่อมโยงขFอมูลดFานการ
ท�องเท่ียวไปสู�ระดับต�างๆ ไดF ในขณะท่ี (ธวัชชัย สมศิลป�, ผูFจัดการสาขาอาวุโส ธนาคารกรุงไทย สาขา
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กําแพงเพชร, 2557) ไดFกล�าวว�า การหาแหล�งเงินใหFกับผูFประกอบการเป0นสิ่งจําเป0นมาก ภาครัฐควร
เขFามาช�วยเหลือเรื่องการจัดหาแหล�งเงินทุน เพ่ือเป0นการสรFางความเชื่อม่ันใหFกับนักลงทุน สิ่งท่ี
ภาคเอกชนควรมีการปรับปรุง จากการสัมภาษณ� (มาโนช  อ�วมสถิตย�, กรรมการผูFจัดการปกากะญอ  
รีสอร�ท, 2557) และ (สมปอง  ฉัตรคชราษฎร�, กรรมการผูFจัดการเทคโนริเวอวิวรีสอร�ท, 2557) พบว�า 
ผูFประกอบการมีการแข�งขันกันสูงมาก ทําใหFมาตรฐานในเรื่องต�างๆ ไม�ไดFเป0นไปในแนวทางเดียวกัน 
เช�น ราคาท่ีพัก เป0นตFน ตFองการใหFภาครัฐเขFามาดูแลเพ่ือจะไดFพัฒนาใหFเป0นมาตรฐานเดียวกัน 
    ดFานการร�วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือการท�องเท่ียว 
    จากการสัมภาษณ�บุคลากรภาคเอกชน อันไดFแก� ผูFจัดการสาขาอาวุโส 
ธนาคารกรุงไทย สาขากําแพงเพชร อุปนายกสมาคมสหพันธ�ท�องเท่ียวภาคเหนือ จังหวัดกําแพงเพช 
    กรรมการผูFจัดการปกากะญอรีสอร�ท กรรมการผูFจัดการวังยางรีสอร�ท และ
กรรมการผูFจัดการเทคโนริเวอวิวรีสอร�ท ผูFวิจัยจะไดFพรรณนาความตามคําใหFสัมภาษณ� ดังนี้ (รัชนีพร  
ศิริพงษ�, อุปนายกสมาคมสหพันธ�ท�องเท่ียวภาคเหนือ จังหวัดกําแพงเพชร, 2557) กล�าวว�า อาชีพหลัก
ของจังหวัดกําแพงเพชรคือการทําเกษตรกรรมและจังหวัดกําแพงเพชร เป0นเพียงเมืองผ�านของ
นักท�องเท่ียว ไม�ใช�เมืองท�องเท่ียวหลัก ทําใหFผลผลิตทางการเกษตรไม�ไดFเป0นสินคFาเพ่ือการท�องเท่ียว 
และไม�ไดFรับการพัฒนาหรือแปรรูปใหFเป0นสินคFาเพ่ือการท�องเท่ียวอย�างแทFจริง ไม�ไดFรับการสนับสนุน
จากหน�วยงานภาครัฐหรือองค�กรทFองถ่ินในการเพ่ิมคุณค�าและมูลค�าในผลิตภัณฑ�ชุมชนดFวยการใชFภูมิ
ป*ญญาหรือนวัตกรรมเพ่ือสรFางมูลค�าเพ่ิมใหFกับสินคFาทFองถ่ิน การรวมกลุ�มสินคFาและบริการของ
องค�กรทFองถ่ินก็ยังไม�ไดFรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ทําใหFสินคFาทางการท�องเท่ียวและบริการทางการ
ท�องเท่ียวยังไม�ไดFมาตรฐาน อีกท้ัง ศูนย�บริการนักท�องเท่ียว ศูนย�จําหน�วยของฝากของท่ีระลึก ยังมี
นFอย สิ่งท่ีภาคเอกชนควรดําเนินการ (มานพ อ�วมสถิตย�, กรรมการผูFจัดการวังยางรีสอร�ท, 2557) และ 
(สมปอง  ฉัตรคชราษฎร�, กรรมการผูFจัดการเทคโนริเวอวิวรีสอร�ท, 2557) กล�าวว�า การร�วมมือกัน
ระหว�างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ินเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ�ท่ีสรFางเอกลักษณ�
ใหFกับจังหวัด เพ่ือนํามาเป0นผลิตภัณฑ�ของระลึก เพราะการสรFางมูลค�าเพ่ิมสินคFาผลิตภัณฑ�ชุมชนเพ่ือ
เป0นผลิตภัณฑ�เพ่ือการท�องเท่ียวยังมีนFอย ประกอบกับองค�กรทFองถ่ินและภาคประชาชนยังขาดความรูF
เรื่องการทําการตลาดและการประชาสัมพันธ�เพ่ือใหFเป0นท่ีรูFจักในวงกวFาง และ ทําการรวมกลุ�มสินคFาและ
บริการระหว�างองค�กรทFองถ่ิน เพ่ือจัดเป0นศูนย�จําหน�ายผลิตภัณฑ�เพ่ือการท�องเท่ียว เพ่ือเป0นการสรFาง
รายไดF สรFางอาชีพ และเป0นการเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพใหFกับประชาชนในทFองถ่ิน 
    ดFานการร�วมสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว 
    จากการสัมภาษณ�บุคลากรภาคเอกชน อันไดFแก� ผูFจัดการสาขาอาวุโส 
ธนาคารกรุงไทย สาขากําแพงเพชร อุปนายกสมาคมสหพันธ�ท�องเท่ียวภาคเหนือ จังหวัดกําแพงเพช 
    กรรมการผูFจัดการปกากะญอรีสอร�ท กรรมการผูFจัดการวังยางรีสอร�ท และ
กรรมการผูFจัดการเทคโนริเวอวิวรีสอร�ท ผูFวิจัยจะไดFพรรณนาความตามคําใหFสัมภาษณ� ดังนี้ (สมปอง  
ฉัตรคชราษฎร�, กรรมการผูFจัดการเทคโนริเวอวิวรีสอร�ท, 2557) ไดFกล�าวว�าในการสรFางเครือข�ายนั้น 
ผูFประกอบการเคยร�วมกันผนึกกําลัง สรFางเครือข�ายระหว�างผูFประกอบการดFวยกัน เพ่ือเป0นการ
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แลกเปลี่ยนเรียนรูF แลกเปลี่ยนประสบการณ�ซ่ึงกันและกัน ร�วมพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท�องเท่ียว 
เพ่ือดึงดูดนักท�องเ ท่ียว ร�วมพัฒนาการประชาสัมพันธ�ในรูปแบบต�างๆ เช�น แผ�นพับ ปjาย
ประชาสัมพันธ� และการบอกต�อแต�ไม�ประสบความสําเร็จ เพราะมีผูFประกอบการเพ่ิมข้ึนทุกปm 
ประกอบกับจํานวนนักท�องเท่ียวลดนFอยลง ทําใหFเกิดการแข�งขันกันสูง ส�วนเครือข�ายระหว�าง
ภาคเอกชนกับหน�วยงานท่ีเก่ียวขFอง ยังไม�เคยมีการดําเนินการใดๆ สิ่งท่ีภาคเอกชนตFองการ (รัชนีพร  
ศิริพงษ�, อุปนายกสมาคมสหพันธ�ท�องเท่ียวภาคเหนือ จังหวัดกําแพงเพชร, 2557) และ (มานพ 
อ�วมสถิตย�, กรรมการผูFจัดการวังยางรีสอร�ท, 2557) ไดFกล�าวตรงกันว�า ตFองการใหFภาครัฐเขFามา
สนับสนุนดFานงบประมาณ และเป0นตัวกลางในการสรFางจุดยืนร�วมกันในการขับเคลื่อนการท�องเท่ียว
และเชื่อมประสานในการทํางานดFานการท�องเท่ียวในลักษณะของเครือข�ายการท�องเท่ียว ใหFคําปรึกษา
และใหFขFอมูลข�าวสาร ความเป0นเครือข�ายจะไดFเรียนรูFและประเมินความพรFอมของชุมชนท้ังทางดFาน
วัฒนธรรม สิ่งแวดลFอม กิจกรรม ท่ีพัก อาหาร การเดินทาง มัคคุเทศก�ทFองถ่ิน การจัดการและการ
ประสานงาน การมีส�วนร�วม ผลิตภัณฑ�ชุมชน ขFอมูลข�าวสาร และการแลกเปลี่ยนเรียนรูF ควรมีการ
กําหนดยุทธศาสตร�ต�อไปในดFานของการพัฒนาคน การสรFางความรูF การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรม การประชาสัมพันธ�และการตลาด และทางดFานนโยบาย ท้ังนี้ การท�องเท่ียวตFองเป0น
การท�องเท่ียวโดยชุมชน ใชFการท�องเท่ียวเป0นเครื่องมือในการพัฒนาคนและชุมชน การสรFางการมีส�วน
ร�วม การสรFางการแลกเปลี่ยนความรูFระหว�างชุมชนกับผูFมาเยือน การสรFางความภูมิใจใหFกับคนใน
ชุมชน การสรFางและคงไวFซ่ึงอาชีพและวิถีเดิม และการอนุรักษ�สิ่งแวดลFอม โดยเครือข�ายควรสรFาง
ระบบท่ีเป0นธรรมต�อชุมชน การจัดการและการกระจายรายไดFสู�ชุมชน ช�องทางในการเพ่ิมรายไดF และ
รวมถึงรูปแบบการทําการตลาดใหFกับชุมชน นอกจากนี้ เครือข�ายตFองสรFางเยาวชนรุ�นใหม� เพ่ือสานต�อ
การทํางานการท�องเท่ียวโดยชุมชน โดยคัดเลือกตัวแทนแต�ละชุมชนมาทํางานร�วมกัน คอยติดต�อ 
ประสานงาน เผยแพร�ขFอมูลแต�ละชุมชน ตัวแทนจากแต�ละชุมชนจะรูFสึกม่ันใจในพลังของเครือข�าย   
ทําใหFมีกําลังใจท่ีจะสรFางการพัฒนาใหFเกิดกับชุมชนของตนเองใหFเขFมแข็งต�อไป อีกประการหนึ่งท่ี
จังหวัดกําแพงเพชรควรกระทํา โดย (มาโนช  อ�วมสถิตย�, กรรมการผูFจัดการ ปกากะญอรีสอร�ท, 
2557) ไดFกล�าวเสริมถึงสิ่งท่ีจังหวัดควรกระทํา คือ การสรFางเครือข�ายเรื่องระบบปjองกันรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของนักท�องเท่ียว โดยการสรFางเครือข�ายเรื่องระบบปjองกันรักษาความ
ปลอดภัยจะทําใหFเกิดความปลอดภัยกับชุมชนและนักท�องเท่ียวมาก เป0นการสรFางความเชื่อม่ันใหFกับ
นักท�องเท่ียวท่ีตFองการจะเดินทางมาท�องเท่ียวในจังหวัดกําแพงเพชร เกิดความม่ันใจว�าหากมา
ท�องเท่ียวท่ีจังหวัดจะปลอดภัยแน�นอน 
   3. ป*จจัยการบริหารจัดการภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน 
    ดFานการมีส�วนร�วมในการจัดการแหล�งท�องเท่ียวของชุมชน 
    จากการสัมภาษณ�บุคลากรภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน อันไดFแก� อดีต
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร รองนายกเทศมนตรีตําบลหนองปลิง นายกเทศมนตรี
ตําบลวังยาง กํานันตําบลวังทอง และคณะกรรมการชุมชนและกรรมการตลาดยFอนยุคนครชุม ผูFวิจัย
จะไดFพรรณนาความตามคําใหFสัมภาษณ� ดังนี้ (อัจฉรา แสงจันทร�, กรรมการชุมชนและกรรมการตลาด
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ยFอนยุคนครชุม, 2557) ไดFกล�าวว�า การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดการแหล�งท�องเท่ียวของ
ชุมชนเป0นสิ่งท่ี ภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ินในฐานะเป0นผูFมีส�วนไดFส�วนเสียและเป0นผูFอยู�ในพ้ืนท่ี
แหล�งท�องเท่ียว ควรมีบทบาทในการจัดการแหล�งท�องเท่ียวดFวยการดําเนินการเองหรือเขFาไปร�วม
จัดการกับหน�วยงานท่ีเก่ียวขFอง ในขณะท่ี (เทียนฉาย ประสานสิน, รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลิง, 
2557) ไดFกล�าวว�า ภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน ตFองมีเขFาไปมีส�วนร�วม ในการจัดการแหล�ง
ท�องเท่ียว ท้ังท่ีเป0นระบบนิเวศและวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณี โดยเริ่มต้ังแต� เขFามามีส�วน
ร�วมในการวางแผน โครงการและจัดทําแผนยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวท้ังในระดับจังหวัดและระดับ
ทFองถ่ิน ควรใหFประชาชนและองค�กรทFองถ่ินเขFามามีส�วนร�วมในการจัดการท�องเท่ียว ท้ังการปรับปรุง 
พัฒนาแหล�งท�องเท่ียว ตลอดถึงจัดระบบในการอนุรักษ�ระบบนิเวศของชุมชน เพราะท้ังองค�กรทFองถ่ิน
และประชาชนเป0นคนในพ้ืนท่ีย�อมมีความคุFนเคย รูFจักทFองถ่ินของตนเองดี และเพ่ือเป0นดํารงรักษา
เอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม ประเพณี ของทFองถ่ินเอาไวF จะตFองจัดใหFมีการส�งเสริม สืบสาน และสืบทอด 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท่ีเป0นเอกลักษณ�ของทFองถ่ิน และการบํารุงรักษาสถานท่ี
ท�องเท่ียวใหFคงอยู�ถาวร แต�ท้ังนี้ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและองค�กรส�วนทFองถ่ินตFองใหF
ความร�วมมือกันอย�างจริงจัง ในการบริหารจัดการการท�องเท่ียวในจังหวัดกําแพงเพชรใหFมีประสิทธิผล 
โดยภาครัฐอาจจัดใหFมีการอบรมความร�วมมือระหว�างภาครัฐ เอกชน ประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน มี
การรวมกลุ�มกันในการจัดต้ังกลุ�มธุรกิจท�องเท่ียวเพ่ือเป0นการกําหนดมาตรฐานการท�องเท่ียวในทFองถ่ิน
ใหFมีมาตรฐานเดียวกันเพ่ือใหFลูกคFารูFสึกถึงการไม�ถูกเอารัดเอาเปรียบ อีกประการหนึ่งท่ีภาคประชาชน
และองค�กรทFองถ่ินควรกระทําเป0นอย�างยิ่ง ซ่ึง (สันติ อภัยราช, อดีตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
กําแพงเพชร, 2557) ไดFกล�าวว�า การสรFางจิตสํานึกร�วมใหFคนในทFองถ่ินไดFตระหนักถึงคุณค�าของแหล�ง
ท�องเท่ียวในชุมชนและร�วมมือในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู�ในทFองถ่ิน และใหFประชาชน
ร�วมจัดการท�องเท่ียว เป0นการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน เพราะการท�องเท่ียวโดยชุมชนนั้นเป0นการ
ท�องเท่ียวท่ีคํานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดลFอม สังคมและวัฒนธรรม เป0นการกําหนดทิศทางโดย
ชุมชนดFวยชุมชนเองและชุมชนควรมีบทบาทในการจัดการดูแลเพ่ือใหFเกิดการเรียนรูFแก�ผูFมาเยือนโดยมี
ความตระหนักว�าการท�องเท่ียวตFองทํางานครอบคลุมท้ังการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลFอม โดยมีชุมชนเป0นเจFาของและมีส�วนในการจัดการ ใชFการท�องเท่ียวเป0นเครื่องมือในการ
พัฒนา และใชFการท�องเท่ียวเป0นเง่ือนไขและสรFางโอกาสใหFชุมชนเขFามามีบทบาทสําคัญในการ
วางแผนกําหนดยุทธศาสตร�และทิศทางการพัฒนา ภาครัฐควรจัด กระบวนการเรียนรูFเก่ียวกับการ
วางแผน การบริหารจัดการทรัพยากรและอํานาจการตัดสินใจใหFกับชุมชน สิ่งท่ีจังหวัดกําแพงเพชร
ควรมีการวางแผนการจัดการแหล�งท�องเท่ียวใหFเป0นแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีคุณภาพสรFางภาพลักษณ�การ
ท�องเท่ียวท้ังดFานสิ่งแวดลFอม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ การบริการใหFเกิดความ       
พึงพอใจแก�ผูFมาเยือน จะไดFบอกตอ และ เดินทางมาเยือนอีก นอกจากนี้  (แสน ผิวลออ,  
นายกเทศมนตรีตําบลวังยาง, 2557) และ  (เทียนฉาย ประสานสิน, รองนายกเทศมนตรีตําบลหนองปลิง, 
2557) ไดFกล�าวตรงกันว�า เพ่ือความอย�างยั่งยืนของการท�องเท่ียว บุคคลสําคัญท่ีจะเป0นหลักในการ
ดําเนินการเรื่องเหล�านี้ คือ ผูFนําทFองถ่ิน ฉะนั้น ผูFนําทFองถ่ินตFองเป0นคนมีวิสัยทัศน�ดFานการท�องเท่ียว 
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และ ตFองเป0นผูFมีวิสัยทัศน� มีความรอบรูF สามารถเป0นผูFนําในการปฏิบัติไดF สามารถปรับตัวใหFเขFากับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไดF ไม�ว�าจะเป0นเรื่องของนโยบายภาครัฐท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู�ตลอดเวลา 
ผูFนําทFองถ่ินควรจัดหางบประมาณ กิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีน�าสนใจท่ีมีความเหมาะสมกับทFองถ่ิน และ
กระตุFนใหFคนในชุมชนเขFามามีส�วนร�วมในทุกระบวนการ ร�วมกันพัฒนาการท�องเท่ียวของชุมชน
ทFองถ่ินใหFดูโดดเด�น เพ่ือดึงดูดนักท�องเท่ียวใหFเดินทางมาท�องเท่ียวในจังหวัดกําแพงเพชร 
    ดFานการสรFางจิตสํานึกร�วมปกปjองผลประโยชน�แหล�งท�องเท่ียว  
    จากการสัมภาษณ�บุคลากรภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน อันไดFแก� อดีต
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร รองนายกเทศมนตรีตําบลหนองปลิง นายกเทศมนตรี
ตําบลวังยาง กํานันตําบลวังทอง และคณะกรรมการชุมชนและกรรมการตลาดยFอนยุคนครชุม ผูFวิจัย
จะไดFพรรณนาความตามคําใหFสัมภาษณ� ดังนี้ (สันติ อภัยราช, อดีตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
กําแพงเพชร, 2557) และ (อัจฉรา  แสงจันทร�, กรรมการชุมชนและกรรมการตลาดยFอนยุคนครชุม, 
2557) ไดFกล�าวตรงกันว�า ภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ินในฐานะเป0นผูFท่ีอาศัยอยู�ในพ้ืนท่ี เป0นผูFมี
ส�วนไดFส�วนเสียคนสําคัญ ตFองไดFรับการปลูกฝ*งจิตสํานึกร�วมปกปjองผลประโยชน�แหล�งท�องเท่ียว เป0น
การสนับสนุนอนุรักษ�สิ่งแวดลFอมและแหล�งเท่ียวอย�างยั่งยืน โดยภาครัฐตFองเขFามาสรFางกระบวนการ
เรียนรูFร�วมกับคนในทFองถ่ินใหFมีความรูFเก่ียวกับผลกระทบอันจะเกิดจากแหล�งท�องเท่ียว และองค�กร
ทFองถ่ินตFองเป0นหลักในการสรFางจิตสํานึกร�วม โดยร�วมมือกับ ผูFนําชาวบFาน ปราชญ�ชาวบFาน ผูFอาวุโส
ซ่ึงเป0นท่ีเคารพนับถือของชาวบFาน และเยาวชน เพ่ือใหFคนเหล�านี้เกิดความรัก ความหวงแหนชุมชน
ของตนเอง โดยทุกคนถือเป0นเจFาของทFองถ่ินร�วมกันกลุ�มเปjาหมายในการสรFางจิตสํานึกร�วมปกปjอง
ผลประโยชน�แหล�งท�องเท่ียว คือ คนในทFองถ่ินทุกคนซ่ึงเป0นเจFาของทFองถ่ิน ใหFช�วยกันรักษาและหวง
แหนแหล�งท�องเท่ียว 
    จุดเด�นของจังหวัดกําแพงเพชร คือ เป0นเมืองศูนย�กลางการท�องเท่ียวทาง
ประวัติศาสตร�แห�งหนึ่ง เพราะมีโบราณสถานเก�าแก�ซ่ึงก�อสรFางดFวยศิลาแลงหลายแห�งรวมอยู�ใน
อุทยานประวัติศาสตร�กําแพงเพชร ท่ีไดFรับการพิจารณาคัดเลือกจากองค�การศึกษาวิทยาศาสตร�และ
วัฒนธรรมแห�งสหประชาชาติ (UNESCO) ใหFข้ึนทะเบียนเป0นมรดกโลก เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2534 
และเป0นจังหวัดท่ีมีศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี (สันติ  อภัยราช, อดีตประธานสภา
วัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชรจังหวัด, 2557) ไดFกล�าวว�า จังหวัดควรนําเอาจุดเด�นมาเป0นจุดขายดFาน
การท�องเท่ียว มีการใหFความรูFแก�คนในทFองถ่ินใหFรับรูFเก่ียวกับเรื่องของจังหวัดของตน หากจังหวัดมี
การวางแผนและประชาสัมพันธ�เผยแพร�ขFอมูล จัดรูปแบบกิจกรรมการท�องเท่ียวใหม�ๆ เพ่ือดึงดูด
นักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างชาติใหFมาเยือน และสนใจท่ีจะเรียนรูFเรื่องราวของจังหวัด
กําแพงเพชร ผลประโยชน�จากการท�องเท่ียวท่ีจะตามมาคือ ก�อใหFเกิดรายไดFใหFแก�ชุมชน ทําใหF
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีข้ึน เพราะมีการพัฒนาโครงสรFางพ้ืนฐาน และยังมีผลถึงความสุขทางใจ 
การไดFร�วมมือกันทําความเจริญใหFกับทFองถ่ินของตน ชุมชน ร�วมกันรักษาอนุรักษ�วัฒนธรรม ประเพณี 
เป0นการสรFางความภูมิใจใหFกับตนเอง แต�ผลกระทบดFานลบอันจะตามมาก็คือ ในเมืองคุณภาพชีวิตดี
ข้ึน การท�องเท่ียวทําใหFมีรายไดFเพ่ิมข้ึน อาจทําใหFเกิดการใชFจ�ายอย�างฟุfมเฟ�อย ตกเป0นทาสของกระแส
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วัตถุนิยม ตFองมีการส�งเสริมใหFชุมชนทFองถ่ินเกิดความรูFความเขFาใจเก่ียวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึง
เป0นสิ่งท่ีทําใหFประชาชนในทFองถ่ินพFนความยากจนอย�างยั่งยืนในท่ีสุด ซ่ึงในป*จจุบันท�านไดFเป0นผูF
รวบรวมเรื่องการเก่ียวกับจังหวัดกําแพงเพชร ไดFดําเนินการจัดเก็บเรื่องราวเก่ียวกับจังหวัด
กําแพงเพชร จัดทําเป0นโทรทัศน�วัฒนธรรม ลงในยูทูป มีการปลูกฝ*งความรักชาติ โดยการบรรยายตาม
โครงการต�างๆ ท่ีหน�วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองค�กรทFองถ่ินจัดข้ึน เช�น โครงการอบรม
เยาวชนท่ีวัดหนองปลิง โครงการอบรมมัคคุเทศก� โครงการอาสาสมัครหมู�บFานปลอดทุจริต และจัด
รายการทางวิทยุเนื้อหาท่ีบรรยายเป0นการปลูกจิตสํานึกใหFเกิดการชาติ รักทFองถ่ิน รักความเป0น
กําแพงเพชร เรียนรูFประวัติศาสตร�ความเป0นมา ประเพณี วัฒนธรรม ของจังหวัดกําแพงเพชร จุดเด�น
ของจังหวัดกําแพงเพชรอีกประการหนึ่งคือ มีทรัพยากรท่ีหลากหลายไม�ว�าจะเป0นทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ ประเพณี สังคมและวัฒนธรรม การร�วมกันจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการดูแล
ผลประโยชน�แหล�งท�องเท่ียวในทFองถ่ินโดยภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ินเป0นเรื่องท่ีจําเป0นอย�างยิ่ง 
เพ่ือความยั่งยืนของการท�องเท่ียว ควรมีการวางแผนในการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและการดูแล
ผลประโยชน�ของแหล�งท�องเท่ียว ดFวยการพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวขFองในการปฏิบัติงาน และจัดใหFมี
คณะกรรมการเพ่ือการดําเนินงานและรับผิดชอบในแต�ละแผนงาน มีการประสานงานในการขอความ
ร�วมมือจากหน�วยงานต�างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือใหFการจัดการเกิดผลประโยชน�สูงสุด สิ่งท่ี
ภาครัฐ และภาคเอกชน ควรกระทํา (พะยอม อยู�พันธุ�, กํานันตําบลวังทอง, 2557) ไดFกล�าวว�า
สนับสนุนงบประมาณ เงินทุนในการจัดกิจกรรม อุปกรณ� สิ่งของต�างๆ ท่ีจําเป0นในการดําเนินงาน 
และ มีส�วนร�วมในการบริหารจัดการการท�องเท่ียวระหว�างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนและ
องค�กรทFองถ่ิน ความร�วมมือกันนี้เป0นป*จจัยสําคัญท่ีจะทําใหFการบริหารจัดการการท�องเท่ียวประสบ
ความสําเร็จ 
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ตารางท่ี 4.9 สรุปสาระสําคัญการสัมภาษณ�เชิงลึกกับผูFเก่ียวขFองในดFานป*จจัยท่ีมีผลต�อการพัฒนาการ
 ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
 

ประเด็น สรุป 
ป*จจัยการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

1) ดFานการส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียว 
    ภาครัฐใหFความสําคัญกับการพัฒนาการท�องเท่ียวเป0น
อันดับรองจากดFานอ่ืนๆ และ ส�วนใหญ�ภาครัฐมีการส�งเสริม
และพัฒนาดFานการท�องเท่ียวในส�วนท่ีเป0นสาธารณูปโภค
และสิ่งอํานวยความสะดวกยังขาดการส�งเสริมและพัฒนาใน
เรื่องของโครงการ กิจกรรม และการประชาสัมพันธ�ดFานการ
ท�องเท่ียว 
2) ดFานการส�งเสริมการลงทุน 
    ภาครัฐควรนําเอาจุดแข็งของจังหวัดมาเป0นจุดขายดFาน
การท�องเท่ียว เพ่ือเป0นการกระตุFนการลงทุนของนักลงทุนท้ัง
ชาวไทยและชาวต�างชาติ  และ ป*จจัยสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการลงทุนดFานการท�องเท่ียวคือ การใหF
ความสําคัญดFานการท�องเท่ียวอย�างต�อเนื่องของภาครัฐ 
3) การพัฒนาป*จจัยพ้ืนฐานดFานการบริการท�องเท่ียว 
    จังหวัดไม�มีความพรFอมดFานป*จจัยพ้ืนฐานดFานการบริการ
ท�องเท่ียว เช�น 1) ระบบขนส�งยังไม�มีความพรFอม             
2) บุคลากรดFานการบริการ ยังมีขFอจํากัดดFาน
ภาษาต�างประเทศ 3) การประชาสัมพันธ�แหล�งท�องเท่ียวและ
กิจกรรมส�งเสริมการท�องเท่ียวมีนFอย 4) จํานวนปjายบอกทาง
ไปแหล�งท�องเท่ียวมีนFอยมาก และ 5) สินคFาทางการ
ท�องเท่ียวและบริการทางการท�องเท่ียวยังไม�ไดFมาตรฐาน 
4) การส�งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ�อย�างมีวิสัยทัศน� 
    ภายใน 5-10 ปm ขFางหนFา จังหวัดควรพัฒนามาตรฐาน 
กฎเกณฑ�ในการบริการการท�องเท่ียว เพ่ือใหFเป0นมาตรฐาน
เดียวกัน และควรพัฒนาบุคลากรดFานการท�องเท่ียว เพ่ือ
สรFางความประทับใจใหFแก�นักท�องเท่ียวในการกลับมา
ท�องเท่ียวอีก นอกจากนี้ ควรมีการประชาสัมพันธ�ในหลาย
ช�องทางและหลายรูปแบบ พรFอมท้ัง สรFางความเชื่อม่ันใน
เรื่องความปลอดภัยใหFเกิดข้ึนแก�นักท�องเท่ียว 
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ตารางท่ี 4.9 (ต#อ) 
 

ประเด็น สรุป 
ป*จจัยการบริหารจัดการ
ภาคเอกชน 

1) การร�วมมือส�งเสริมการลงทุน 
    ผูFประกอบการมีการแข�งขันกันสูง ผูFประกอบการตFองการ
ใหFภาครัฐเขFามาช�วยเหลือเรื่องการจัดหาแหล�งเงินทุน และ 
สนับสนุนดFานวิชาการ 
2) การร�วมมือพัฒนาภัณฑ�เพ่ือการท�องเท่ียว 
    สินคFาทางการเกษตรไม�ไดFพัฒนาหรือแปรรูปใหFเป0นสินคFา
เพ่ือการท�องเท่ียวอย�างจริงจัง ภาครัฐไม�ไดFเขFามาส�งเสริม
และสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมคุณค�าและมูลค�าในผลิตชุมชน และ
ควรจัดศูนย�บริการจําหน�ายผลิตภัณฑ�เพ่ือการท�องเท่ียวตาม
เสFนทางการท�องเท่ียว 
3) การร�วมสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว 
    ผูFประกอบการเคยร�วมกันสรFางเครือข�ายระหว�าง
ผูFประกอบการดFวยกัน แต�ไม�ประสบความสําเร็จ เพราะมี
การแข�งขันกันสูง สิ่งท่ีภาคเอกชนตFองการคือใหFภาครัฐเขFา
มาสนับสนุนดFานงบประมาณและเป0นตัวกลางในการสรFาง
เครือข�ายเพ่ือสรFางจุดยืนร�วมกันในการขับเคลื่อนการ
ท�องเท่ียว 

ป*จจัยการบริหารจัดการภาค
ประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน 

1) การมีส�วนร�วมในการจัดการแหล�งท�องเท่ียวของชุมชน 
    ภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ินในฐานะเป0นผูFมีส�วนไดF
ส�วนเสียและเป0นผูFอยู�ในพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียว ควรมีบทบาท
ในการจัดการแหล�งท�องเท่ียวดFวยการดําเนินการเองหรือเขFา
ไปร�วมจัดการกับหน�วยงานท่ีเก่ียวขFอง โดยภาครัฐอาจจัดใหF
มีการอบรมความร�วมมือระหว�างภาครัฐ เอกชน ประชาชน
และองค�กรทFองถ่ิน บุคคลท่ีจะเป0นกําลังสําคัญในการ
ดําเนินการเรื่องเหล�านี้ คือ ผูFนําทFองถ่ิน จะตFองเป0นผูFมี
วิสัยทัศน� มีความรอบรูF เป0นท่ีเคารพศรัทธา กระตุFนใหFคนใน
ชุมชนเขFามาม่ีส�วนร�วมในทุกกระบวนการ 
2) การสรFางจิตสํานึกร�วมปกปjองผลประโยชน�แหล�ง
ท�องเท่ียว 
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ตารางท่ี 4.9 (ต#อ) 

 

ประเด็น สรุป 
     ภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ินในฐานะเป0นผูFท่ีอาศัย

อยู�ในพ้ืนท่ี เป0นผูFมีส�วนไดFส�วนเสียคนสําคัญ ตFองไดFรับการ
ปลูกฝ*งจิตสํานึกร�วมปกปjองผลประโยชน�แหล�งท�องเท่ียว 
โดยภาครัฐตFองเขFามาสรFางกระบวนการเรียนรูFร�วมกับคนใน
ทFองถ่ินใหFมีความรูFเก่ียวกับผลกระทบอันจะเกิดจากแหล�ง
ท�องเท่ียว และองค�กรทFองถ่ินตFองเป0นหลักในการสรFาง
จิตสํานึกร�วม โดยร�วมมือกับ ผูFนําชาวบFาน ปราชญ�ชาวบFาน 
ผูFอาวุโสซ่ึงเป0นท่ีเคารพนับถือของชาวบFาน และเยาวชน 
เพ่ือใหFคนเหล�านี้เกิดความรัก ความหวงแหนชุมชนของ
ตนเอง โดยทุกคนถือเป0นเจFาของทFองถ่ินร�วมกัน
กลุ�มเปjาหมายในการสรFางจิตสํานึกร�วมปกปjองผลประโยชน�
แหล�งท�องเท่ียว คือ คนในทFองถ่ินทุกคนซ่ึงเป0นเจFาของ
ทFองถ่ิน ใหFช�วยกันรักษาและหวงแหนแหล�งท�องเท่ียว 

 
 จากตารางท่ี 4.9 สรุปไดFว�า ป*จจัยการบริหารจัดการท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน ตFองเชื่อมประสานทํางานร�วมกันในทุกดFานไมว�าจะเป0นดFาน 
การส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียว การส�งเสริมการลงทุน การพัฒนาป*จจัยพ้ืนฐานดFานการบริการ
ท�องเท่ียว การส�งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ�อย�างมีวิสัยทัศน� การร�วมมือส�งเสริมการลงทุน 
การร�วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือการท�องเท่ียว การร�วมสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว การมีส�วนร�วมใน
การจัดการแหล�งท�องเท่ียวของชุมชน และการสรFางจิตสํานึกร�วมปกปjองผลประโยชน�แหล�งท�องเท่ียว 
 2. การวิเคราะห�ขFอมูลเชิงปริมาณ 
 
ตารางท่ี 4.10 ค�าเฉลี่ย ค�าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีต�อป*จจัยท่ีมีผลต�อ

 ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชรจําแนก
 เป0นรายป*จจัย 

 

ป6จจัยการบริหารจัดการ 
ภารวม 

แปลผล 
X  S.D. 

1. ป*จจัยการบริหารจัดการภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน  3.67 0.85 มาก 
2. ป*จจัยการบริหารภาคเอกชน   3.55 0.86 มาก 
3. ป*จจัยการบริหารจัดการภาครัฐ 3.52 0.86 มาก 

รวม 3.58 0.86 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.10 พิจารณาในภาพรวม กลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นในประเด็น
เก่ียวกับการบริหารจัดการ อยู�ในระดับ มาก ค�าเฉลี่ยโดยรวม ( X = 3.58, S.D. = 0.86) เม่ือพิจารณา
เป0นรายป*จจัย ท้ัง 3 ดFาน พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นเก่ียวกับป*จจัยการบริหารจัดการภาค
ประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน มากท่ีสุด ค�าเฉลี่ย ( X = 3.67, S.D. = 0.85) รองลงมา คือ ป*จจัยการ
บริหารภาคเอกชน ค�าเฉลี่ย ( X = 3.55, S.D. = 0.86) และกลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็น นFอยท่ีสุด คือ 
ค�าเฉลี่ย ( X = 3.52, S.D. = 0.86) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.11 ค�าเฉลี่ย ค�าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีต�อป*จจัยท่ีมีผลต�อ
 ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร ดFาน
 ป*จจัยการบริหารจัดการภาครัฐ จําแนกเป0นรายดFาน 
 

การบริหารจัดการภาครัฐ 
ภาพรวม 

แปลผล 
X  S.D. 

การส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียว 3.63 0.93 มาก 
การส�งเสริมการลงทุน 4.06 0.90 มาก 
การพัฒนาป*จจัยพ้ืนฐานดFานการบริการท�องเท่ียว 4.07 0.92 มาก 
การส�งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ�อย�างมีวิสัยทัศน� 3.87 0.91 มาก 

รวม 3.52 0.86 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.11 กลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นในประเด็นเก่ียวกับการบริหาร
จัดการภาครัฐ อยู�ในระดับ มาก ค�าเฉลี่ยโดยรวม ( X = 3.52, S.D. = 0.86) เม่ือพิจารณาเป0นรายดFาน 
ท้ัง 4 ดFาน พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นดFาน การพัฒนาป*จจัยพ้ืนฐานดFานการบริการท�องเท่ียว 
มากท่ีสุด ค�าเฉลี่ย ( X = 4.07, S.D. = 0.92) รองลงมา คือ การส�งเสริมการลงทุน ค�าเฉลี่ย ( X = 
4.06, S.D. = 0.90) การส�งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ�อย�างมีวิสัยทัศน� ค�าเฉลี่ย ( X = 3.87, 
S.D. = 0.91) และกลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็น นFอยท่ีสุด คือ การส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียว 
ค�าเฉลี่ย ( X = 3.63, S.D. = 0.93) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.12 ค�าเฉลี่ย ค�าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีต�อป*จจัยท่ีมีผลต�อ
 ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร ดFาน
 ป*จจัยการบริหารจัดการภาคเอกชน จําแนกเป0นรายดFาน 
 

ป6จจัยการบริหารจัดการภาคเอกชน 
ภาพรวม 

แปลผล 
X  S.D. 

การร�วมมือส�งเสริมการลงทุน 3.89 0.93 มาก 
การร�วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือการท�องเท่ียว 3.91 0.96 มาก 
การร�วมสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว 3.77 0.96 มาก 

รวม 3.55 0.86 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.12 กลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นในประเด็นเก่ียวกับการบริหาร
จัดการภาคเอกชน อยู�ในระดับ มาก ค�าเฉลี่ยโดยรวม ( X = 3.55, S.D. = 0.86) เม่ือพิจารณาเป0นราย
ดFาน ท้ัง 3 ดFาน พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นดFานการร�วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือการท�องเท่ียว 
มากท่ีสุด ค�าเฉลี่ย ( X = 3.91, S.D. = 0.96) รองลงมา คือ การร�วมมือส�งเสริมการลงทุน ค�าเฉลี่ย 
( X = 3.89, S.D. = 0.93) และกลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็น นFอยท่ีสุด คือ การร�วมสรFางเครือข�ายการ
ท�องเท่ียว ค�าเฉลี่ย ( X = 3.77, S.D. = 0.96) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.13 ค�าเฉลี่ย ค�าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีต�อป*จจัยท่ีมีผลต�อ
 ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร ดFาน
 ป*จจัยการบริหารจัดการภาค ประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน 
 

ป6จจัยการบริหารจัดการภาคประชาชนและองค�กรท�องถ่ิน 
ภาพรวม 

แปลผล 
X  S.D. 

การมีส�วนร�วมในการจัดการแหล�งท�องเท่ียวของชุมชน 3.86 0.83 มาก 
การสรFางจิตสํานึกร�วมปกปjองผลประโยชน�แหล�งท�องเท่ียว 3.67 0.85 มาก 

รวม 3.67 0.85 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.13 กลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นในประเด็นเก่ียวกับการบริหาร
จัดการภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน อยู�ในระดับ มาก ค�าเฉลี่ยโดยรวม ( X = 3.67, S.D. = 0.85) 
เม่ือพิจารณาเป0นรายดFาน ท้ัง 2 ดFาน พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นดFานการมีส�วนร�วมในการ
จัดการแหล�งท�องเท่ียวของชุมชน มากท่ีสุด ค�าเฉลี่ย ( X = 3.86, S.D. = 0.83) รองลงมา คือ การ
สรFางจิตสํานึกร�วมปกปjองผลประโยชน�แหล�งท�องเท่ียวค�าเฉลี่ย ( X = 3.67, S.D. = 0.85) ตามลําดับ 
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 4.2.3 การวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว�างป*จจัยดFานนโยบายการท�องเท่ียวและป*จจัยดFาน
การบริหารจัดการท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร มีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 
  ป*จจัยดFานนโยบายการท�องเท่ียว ไดFแก� มีวัตถุประสงค�ชัดเจน ความต�อเนื่องของ
นโยบาย นําไปปฏิบัติไดF และวัดผลและประเมินไดF มีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว�างป*จจัยดFานการ
ท�องเท่ียวกับยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร โดย
ภาพรวมซ่ึงจําแนกเป0นรายประเด็น และเพ่ือทราบถึงความสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรป*จจัยดFานนโยบาย
การท�องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชร (X1) ป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาครัฐ (X2) ป*จจัยดFานการ
บริหารจัดการภาคเอกชน (X3) และ ป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน 
(X4) กับยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร (Y) เพ่ือใหF
เกิดความเขFาใจตรงกัน ผูFวิจัยจึงใชFสัญลักษณ�ดังต�อไปนี้ 
  Y    = ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเ ท่ียวอย�างยังยื่นของจังหวัด
กําแพงเพชร โดยภาพรวม 
  Y1 = ยุทธศาสตร�การส�งเสริมศักยภาพการท�องเท่ียว (Y1) 
  Y2 = ยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ� (Y2) 
  Y3 = ยุทธศาสตร�การสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว (Y3) 
  X1  = ป*จจัยดFานนโยบายการท�องเท่ียว 
  X11  = มีวัตถุประสงค�ชัดเจน 
  X12  = ความต�อเนื่องของนโยบาย 
  X13  = นําไปปฏิบัติไดF 
  X14  = วัดผลและประเมินไดF 
  X2  = ป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาครัฐ 
  X21  = การส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียว 
  X22  = การส�งเสริมการลงทุน 
  X23  = การพัฒนาป*จจัยพ้ืนฐานดFานการบริการท�องเท่ียว 
  X24  = การส�งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ�อย�างมีวิสัยทัศน� 
  X3  = ป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาคเอกชน 
  X31  = การร�วมมือส�งเสริมการลงทุน 
  X32  = การร�วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือการท�องเท่ียว 
  X33  = การร�วมสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว 
  X4  = ป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน 
  X41  = การมีส�วนร�วมในการจัดการแหล�งท�องเท่ียวของชุมชน 
  X42  = การสรFางจิตสํานึกร�วมปกปjองผลประโยชน�แหล�งท�องเท่ียว 
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ตารางท่ี 4.14 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างระหว�างตัวแปรของป*จจัยดFานนโยบายการท�องเท่ียว
 ท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเ ท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัด
 กําแพงเพชร โดยภาพรวม (Y)  

 

ป6จจัยด�านนโยบายการท#องเท่ียวของ
จังหวัดกําแพงเพชร (X1) 

Y X11 X12 X13 X14 

ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียว
อย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร โดย
ภาพรวม (Y) 

1.00     

1. มีวัตถุประสงค�ท่ีชัดเจน (X11)  0.10 1.00    
2. ความต�อเนื่องของนโยบาย (X12)  0.17** 0.45 1.00   
3. การนํานโยบายไปปฏิบัติ (X13) 0.18* 0.32** 0.34** 1.00  
4. การวัดและประเมินผลไดF (X14) 0.21** 0.35** 0.55** 0.42** 1.00 

 
**เท�ากับ มีความสัมพันธ�อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 
 จากตารางท่ี 4.14 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ภายในระหว�างตัวแปรป*จจัยดFาน
นโยบายการท�องเท่ียว มีค�าอยู�ระหว�าง 0.21 – 0.18  ซ่ึงมีความสัมพันธ�กันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 ทุกดFาน เม่ือนําป*จจัยดFานนโยบายการท�องเท่ียว ในดFานวัตถุประสงค�ท่ีชัดเจน (X11) 
ความต�อเนื่องของนโยบาย (X12) การนํานโยบายไปปฏิบัติ (X13) และการวัดและประเมินผลไดF 
(X14) ซ่ึงมีความสัมพันธ�กันสูง เม่ือพิจารณาค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรป*จจัยดFาน
นโยบายการท�องเท่ียว พบว�า ป*จจัยดFานนโยบายการท�องเท่ียวมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการ
การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวม (Y)  มีความสัมพันธ�เชิงบวกกับป*จจัย
ดFานนโยบายการท�องเท่ียว อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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ตาราง 4.15 แสดงการวิเคราะห�สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรป*จจัยดFานนโยบายการท�องเท่ียวท่ีมี
 ผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
 โดยภาพรวม (Y) 

 

ป6จจัยด�านนโยบายการท#องเท่ียว
ของจังหวัดกําแพงเพชร (X1) 

ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการ
ท#องเท่ียวอย#างย่ังยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร โดยภาพรวม (Y) 

t  Sig. สัมประสิทธิ์ 
คะแนนดิบ 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

มาตรฐาน 
B S.E Beta (β) 

1. ค�าคงท่ี (Constant) 1.33 0.21  9.43 0.00 
วัดผลและประเมินไดF (X14) 0.64 0.05 0.45 11.55 0.00 
R= 0.45 R2= 0.20    R2 

adj = 0.19  SEest  =  0.34   F = 153.12  a = 1.33 
2. ค�าคงท่ี (Constant) 0.88 0.24  3.00 0.00 
วัดผลและประเมินไดF (X14) 0.44 0.04 0.38 6.24 0.00 
   ความต�อเนื่องของนโยบาย (X12) 0.31 0.05 0.31 8.00 0.00 
R= 0.38  R2= 0.14  R2 

adj = 0.14  SEest = 0.44  F = 111.44  a = 0.88 
 
**เท�ากับ มีความสัมพันธ�อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.15 ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว�างป*จจัยดFานนโยบายการ
ท�องเท่ียวท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน โดยภาพรวม (Y) ในดFาน
ความต�อเนื่องของนโยบาย (X12) ดFานวัดผลและประเมินไดF (X14) มีความสัมพันธ�เชิงบวกกับ
ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน โดยภาพรวม (Y) อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ 0.01 สําหรับป*จจัยดFานนโยบายการท�องเท่ียวท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน โดยภาพรวม (Y) ในดFานวัตถุประสงค�ชัดเจน (X11) นําไปปฏิบัติไดF (X13) ไม�มี
ผลกระทบต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน โดยภาพรวม (Y) เม่ือนําป*จจัย
ดFานนโยบายการท�องเท่ียว ไดFแก� มีวัตถุประสงค�ชัดเจน (X11) ความต�อเนื่องของนโยบาย (X12) 
นําไปปฏิบัติไดF (X13) และวัดผลและประเมินไดF (X14) ไปสรFางสมการพยากรณ�ยุทธศาสตร�การ
บริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน โดยภาพรวม (Y) ไดFค�าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ�ปรับปรุง 
(R2) ไดFรFอยละเท�ากับ 0.14 และมีค�าคงท่ีของสมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนดิบ (a) เท�ากับ 0.88 
โดยไดFสมการพยากรณ�ดังนี้  
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  สมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนดิบ 
   Y     =   0.88 + 0.44 (X14) + 0.31 (X12) 
  สมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
   ZY   =   0.38 (X14) + 0.31 (X12) 
 
ตารางท่ี 4.16 แสดงค�าวิเคราะห�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรป*จจัยดFานนโยบายการ
 ท�องเท่ียวท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัด
 กําแพงเพชร ดFานยุทธศาสตร�การส�งเสริมศักยภาพการท�องเท่ียว (Y1) 
 

ป6จจัยด�านนโยบายการท#องเท่ียวของ
จังหวัดกําแพงเพชร (X1) 

Y X11 X12 X13 X14 

ยุทธศาสตร�การส�งเสริมศักยภาพการ
ท�องเท่ียว (Y1)  

1.00     

1. มีวัตถุประสงค�ท่ีชัดเจน (X11) 0.34** 1.000    
2. ความต�อเนื่องของนโยบาย (X12)   0.64** 0.66** 1.00   
3. การนํานโยบายไปปฏิบัติ (X13) 0.31** 0.22** 0.42** 1.00  
4. การวัดและประเมินผลไดF (X14) 0.45** 0.44** 0.59** 0.32** 1.00 

 
** ค�าสหสัมพันธ� มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.16 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ภายในระหว�างตัวแปรป*จจัยดFาน
นโยบายการท�องเท่ียว มีค�าอยู�ระหว�าง 0.64- 0.31 ซ่ึงมีความสัมพันธ�กันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 ทุกดFาน เม่ือป*จจัยดFานนโยบายการท�องเท่ียว ในดFานมีวัตถุประสงค�ชัดเจน (X11) ความ
ต�อเนื่องของนโยบาย (X12) นําไปปฏิบัติไดF (X13) และวัดผลและประเมินไดF (X14) มีความสัมพันธ�
กันสูงสุด เม่ือพิจารณาค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรป*จจัยดFานนโยบายการท�องเท่ียว 
พบว�า ป*จจัยดFานนโยบายการท�องเท่ียวมีความสัมพันธ�เชิงบวกกับยุทธศาสตร�การส�งเสริมศักยภาพ
การท�องเท่ียว อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงการวิเคราะห�สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรป*จจัยดFานนโยบายการท�องเท่ียวท่ีมี
 ผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
 ดFานยุทธศาสตร�การส�งเสริมศักยภาพการท�องเท่ียว (Y1)   
 

ป6จจัยด�านนโยบายการท#องเท่ียว
ของจังหวัดกําแพงเพชร (X1) 

ยุทธศาสตร�การส#งเสริมศักยภาพ 
การท#องเท่ียว (Y1) 

t Sig. สัมประสิทธิ์ 
คะแนนดิบ 

สัมประสิทธิ์
คะแนนมาตรฐาน 

B S.E Beta (β) 
1. ค�าคงท่ี (Constant) 1.11 0.35  4.20 0.00 
ดFานความต�อเนื่องของนโยบาย (X12) 0.56 0.05 0.67 11.07 0.00 
R= 0.67   R2= 0.45   R2 

adj
 = 0.44  SEest =  0.46   F = 125.69  a = 1.13 

2. ค�าคงท่ี (Constant) 0.67 0.51  3.92 0.00 
ดFานความต�อเนื่องของนโยบาย (X12) 0.42 0.08 0.44 6.11 0.00 
ดFานวัดผลและประเมินไดF (X14) 0.34 0.10 0.35 5.21 0.00 
R= 0.42   R2= 0.18 R2 

adj
  = 0.17  SEest =  0.55   F = 87.36  a = 0.67 

 
 จากตารางท่ี 4.17 พบว�า ป*จจัยดFานนโยบายการท�องเ ท่ียว (X1) ท่ี มีผลต�อ
ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน (Y1) ดFานความต�อเนื่องของนโยบาย (X12)  
ดFานวัดผลและประเมินไดF (X14) มีความสัมพันธ�เชิงบวกกับป*จจัยดFานนโยบายการท�องเท่ียวอย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สําหรับป*จจัยนโยบายดFานการท�องเท่ียวท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การ
บริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ในดFานดFานมีวัตถุประสงค�ชัดเจน (X11) นําไปปฏิบัติไดF (X12) 
ไม�มีผลกระทบต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน (Y1) เม่ือป*จจัยดFานนโยบาย
การท�องเท่ียว ในดFานมีวัตถุประสงค�ชัดเจน (X11) ความต�อเนื่องของนโยบาย (X12) นําไปปฏิบัติไดF 
(X13) และวัดผลและประเมินไดF (X14) ไปสรFางสมการพยากรณ�ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ไดFค�าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ�ปรับปรุง (R2) ไดFรFอยละเท�ากับ 0.18 และมี
ค�าคงท่ีของสมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนดิบ (a) เท�ากับ 0.67 โดยไดFสมการพยากรณ�ดังนี้  
 สมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนดิบ  
   Y  = 0.67 + 0.42 (X12)  + 0.34 (X14) 

สมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน  
ZY = 0.44 (X12) + 0.35 (X14) 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงค�าวิเคราะห�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรของป*จจัยดFานนโยบายการ
 ท�องเท่ียวท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัด
 กําแพงเพชร ดFานยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ� (Y2)  
 

ป6จจัยด�านนโยบายการท#องเท่ียวของ
จังหวัดกําแพงเพชร (X1) 

Y2 X11 X12 X13 X14 

ยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ� (Y2) 1.00   .  
ดFานมีวัตถุประสงค�ชัดเจน (X11) 0.51** 1.00    
ดFานความต�อเนื่องของนโยบาย (X12) 0.51** 0.32** 1.00   
ดFานนําไปปฏิบัติไดF (X13) 0.33** 0.32** 0.32** 1.00  
ดFานวัดผลและประเมินไดF (X14) 0.45** 0.67** 0.22** 0.53** 1.00 

 
** ค�าสหสัมพันธ�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.18 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ภายในระหว�างตัวแปรป*จจัยดFาน
นโยบายการท�องเท่ียว มีค�าอยู�ระหว�าง 0.33 - 0.45 ซ่ึงมีความสัมพันธ�กันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 ทุกดFาน เม่ือนําป*จจัยดFานนโยบายการท�องเท่ียวในดFานดFานมีวัตถุประสงค�ชัดเจน (X11) 
ดFานความต�อเนื่องของนโยบาย (X12) ดFานนําไปปฏิบัติไดF (X13) ดFานวัดผลและประเมินไดF (X14) มี
ความสัมพันธ�กันสูงสุด เม่ือพิจารณาค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรป*จจัยดFานนโยบายการ
ท�องเท่ียว พบว�า ยุทธศาสตร�การส�งเสริมศักยภาพการท�องเท่ียวโดยภาพรวม มีความสัมพันธ�เชิงบวก
กับการนําป*จจัยดFานนโยบายการท�องเท่ียวอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
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ตารางท่ี 4.19 แสดงการวิเคราะห�สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรป*จจัยนโยบายดFานการท�องเท่ียวท่ีมี
 ผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
 ดFานยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ� (Y2) 
 

ป6จจัยด�านนโยบายการท#องเท่ียว
ของจังหวัดกําแพงเพชร (X1) 

ยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ� (Y2)  

t Sig. 
สัมประสิทธิ์ 
คะแนนดิบ 

สัมประสิทธิ์
คะแนนมาตรฐาน 

B S.E Beta (β) 
1. ค�าคงท่ี (Constant) 1.21 0.11  5.85 0.00 
ดFานความต�อเนื่องของนโยบาย (X12) 0.43 0.45 0.47 11.68 0.00 
R = 0.47 R2= 0.22   R2 

adj = 0.22  SEest =  0.76   F = 97.00  a = 1.21 
2. ค�าคงท่ี (Constant) 0.66 0.04  5.22 0.00 
ดFานความต�อเนื่องของนโยบาย (X12) 0.44 0.05 0.09 7.22 0.00 
  ดFานวัดผลและประเมินไดF (X14) 0.22 0.33 0.32 5.03 0.00 
R= 63  R2= 0.40  R2 

adj = 0.40  SEest =  0.52   F = 69.05  a = 0.66 
3. ค�าคงท่ี (Constant) 0.42 0.04  2.06 0.01 
ดFานวัดผลและประเมินไดF (X14) 0.44 0.03 0.44 2.99 0.00 
ดFานความต�อเนื่องของนโยบาย (X12) 0.11 0.32 0.25 2.53 0.00 
ดFานมีวัตถุประสงค�ชัดเจน (X11) 0.12 0.06 0.23 0.22 0.00 
R= 0.45   R2= 0.20   R2 

adj = 0.19  SEest =  0.43   F = 100.84  a = 0.42 
 
 จากตารางท่ี 4.19 พบว�า ป*จจัยดFานนโยบายการท�องเท่ียวท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การ
ประชาสัมพันธ� ในดFานความต�อเนื่องของนโยบาย (X12) ดFานวัดผลและประเมินไดF (X14) มี
ความสัมพันธ�เชิงบวกกับยุทธศาสตร�ดFานการส�งเสริมศักยภาพการท�องเท่ียว อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 สําหรับป*จจัยดFานนโยบายการท�องเท่ียวท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การส�งเสริมศักยภาพการ
ท�องเท่ียว ในดFานนําไปปฏิบัติไดF (X13) ไม�มีผลกระทบต�อยุทธศาสตร�การส�งเสริมศักยภาพการ
ท�องเท่ียว เม่ือนําป*จจัยดFานนโยบายการท�องเท่ียว ในดFานมีวัตถุประสงค�ชัดเจน (X11) ดFานความ
ต�อเนื่องของนโยบาย (X12) ดFานนําไปปฏิบัติไดF (X13) และดFานวัดผลและประเมินไดF (X14) ไปสรFาง
สมการพยากรณ�ยุทธศาสตร�ดFานการส�งเสริมศักยภาพการท�องเท่ียว ไดFค�าสัมประสิทธิ์ของการ
พยากรณ�ปรับปรุง (R2) ไดFรFอยละเท�ากับ 0.20 และมีค�าคงท่ีของสมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนดิบ (a) 
เท�ากับ 0.42 โดยไดFสมการพยากรณ�ดังนี้ 
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 สมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนดิบ  
   Y  = 0.42+ 0.44 (X14) + 0.11 (X12) + 0.12 (X11) 

 สมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน  
ZY = 0.44 (X14) + 0.25 (X12) + 0.23 (X11)  

 

ตารางท่ี 4.20 แสดงค�าวิเคราะห�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรของป*จจัยดFานนโยบายการ
 ท�องเท่ียวท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัด
 กําแพงเพชร ดFานยุทธศาสตร�การสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว (Y3) 
 

ป6จจัยด�านนโยบายการท#องเท่ียวของ
จังหวัดกําแพงเพชร (X1) 

Y3 (X11) (X12) (X13) (X14) 

ยุทธศาสตร�การสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว (Y3) 1.00   .  
ดFานมีวัตถุประสงค�ชัดเจน (X11) 0.32** 1.00    
ดFานความต�อเนื่องของนโยบาย (X12) 0.22** 0.51** 1.00   
ดFานนําไปปฏิบัติไดF (X13) 0.32** 0.32** 0.51** 1.00  
ดFานวัดผลและประเมินไดF (X14) 0.67** 0.51** 0.45** 0.53** 1.00 

 
** ค�าสหสัมพันธ�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.20 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ภายในระหว�างตัวแปรป*จจัยนโยบาย
ดFานการท�องเท่ียว มีค�าอยู�ระหว�าง 0.32 - 0.67 ซ่ึงมีความสัมพันธ�กันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 ทุกดFาน เม่ือนําป*จจัยดFานนโยบายการท�องเท่ียวในดFานมีวัตถุประสงค�ชัดเจน (X11) ดFานความ
ต�อเนื่องของนโยบาย (X12) ดFานนําไปปฏิบัติไดF (X13) ดFานวัดผลและประเมินไดF (X14) มี
ความสัมพันธ�กันสูงสุด เม่ือพิจารณาค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรการนําป*จจัยดFาน
นโยบายการท�องเท่ียว พบว�า ยุทธศาสตร�การสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว โดยภาพรวม มี
ความสัมพันธ�เชิงบวกกับป*จจัยดFานนโยบายการท�องเท่ียวอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
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ตารางท่ี 4.21 แสดงการวิเคราะห�สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรป*จจัยดFานนโยบายการท�องเท่ียวท่ีมี
 ผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร
 ดFานยุทธศาสตร�การสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว (Y3) 
 

ป6จจัยด�านนโยบายการท#องเท่ียว
ของจังหวัดกําแพงเพชร (X1) 

ยุทธศาสตร�การสร�างเครือข#ายการ
ท#องเท่ียว (Y3)  

t Sig. สัมประสิทธิ์ 
คะแนนดิบ 

สัมประสิทธิ์
คะแนนมาตรฐาน 

B S.E Beta (β) 
1. ค�าคงท่ี (Constant) 1.00 0.19  5.85 0.00 
ดFานความต�อเนื่องของนโยบาย (X12) 0.54 0.54 0.44 11.68 0.00 
R= 0.44  R2= 0.20  R2 

adj = 0.19  SEest =  0.71   F = 97.00  a = 1.00 
2. ค�าคงท่ี (Constant) 0.74 0.01  5.22 0.00 
ดFานความต�อเนื่องของนโยบาย (X12) 0.43 0.02 0.09 7.22 0.00 
ดFานวัดผลและประเมินไดF (X14) 0.42 0.39 0.32 5.03 0.00 
R= 74   R2= 0.35 R2 

adj = 0.34  SEest = 0.42   F = 55.05  a = 0.74 
3. ค�าคงท่ี (Constant) 0.31 0.01  1.06 0.00 
ดFานวัดผลและประเมินไดF (X14) 0.42 0.03 0.49 4.99 0.00 
ดFานความต�อเนื่องของนโยบาย (X12) 0.11 0.25 0.25 2.22 0.00 
ดFานมีวัตถุประสงค�ชัดเจน (X11) 0.10 0.06 0.23 0.22 0.00 
R= 0.32   R2= 0.10  R2 

adj = 0.99 SEest  = 0.42  F = 100.84  a = 0.31 
 
 จากตารางท่ี 4.21 พบว�า ป*จจัยดFานนโยบายการท�องเท่ียวท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การ
สรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว (Y3) ในดFานความต�อเนื่องของนโยบาย (X12) ดFานวัดผลและประเมินไดF 
(X14) มีความสัมพันธ�เชิงบวกกับยุทธศาสตร�การส�งเสริมศักยภาพการท�องเท่ียว อย�างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 สําหรับ ป*จจัยดFานนโยบายการท�องเท่ียวท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การสรFางเครือข�าย
การท�องเท่ียว ในดFานนําไปปฏิบัติไดF (X13) ไม�มีผลกระทบต�อยุทธศาสตร�การสรFางเครือข�ายการ
ท�องเท่ียว เม่ือนําป*จจัยนโยบายการท�องเท่ียว ในดFานมีวัตถุประสงค�ชัดเจน (X11) ดFานความต�อเนื่อง
ของนโยบาย (X12) ดFานนําไปปฏิบัติไดF (X13) และดFานวัดผลและประเมินไดF (X14) ไปสรFางสมการ
พยากรณ�ยุทธศาสตร�การสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว ไดFค�าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ�ปรับปรุง 
(R2) ไดFรFอยละเท�ากับ 0.10 และมีค�าคงท่ีของสมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนดิบ (a) เท�ากับ 0.421 
โดยไดFสมการพยากรณ�ดังนี้ 
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 สมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนดิบ  
   Y = 0.74 + 0.43 (X14) + 0.42 (X12)  

สมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน  
    ZY = 0.31 (X14) + 0.42 (X12) + 0.11 (X11) + 0.10 
 
ตารางท่ี 4.22 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างระหว�างตัวแปรของป*จจัยดFานการบริหารจัดการ
 ภาครัฐท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัด
 กําแพงเพชร โดยภาพรวม (Y) 

 
ป6จจัยด�านการบริหารจัดการภาครัฐ 

(X2) 
Y (X21) (X22) (X23) (X24) 

ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียว
อย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร โดย
ภาพรวม (Y) 

1.00 
    

1. การส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียว (X21) 0.34** 1.00    
2. การส�งเสริมการลงทุน (X22) 0.64** 0.44** 1.00   
3. การพัฒนาป*จจัยพ้ืนฐานดFานการบริการ
ท�องเท่ียว (X23) 

0.55** 0.51** 0.45** 1.00  

4. การส�งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ�อย�างมีวิสัยทัศน� (X24) 

0.69** 0.43** 0.47** 0.78** 1.00 

 
**เท�ากับ มีความสัมพันธ�อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 
 จากตารางท่ี 4.22 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ภายในระหว�างตัวแปรป*จจัยดFานการ
บริหารจัดการภาครัฐมีค�าอยู�ระหว�าง 0.69 – 0.34 ซ่ึงมีความสัมพันธ�กันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 ทุกดFาน เม่ือนําป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาครัฐ ในดFานการส�งเสริมและพัฒนาการ
ท�องเท่ียว (X21) การส�งเสริมการลงทุน (X22) การพัฒนาป*จจัยพ้ืนฐานดFานการบริการท�องเท่ียว 
(X23) และการส�งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ�อย�างมีวิสัยทัศน� (X24) ซ่ึงมีความสัมพันธ�กันสูง 
เม่ือพิจารณาค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาครัฐพบว�า 
ป*จจัยการบริหารจัดการภาครัฐมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของ
จังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวม (Y)  มีความสัมพันธ�เชิงบวกกับป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาครัฐ 
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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ตารางท่ี 4.23 แสดงการวิเคราะห�สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาครัฐ
 ท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเ ท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัด
 กําแพงเพชร โดยภาพรวม (Y) 
 

ป6จจัยด�านการบริหารจัดการภาครัฐ 
(X2) 

ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการ
ท#องเท่ียวอย#างย่ังยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร โดยภาพรวม (Y) 

t  Sig. สัมประสิทธิ์ 
คะแนนดิบ 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

มาตรฐาน 
B S.E Beta (β) 

1. ค�าคงท่ี (Constant) 1.22 0.33  8.34 0.00 
การส�งเสริมการลงทุน (X22) 0.74 0.04 0.31 11.23 0.00 
R= 0.31 R2= 0.10   R2 

adj = 0.09  SEest  =  0.32  F = 123.12  a = 1.22 
2. ค�าคงท่ี (Constant) 0.63 0.32  3.11 0.00 
การส�งเสริมการลงทุน (X22) 0.31 0.02 0.21 5.89 0.00 
การส�งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ�อย�างมีวิสัยทัศน� (X24) 

0.44 0.12 0.30 6.33 0.00 

R= 0.31  R2= 0.10  R2 
adj = 0.09  SEest  = 0.40 F = 191.44 a = 0.63 

 
**เท�ากับ มีความสัมพันธ�อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.23 ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว�างป*จจัยดFานการบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน โดยภาพรวม (Y) ในดFานการ
ส�งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ�อย�างมีวิสัยทัศน� (X24) ดFานการส�งเสริมการลงทุน (X22) มี
ความสัมพันธ�เชิงบวกกับยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน โดยภาพรวม (Y) 
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สําหรับป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีผลต�อ
ยุทธศาสตร�การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน โดยภาพรวม (Y) ในดFานการส�งเสริมและพัฒนาการ
ท�องเท่ียว (X21) การพัฒนาป*จจัยพ้ืนฐานดFานการบริการท�องเท่ียว (X23) ไม�มีผลกระทบต�อ
ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน โดยภาพรวม (Y) เม่ือนําป*จจัยดFานการบริหาร
จัดการภาครัฐ ไดFแก� การส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียว (X21)  การส�งเสริมการลงทุน (X22) การ
พัฒนาป*จจัยพ้ืนฐานดFานการบริการท�องเท่ียว (X23) การส�งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ�อย�างมี
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วิสัยทัศน� (X24) ไปสรFางสมการพยากรณ�ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน โดย
ภาพรวม (Y) ไดFค�าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ�ปรับปรุง (R2) ไดFรFอยละเท�ากับ 0.10 และมีค�าคงท่ี
ของสมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนดิบ (a) เท�ากับ 0.63 โดยไดFสมการพยากรณ�ดังนี้ 
 สมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนดิบ 
   Y     =   0.63 + 0.40 (X21) + 0.44 (X24)  
     สมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
   ZY   =   0.31 (X21) + 0.30 (X24)  
 
ตารางท่ี 4.24 แสดงค�าวิเคราะห�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรป*จจัยดFานการบริหารจัดการ
 ภาครัฐท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัด
 กําแพงเพชร ดFานยุทธศาสตร�การส�งเสริมศักยภาพการท�องเท่ียว (Y1) 
 

ป6จจัยการบริหารจัดการภาครัฐ 
(X2) 

Y (X21) (X22) (X23) (X24) 

ยุทธศาสตร�การส�งเสริมศักยภาพการ
ท�องเท่ียว (Y1) 

1.00     

1. การส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียว (X21) 0.78** 1.00    
2. การส�งเสริมการลงทุน (X22)  0.44** 0.44** 1.00   
3. การพัฒนาป*จจัยพ้ืนฐานดFานการบริการ
ท�องเท่ียว (X23) 

0.35** 0.51** 0.45** 1.00  

4. การส�งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ�อย�างมีวิสัยทัศน� (X24) 

0.44** 0.43** 0.47** 0.53** 1.00 

 
** ค�าสหสัมพันธ� มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.24 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ภายในระหว�างตัวแปรป*จจัยดFานการ
บริหารจัดการภาครัฐ มีค�าอยู�ระหว�าง 0.44 - 0.35 ซ่ึงมีความสัมพันธ�กันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 ทุกดFาน เม่ือป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาครัฐ ในดFานการส�งเสริมและพัฒนาการ
ท�องเท่ียว (X21) การส�งเสริมการลงทุน (X22) การพัฒนาป*จจัยพ้ืนฐานดFานการบริการท�องเท่ียว 
(X23) การส�งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ�อย�างมีวิสัยทัศน� (X24) มีความสัมพันธ�กันสูงสุด เม่ือ
พิจารณาค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาครัฐ พบว�า ป*จจัย
ดFานการบริหารจัดการภาครัฐ มีความสัมพันธ�เชิงบวกกับยุทธศาสตร�การส�งเสริมศักยภาพการ
ท�องเท่ียว อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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ตารางท่ี 4.25 แสดงการวิเคราะห�สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาครัฐ
 ท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเ ท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัด
 กําแพงเพชร ดFาน ยุทธศาสตร�การส�งเสริมศักยภาพการท�องเท่ียว โดยภาพรวม (Y1) 
 

ป6จจัยด�านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (X2) 

ยุทธศาสตร�การส#งเสริมศักยภาพ 
การท#องเท่ียว (Y1) 

t Sig. สัมประสิทธิ์ 
คะแนนดิบ 

สัมประสิทธิ์
คะแนนมาตรฐาน 

B S.E Beta (β) 
1. ค�าคงท่ี (Constant) 1.23 0.20  8.12 0.00 
การส�งเสริมการลงทุน (X22) 0.40 0.21 0.41 11.01 0.00 
R= 0.41 R2= 0.17   R2 

adj = 0.16  SEest  =  0.31   F = 213.12  a = 1.00 
2. ค�าคงท่ี (Constant) 0.78 0.24  3.09 0.00 
การส�งเสริมการลงทุน (X22) 0.41 0.14 0.42 5.23 0.00 
การส�งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ�อย�างมีวิสัยทัศน� (X24) 

0.41 0.05 0.31 6.93 0.00 

R= 0.42  R2= 0.18  R2 
adj = 0.17   SEest  = 0.44  F = 111.44  a = 0.78 

 
 จากตารางท่ี 4.25 พบว�า ป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาครัฐ (X2) ท่ี มีผลต�อ
ยุทธศาสตร�การส�งเสริมศักยภาพการท�องเท่ียว (Y1) ดFานการส�งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ�อย�างมี
วิสัยทัศน� (X24) ดFานการส�งเสริมการลงทุน (X22) มีความสัมพันธ�เชิงบวกกับป*จจัยการบริหารจัดการ
ภาครัฐอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สําหรับป*จจัยการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�
การส�งเสริมศักยภาพการท�องเท่ียว (Y1) ในดFานการส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียว (X21) การพัฒนา
ป*จจัยพ้ืนฐานดFานการบริการท�องเท่ียว (X23) ไม�มีผลกระทบต�อยุทธศาสตร�การส�งเสริมศักยภาพการ
ท�องเท่ียว (Y1) เม่ือนําป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาครัฐ ในดFานการส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียว 
(X21) การส�งเสริมการลงทุน (X22) การพัฒนาป*จจัยพ้ืนฐานดFานการบริการท�องเท่ียว (X23) การส�งเสริม
การตลาดและประชาสัมพันธ�อย�างมีวิสัยทัศน� (X24) ไปสรFางสมการพยากรณ�ยุทธศาสตร�การบริหาร
จัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ไดFค�าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ�ปรับปรุง (R2) ไดFรFอยละเท�ากับ 0.18  
และมีค�าคงท่ีของสมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนดิบ (a) เท�ากับ 0.78 โดยไดFสมการพยากรณ�ดังนี้ 
 สมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนดิบ  
   Y  = 0.78 + 0.44 (X21) + 0.41 (X24) 
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สมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน  
ZY = 0.42 (X21) + 0.31 (X24)  

ตารางท่ี 4.26 แสดงค�าวิเคราะห�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรของป*จจัยดFานการบริหาร
 จัดการภาครัฐท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของ
 จังหวัดกําแพงเพชร ดFานยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ� (Y2) 
 
ป6จจัยด�านการบริหารจัดการภาครัฐ (X2) (Y2) (X21) (X22) (X23) (X24) 
ยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ� (Y2) 1.00   .  
1. การส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียว (X21)  0.59** 1.00    
2. การส�งเสริมการลงทุน (X22) 0.31** 0.32** 1.00   
3. การพัฒนาป*จจัยพ้ืนฐานดFานการบริการ
ท�องเท่ียว (X23) 

0.37** 0.32** 0.32** 1.00  

4. การส�งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ�
อย�างมีวิสัยทัศน� (X24) 

0.42** 0.67** 0.22** 0.53** 1.00 

 
** ค�าสหสัมพันธ�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.26 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ภายในระหว�างตัวแปรป*จจัยดFานการ
บริหารจัดการภาครัฐ มีค�าอยู�ระหว�าง 0.42- 0.31 ซ่ึงมีความสัมพันธ�กันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 ทุกดFาน เม่ือนําป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาครัฐ ในดFานการส�งเสริมและพัฒนาการ
ท�องเท่ียว (X21) การส�งเสริมการลงทุน (X22) การพัฒนาป*จจัยพ้ืนฐานดFานการบริการท�องเท่ียว 
(X23) การส�งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ�อย�างมีวิสัยทัศน� (X24) มีความสัมพันธ�กันสูงสุด เม่ือ
พิจารณาค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาครัฐ พบว�า 
ยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ� (Y2) โดยภาพรวม มีความสัมพันธ�เชิงบวกกับป*จจัยดFานการบริหาร
จัดการภาครัฐ อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
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ตารางท่ี 4.27 แสดงการวิเคราะห�สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาครัฐ
 ท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเ ท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัด
 กําแพงเพชร ดFานยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ� (Y2) 
 

ป6จจัยด�านการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (X2) 

ยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ� (Y2) 

t Sig. 
สัมประสิทธิ์ 
คะแนนดิบ 

สัมประสิทธิ์
คะแนนมาตรฐาน 

B S.E Beta (β) 
1. ค�าคงท่ี (Constant) 1.00 0.33  3.56 0.00 
การส�งเสริมการลงทุน (X21) 0.32 0.04 0.45 10.11 0.00 
R= 0.45   R2= 0.20   R2 

adj
 = 0.20  SEest  =  0.32   F = 135.62  a = 1.22 

2. ค�าคงท่ี (Constant) 0.60 0.51  3.92 0.00 
การส�งเสริมการลงทุน (X21) 0.42 0.15 0.42 6.10 0.00 
การพัฒนาป*จจัยพ้ืนฐานดFานการ
บริการท�องเท่ียว (X22) 

0.34 0.11 0.31 5.00 0.00 

R= 0.42   R2= 0.18  R2 
adj

  = 0.17  SEest  =  0.54   F = 87.36 a = 0.60 
 

 จากตารางท่ี 4.27 พบว�า ป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�
การประชาสัมพันธ� (Y2) ในดFานการพัฒนาป*จจัยพ้ืนฐานดFานการบริการท�องเท่ียว (X23) ดFานการ
ส�งเสริมการลงทุน (X22) มีความสัมพันธ�เชิงบวกกับยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ� (Y2) อย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สําหรับป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การ
ประชาสัมพันธ� ในดFานการส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียว (X21) ไม�มีผลกระทบต�อยุทธศาสตร�การ
ประชาสัมพันธ� เม่ือนําป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาครัฐในดFานการส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียว 
(X21) การส�งเสริมการลงทุน (X22) การพัฒนาป*จจัยพ้ืนฐานดFานการบริการท�องเท่ียว (X23) การ
ส�งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ�อย�างมีวิสัยทัศน� (X24) ไปสรFางสมการพยากรณ�ยุทธศาสตร�การ
ประชาสัมพันธ� ไดFค�าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ�ปรับปรุง (R2) ไดFรFอยละเท�ากับ 0.18 และมีค�าคงท่ี
ของสมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนดิบ (a) เท�ากับ 0.60 โดยไดFสมการพยากรณ�ดังนี้ 
 สมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนดิบ  
   Y  = 0.60+ 0.54 (X24)  + 0.34 (X21)   

สมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน  
ZY = 0.42 (X24) + 0.31 (X21)   
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ตารางท่ี 4.28 แสดงค�าวิเคราะห�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรของป*จจัยดFานการบริหาร
 จัดการภาครัฐท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของ
 จังหวัดกําแพงเพชร ดFานยุทธศาสตร�การสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว (Y3) 
 
ป6จจัยด�านการบริหารจัดการภาครัฐ (X2) (Y3) (X21) (X22) (X23) (X24) 
ยุทธศาสตร�การสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว (Y3) 1.00   .  
1. การส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียว (X21) 0.32** 1.00    
2. การส�งเสริมการลงทุน (X22) 0.22** 0.51** 1.00   
3. การพัฒนาป*จจัยพ้ืนฐานดFานการบริการ
ท�องเท่ียว (X23) 

0.32** 0.32** 0.51** 1.00  

4. การส�งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ�อย�างมีวิสัยทัศน� (X24) 

0.67** 0.51** 0.45** 0.53** 1.00 

 
** ค�าสหสัมพันธ�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.28 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ภายในระหว�างตัวแปรป*จจัยดFานการ
บริหารจัดการภาครัฐ มีค�าอยู�ระหว�าง 0.67 - 0.32 ซ่ึงมีความสัมพันธ�กันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 ทุกดFาน เม่ือนําป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาครัฐในดFานการส�งเสริมและพัฒนาการ
ท�องเท่ียว (X21) การส�งเสริมการลงทุน (X22) การพัฒนาป*จจัยพ้ืนฐานดFานการบริการท�องเท่ียว (X23) 
การส�งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ�อย�างมีวิสัยทัศน� (X24) มีความสัมพันธ�กันสูงสุด เม่ือ
พิจารณาค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาครัฐ พบว�า 
ยุทธศาสตร�การสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว (Y3) มีความสัมพันธ�เชิงบวกกับป*จจัยดFานการบริหาร
จัดการภาครัฐ อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
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ตารางท่ี 4.29 แสดงการวิเคราะห�สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาครัฐ
 ท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเ ท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัด
 กําแพงเพชร ดFานยุทธศาสตร�การสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว (Y3) 
 

ป6จจัยด�านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (X2) 

ยุทธศาสตร�การสร�างเครือข#ายการ
ท#องเท่ียว (Y3)  

t Sig. สัมประสิทธิ์ 
คะแนนดิบ 

สัมประสิทธิ์
คะแนนมาตรฐาน 

B S.E Beta (β) 
1. ค�าคงท่ี (Constant) 1.99 0.22  8.33 0.00 
การส�งเสริมและพัฒนาการ
ท�องเท่ียว (X21)  

0.60 0.05 0.49 12.05 0.00 

R= 0.49  R2= 0.24  R2 
adj = 0.24 SEest  =  0.34   F = 133.12  a = 1.31 

2. ค�าคงท่ี (Constant) 0.81 0.24  3.99 0.00 
การส�งเสริมและพัฒนาการ
ท�องเท่ียว (X21) 

0.44 0.042 0.44 5.42 0.00 

การพัฒนาป*จจัยพ้ืนฐานดFานการ
บริการท�องเท่ียว (X23) 

0.39 0.13 0.32 5.31 0.00 

R= 0.44  R2= 0.19  R2 
adj = 0.19  SEest  = 0.44  F = 111.44 a = 0.81 

 
 จากตารางท่ี 4.29 พบว�า ป*จจัยการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การ
สรFางเครือข�ายการท�องเท่ียวในดFานการพัฒนาป*จจัยพ้ืนฐานดFานการบริการท�องเท่ียว (X7) ดFานการ
ส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียว (X5) มีความสัมพันธ�เชิงบวกกับยุทธศาสตร�การสรFางเครือข�ายการ
ท�องเท่ียว อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สําหรับ ป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีผล
ต�อยุทธศาสตร�การสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว ในดFานการส�งเสริมการลงทุน (X22) ไม�มีผลกระทบต�อ
ยุทธศาสตร�การสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว เม่ือนําป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาครัฐ ในดFานการ
ส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียว (X21) การส�งเสริมการลงทุน (X22) การพัฒนาป*จจัยพ้ืนฐานดFานการ
บริการท�องเท่ียว (X23) การส�งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ�อย�างมีวิสัยทัศน� (X24) ไปสรFาง
สมการพยากรณ�ยุทธศาสตร�การสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว ไดFค�าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ�
ปรับปรุง (R2) ไดFรFอยละเท�ากับ 0.19 และมีค�าคงท่ีของสมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนดิบ (a) 
เท�ากับ 0.81 โดยไดFสมการพยากรณ�ดังนี้ 
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 สมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนดิบ  
   Y  = 0.81+ 0.44 (X24) + 0.39 (X21)   

สมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน  
    ZY = 0.44 (X24) + 0.32 (X21)     
 
ตารางท่ี 4.30 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างระหว�างตัวแปรของป*จจัยดFานการบริหารจัดการ
 ภาคเอกชนท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของ
 จังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวม (Y) 

 

ป6จจัยด�านการบริหารจัดการภาคเอกชน (X3) Y (X31) (X32) (X33) 

ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�าง
ยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวม (Y) 

1.00    

การร�วมมือส�งเสริมการลงทุน (X31)  0.47** 1.00   
การร�วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือการท�องเท่ียว 
(X32) 

0.53** 0.43** 1.00  

การร�วมสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว (X33) 0.97** 0.61** 0.61** 1.00 
 
**เท�ากับ มีความสัมพันธ�อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 
 จากตารางท่ี 4.30 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ภายในระหว�างตัวแปรป*จจัยดFานการ
บริหารจัดการภาคเอกชน มีค�าอยู�ระหว�าง 0.97 - 0.47 ซ่ึงมีความสัมพันธ�กันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 ทุกดFาน เม่ือนําป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาคเอกชน ในดFานการร�วมมือส�งเสริมการ
ลงทุน (X31) การร�วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือการท�องเท่ียว (X32) และการร�วมสรFางเครือข�ายการ
ท�องเท่ียว (X33) ซ่ึงมีความสัมพันธ�กันสูง เม่ือพิจารณาค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรป*จจัย
ดFานการบริหารจัดการภาคเอกชน พบว�า ป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาคเอกชนมีผลต�อยุทธศาสตร�
การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวม (Y)  มีความสัมพันธ�
เชิงบวกกับป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาคเอกชน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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ตารางท่ี 4.31 แสดงการวิเคราะห�สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรป*จจัยดFานการบริหารจัดการ
 ภาคเอกชนท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของ
 จังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวม (Y) 
 

ป6จจัยด�านการบริหารจัดการ
ภาคเอกชน (X3) 

ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการ
ท#องเท่ียวอย#างย่ังยืนของจังหวัด

กําแพงเพชร (Y) 
t Sig. 

สัมประสิทธิ์ 
คะแนนดิบ 

สัมประสิทธิ์
คะแนนมาตรฐาน 

B S.E Beta (β) 
1. ค�าคงท่ี (Constant) 1.92 0.48  8.01 0.00 
การร�วมมือส�งเสริมการลงทุน (X31)  0.21 0.24 0.41 10.22 0.00 
R= 0.41  R2= 0.17 R2 

adj = 0.16  SEest  =  0.34   F = 153.12  a = 1.33 
2. ค�าคงท่ี (Constant) 0.67 0.22  2.10 0.00 
การร�วมมือส�งเสริมการลงทุน (X31) 0.31 0.01 0.41 5.11 0.00 
การร�วมสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว 
(X33) 

0.44 0.44 0.22 8.01 0.00 

R= 0.41  R2= 0.17  R2 
adj = 0.16 SEest  = 0.44 F = 101.11  a = 0.67 

 
**เท�ากับ มีความสัมพันธ�อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.31 ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว�างป*จจัยดFานการบริหารจัดการ
ภาคเอกชนท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน โดยภาพรวม (Y) ในดFาน
การร�วมมือส�งเสริมการลงทุน (X31) ดFานการร�วมสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว (X33) มีความสัมพันธ�
เชิงบวกกับยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน โดยภาพรวม (Y) อย�างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สําหรับป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาคเอกชนท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การ
บริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน โดยภาพรวม (Y) ในดFานการร�วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือการ
ท�องเท่ียว (X32) ไม�มีผลกระทบต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน โดย
ภาพรวม (Y) เม่ือนําป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาคเอกชน ไดFแก� การร�วมมือส�งเสริมการลงทุน 
(X31) การร�วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือการท�องเท่ียว (X32) และการร�วมสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว 
(X33) ไปสรFางสมการพยากรณ�ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน โดยภาพรวม 
(Y) ไดFค�าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ�ปรับปรุง (R2) ไดFรFอยละเท�ากับ 0.17 และมีค�าคงท่ีของสมการ
พยากรณ�ในรูปแบบคะแนนดิบ (a) เท�ากับ 0.67 โดยไดFสมการพยากรณ�ดังนี้ 



209 
 
 สมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนดิบ 
   Y     =   0.67 + 0.44 (X31) + 0.44 (X33) 
 สมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
  ZY   =   0.41 (X31) + 0.22 (X33) 
 
ตารางท่ี 4.32 แสดงค�าวิเคราะห�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรป*จจัยดFานการบริหารจัดการ
 ภาคเอกชนท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของ
 จังหวัดกําแพงเพชร ดFานยุทธศาสตร�การส�งเสริมศักยภาพการท�องเท่ียว (Y1)  
 

ป6จจัยด�านการบริหารจัดการภาคเอกชน (X3) Y (X31) (X32) (X33) 
ยุทธศาสตร�การส�งเสริมศักยภาพการท�องเท่ียว (Y1) 1.00    
การร�วมมือส�งเสริมการลงทุน (X31) 0.34** 1.00   
การร�วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือการท�องเท่ียว (X32) 0.64** 0.66** 1.00  
การร�วมสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว (X33) 0.31** 0.22** 0.42** 1.00 
 
** ค�าสหสัมพันธ� มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.32 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ภายในระหว�างตัวแปรป*จจัยดFานการ
บริหารจัดการภาคเอกชน มีค�าอยู�ระหว�าง 0.31 - 0.34 ซ่ึงมีความสัมพันธ�กันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 ทุกดFาน เม่ือป*จจัยดFานการบริหารภาคเอกชน ในดFานการร�วมมือส�งเสริมการลงทุน 
(X31) การร�วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือการท�องเท่ียว (X32) และการร�วมสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว 
(X33) มีความสัมพันธ�กันสูงสุด เม่ือพิจารณาค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรป*จจัยดFานการ
บริหารจัดการภาคเอกชนพบว�า ป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาคเอกชนมีความสัมพันธ�เชิงบวกกับ
ยุทธศาสตร�การส�งเสริมศักยภาพการท�องเท่ียว (Y1) อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
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ตารางท่ี 4.33 แสดงการวิเคราะห�สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรป*จจัยดFานการบริหารจัดการ
 ภาคเอกชนท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของ
 จังหวัดกําแพงเพชร ดFานยุทธศาสตร�การส�งเสริมศักยภาพการท�องเท่ียว (Y1) 
 

ป6จจัยด�านการบริหารจัดการ
ภาคเอกชน (X3) 

ยุทธศาสตร�การส#งเสริมศักยภาพการ
ท#องเท่ียว (y1)   

t Sig. สัมประสิทธิ์ 
คะแนนดิบ 

สัมประสิทธิ์
คะแนนมาตรฐาน 

B S.E Beta (β) 
1. ค�าคงท่ี (Constant) 1.99 0.31  9.12 0.00 
การร�วมมือส�งเสริมการลงทุน (X31)   0.43 0.01 0.44 9.87 0.00 
R= 0.44 R2= 0.19  R2 

adj = 0.19 SEest  =  0.57   F = 123.12  a = 1.25 
2. ค�าคงท่ี (Constant) 0.82 0.45  2.10 0.00 
การร�วมมือส�งเสริมการลงทุน (X31)   0.44 0.04 0.33 7.28 0.00 
การร�วมสรFางเครือข�ายการ
ท�องเท่ียว (X33)   

0.21 0.05 0.32 8.23 0.00 

R = 0.33  R2 = 0.11  R2 
adj = 0.11  SEest  = 0.43  F = 100.40  a = 0.82 

 
 จากตารางท่ี 4.33 พบว�า ป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาคเอกชนท่ีมีผลต�อ
ยุทธศาสตร�การส�งเสริมศักยภาพการท�องเท่ียว (Y1) ดFานการร�วมมือส�งเสริมการลงทุน (X31) ดFานการ
ร�วมสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว (X33) มีความสัมพันธ�เชิงบวกกับยุทธศาสตร�การส�งเสริมศักยภาพ
การท�องเท่ียว อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สําหรับป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาคเอกชน
ท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การส�งเสริมศักยภาพการท�องเท่ียว ในดFานการร�วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือการ
ท�องเท่ียว (X32) ไม�มีผลกระทบต�อยุทธศาสตร�การส�งเสริมศักยภาพการท�องเท่ียว (Y1) เม่ือนําป*จจัย
ดFานการบริหารจัดการภาคเอกชน ในดFานการร�วมมือส�งเสริมการลงทุน (X31) การร�วมมือพัฒนา
ผลิตภัณฑ�เพ่ือการท�องเท่ียว (X32) และการร�วมสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว (X33) ไปสรFางสมการ
พยากรณ�ยุทธศาสตร�การส�งเสริมศักยภาพการท�องเท่ียว ไดFค�าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ�ปรับปรุง 
(R2) ไดFรFอยละเท�ากับ 0.11 และมีค�าคงท่ีของสมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนดิบ (a) เท�ากับ 0.82 
โดยไดFสมการพยากรณ�ดังนี้ 
 สมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนดิบ  
   Y  = 0.82 + 0.43 (X31) + 0.21 (X33) 

สมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน  
ZY = 0.33 (X31) + 0.32 (X33) 
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ตารางท่ี 4.34 แสดงค�าวิเคราะห�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรของป*จจัยดFานการบริหาร
 จัดการภาคเอกชนท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน
 ของจังหวัดกําแพงเพชร ดFานยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ� (Y2)   
 

ป6จจัยด�านการบริหารจัดการภาคเอกชน (X3) Y2 (X31) (X32) (X33) 
ยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ� (Y2)   1.00    
การร�วมมือส�งเสริมการลงทุน (X31) 0.57** 1.00   
การร�วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือการท�องเท่ียว (X32) 0.39** 0.39** 1.00  
การร�วมสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว (X33) 0.22** 0.22** 0.30** 1.00 

 
** ค�าสหสัมพันธ�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.34 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ภายในระหว�างตัวแปรป*จจัยดFานการ
บริหารจัดการภาคเอกชน มีค�าอยู�ระหว�าง 0.22 - 0.57 ซ่ึงมีความสัมพันธ�กันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 ทุกดFาน เม่ือป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาคเอกชน ในดFานการร�วมมือส�งเสริมการ
ลงทุน (X31) การร�วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือการท�องเท่ียว (X32) และการร�วมสรFางเครือข�ายการ
ท�องเท่ียว (X33) มีความสัมพันธ�กันสูงสุด เม่ือพิจารณาค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรป*จจัย
ดFานการบริหารจัดการภาคเอกชน พบว�า ยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ� (Y2) โดยภาพรวม มี
ความสัมพันธ�เชิงบวกกับป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาคเอกชนอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
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ตารางท่ี 4.35 แสดงการวิเคราะห�สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรป*จจัยดFานการบริหารจัดการ
 ภาคเอกชนท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของ
 จังหวัดกําแพงเพชร ดFานยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ� (Y2)   
 

ป6จจัยด�านการบริหารจัดการ
ภาคเอกชน (X3) 

ยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ� (Y2)   

t Sig. 
สัมประสิทธิ์ 
คะแนนดิบ 

สัมประสิทธิ์
คะแนนมาตรฐาน 

B S.E Beta (β) 
1. ค�าคงท่ี (Constant) 1.22 0.11  9.11 0.00 
การร�วมมือส�งเสริมการลงทุน (X31) 0.22 0.23 0.50 11.01 0.00 
R= 0.50  R2= 0.25   R2 

adj = 0.24  SEest  =  0.47   F = 211.12  a = 1.01 
2. ค�าคงท่ี (Constant) 0.69 0.34  3.99 0.00 
การร�วมมือส�งเสริมการลงทุน (X31) 0.40 0.02 0.47 5.33 0.00 
การร�วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือการ
ท�องเท่ียว (X31) 

0.30 0.00 0.45 7.91 0.00 

R= 0.47  R2= 0.22  R2 
adj = 0.21 SEest  = 0.33  F = 120.03  a = 0.69 

 
 จากตารางท่ี 4.35 พบว�า ป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาคเอกชนท่ีมีผลต�อ
ยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ� ในดFานการร�วมมือส�งเสริมการลงทุน (X31) การร�วมมือพัฒนา
ผลิตภัณฑ�เพ่ือการท�องเท่ียว (X32) มีความสัมพันธ�เชิงบวกกับยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ� (Y2)  
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สําหรับป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาคเอกชนท่ีมีผลต�อ
ยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ� (y2)  ในดFานการร�วมสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว (X33) ไม�มี
ผลกระทบต�อยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ� เม่ือนําป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาคเอกชน ในดFาน
การร�วมมือส�งเสริมการลงทุน (X31) การร�วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือการท�องเท่ียว (X32) และการ
ร�วมสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว (X33) ไปสรFางสมการพยากรณ�ยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ� (Y2) 
ไดFค�าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ�ปรับปรุง (R2) ไดFรFอยละเท�ากับ 0.22 และมีค�าคงท่ีของสมการ
พยากรณ�ในรูปแบบคะแนนดิบ (a) เท�ากับ 0.69 โดยไดFสมการพยากรณ�ดังนี้ 
 สมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนดิบ  
   Y  = 0.69 + 0.33 (X33) + 0.30 (X31) 
 สมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน  

ZY = 0.47 (X33) + 0.451 (X31)  
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ตารางท่ี 4.36 แสดงค�าวิเคราะห�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรของป*จจัยดFานการบริหาร
 จัดการภาคเอกชนท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน
 ของจังหวัดกําแพงเพชร ดFานยุทธศาสตร�การสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว (Y3) 
 

ป6จจัยด�านการบริหารจัดการภาคเอกชน (X3) Y3 (X31) (X32) (X33) 
ยุทธศาสตร�การสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว (Y3) 1.00   . 

การร�วมมือส�งเสริมการลงทุน (X31) 0.32** 1.00   
การร�วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือการท�องเท่ียว (X32) 0.22** 0.51** 1.00  

การร�วมสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว (X33) 0.32** 0.32** 0.51** 1.00 
 
** ค�าสหสัมพันธ�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.36 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ภายในระหว�างตัวแปรป*จจัยดFานการ
บริหารจัดการภาคเอกชน มีค�าอยู�ระหว�าง 0.32 - 0.22 ซ่ึงมีความสัมพันธ�กันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 ทุกดFาน เม่ือนําป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาคเอกชน ในดFานการร�วมมือส�งเสริมการ
ลงทุน (X31) การร�วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือการท�องเท่ียว (X32) และการร�วมสรFางเครือข�ายการ
ท�องเท่ียว (X33) มีความสัมพันธ�กันสูงสุด เม่ือพิจารณาค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรป*จจัย
ดFานการบริหารจัดการภาคเอกชน พบว�า ยุทธศาสตร�การสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว (Y3) โดย
ภาพรวม มีความสัมพันธ�เชิงบวกกับป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาคเอกชน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 
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ตารางท่ี 4.37 แสดงการวิเคราะห�สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรป*จจัยดFานการบริหารจัดการ
 ภาคเอกชนท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของ
 จังหวัดกําแพงเพชร ดFานยุทธศาสตร�การสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว (Y3) 
 

ป6จจัยด�านการบริหารจัดการ
ภาคเอกชน (X3) 

ยุทธศาสตร�การสร�างเครือข#ายการ
ท#องเท่ียว โดยภาพรวม  (Y3) 

t Sig. สัมประสิทธิ์ 
คะแนนดิบ 

สัมประสิทธิ์
คะแนนมาตรฐาน 

B S.E Beta (β) 
1. ค�าคงท่ี (Constant) 1.40 0.33  8.12 0.00 
การร�วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือการ
ท�องเท่ียว (X32) 

0.33 0.45 0.45 11.22 0.00 

R= 0.45  R2= 0.20   R2 
adj = 0.20 SEest  =  0.33  F = 137.12  a = 1.22 

2. ค�าคงท่ี (Constant) 0.50 0.22  4.91 0.00 
การร�วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือการ
ท�องเท่ียว (X32) 

0.43 0.37 0.46 5.11 0.00 

การร�วมสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว (X33) 0.22 0.12 0.40 7.41 0.00 
R= 0.46 R2= 0.21  R2 

adj = 0.11  SEest  = 0.33  F = 100.22  a = 0.50 
 
 จากตารางท่ี 4.37 พบว�า ป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาคเอกชนท่ีมีผลต�อ
ยุทธศาสตร�การสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว ในดFานการร�วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือการท�องเท่ียว 
(X32) การร�วมสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว (X33) มีความสัมพันธ�เชิงบวกกับยุทธศาสตร�การสรFาง
เครือข�ายการท�องเท่ียว อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สําหรับป*จจัยดFานการบริหารจัดการ
ภาคเอกชนท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว ในดFานการร�วมมือส�งเสริมการลงทุน 
(X31) ไม�มีผลกระทบต�อยุทธศาสตร�การสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว เม่ือนําป*จจัยการบริหาร
ภาคเอกชน ในดFานการร�วมมือส�งเสริมการลงทุน (X31) การร�วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือการท�องเท่ียว 
(X32) และการร�วมสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว (X33) ไปสรFางสมการพยากรณ�ยุทธศาสตร�การสรFาง
เครือข�ายการท�องเท่ียว ไดFค�าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ�ปรับปรุง (R2) ไดFรFอยละเท�ากับ 0.21 และ
มีค�าคงท่ีของสมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนดิบ (a) เท�ากับ 0.50 โดยไดFสมการพยากรณ�ดังนี้ 
 สมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนดิบ  
   Y  = 0.50 + 0.33 (X33) + 0.22 (X31)  

สมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน  
    ZY = 0.46 (X33) + 0.40 (X31)  
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ตารางท่ี 4.38 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างระหว�างตัวแปรของป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาค
 ประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน ท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียว
 อย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวม (Y) 
 
ป6จจัยด�านการบริหารจัดการภาคประชาชนและองค�กร

ท�องถ่ิน (X4) 
Y (X41) (X42) 

ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน
ของจังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวม (Y) 

1.00   

1. การมีส�วนร�วมในการจัดการแหล�งท�องเท่ียวของชุมชน 
(X41) 

0.61** 1.00  

2. การสรFางจิตสํานึกร�วมปกปjองผลประโยชน�แหล�ง
ท�องเท่ียว (X42) 

0.59** 0.61** 1.00 

 
**เท�ากับ มีความสัมพันธ�อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 
 จากตารางท่ี 4.38 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ภายในระหว�างตัวแปรป*จจัยดFานการ
บริหารจัดการภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน มีค�าอยู�ระหว�าง 0.59 – 0.61 ซ่ึงมีความสัมพันธ�กัน
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกดFาน เม่ือป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาคประชาชนและ
องค�กรทFองถ่ิน ในดFานการมีส�วนร�วมในการจัดการแหล�งท�องเท่ียวของชุมชน (X41) และการสรFาง
จิตสํานึกร�วมปกปjองผลประโยชน�แหล�งท�องเท่ียว (X42) ซ่ึงมีความสัมพันธ�กันสูง เม่ือพิจารณาค�า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน 
มีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวม 
(Y)  มีความสัมพันธ�เชิงบวกกับป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน อย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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ตารางท่ี 4.39 แสดงการวิเคราะห�สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาค
 ประชาชนและองค�กรทFองถ่ินท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียว
 อย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวม (Y) 
 

ป6จจัยด�านการบริหารจัดการภาค
ประชาชนและองค�กรท�องถ่ิน (X4) 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาการท#องเท่ียว
อย#างย่ังยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 

โดยภาพรวม (Y) 
t Sig. 

สัมประสิทธิ์ 
คะแนนดิบ 

สัมประสิทธิ์
คะแนนมาตรฐาน 

B S.E Beta (β) 
1. ค�าคงท่ี (Constant) 1.31 0.24  4.10 0.00 
การมีส�วนร�วมในการจัดการแหล�ง
ท�องเท่ียวของชุมชน (X41) 

0.23 0.49 0.55 10.11 0.00 

R= 0.55   R2= 0.30  R2 
adj

 = 0.30  SEest  =  0.32   F = 125.00 a = 1.00 
2. ค�าคงท่ี (Constant) 0.50 0.34  4.33 0.00 
การมีส�วนร�วมในการจัดการแหล�ง
ท�องเท่ียวของชุมชน (X41) 

0.32 0.10 0.45 5.88 0.00 

การสรFางจิตสํานึกร�วมปกปjอง
ผลประโยชน�แหล�งท�องเท่ียว (X42) 

0.46 0.21 0.42 4.44 0.00 

R= 0.45  R2= 0.22   R2 
adj

  = 0.22  SEest  =  0.52   F = 87.21  a = 0.50 
 
**เท�ากับ มีความสัมพันธ�อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.39 ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว�างป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาค
ประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน ท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน โดย
ภาพรวม (Y) ในดFานการมีส�วนร�วมในการจัดการแหล�งท�องเท่ียวของชุมชน (X41) และการสรFาง
จิตสํานึกร�วมปกปjองผลประโยชน�แหล�งท�องเท่ียว (X42) มีความสัมพันธ�เชิงบวกกับยุทธศาสตร�การ
บริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน โดยภาพรวม (Y) อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือ
นําป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน ไดFแก� การมีส�วนร�วมในการจัดการ
แหล�งท�องเท่ียวของชุมชน (X41) และการสรFางจิตสํานึกร�วมปกปjองผลประโยชน�แหล�งท�องเท่ียว 
(X42) ไปสรFางสมการพยากรณ�ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน โดยภาพรวม 
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(Y) ไดFค�าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ�ปรับปรุง (R2) ไดFรFอยละเท�ากับ 0.22 และมีค�าคงท่ีของสมการ
พยากรณ�ในรูปแบบคะแนนดิบ (a) เท�ากับ 0.50 โดยไดFสมการพยากรณ�ดังนี้ 
 สมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนดิบ 
  Y     =   0.50 + 0.52 (X42) + 0.46 (X41) 
 สมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
  ZY   =   0.45 (X42) + 0.42 (X41) 
 
ตารางท่ี 4.40 แสดงค�าวิเคราะห�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรป*จจัยดFานการบริหารจัดการ
 ภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ินท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียว
 อย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร ดFานยุทธศาสตร�การส�งเสริมศักยภาพการ
 ท�องเท่ียว (Y1) 
 

ป6จจัยด�านการบริหารจัดการภาคประชาชนและองค�กร
ท�องถ่ิน (X4) 

Y (X41) (X42) 

ยุทธศาสตร�การส�งเสริมศักยภาพการท�องเท่ียว (Y1) 1.00   
การมีส�วนร�วมในการจัดการแหล�งท�องเท่ียวของชุมชน 
(X41) 

0.34** 1.00  

การสรFางจิตสํานึกร�วมปกปjองผลประโยชน�แหล�งท�องเท่ียว 
(X42) 

0.64** 0.66** 1.00 

 
** ค�าสหสัมพันธ� มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.40 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ภายในระหว�างตัวแปรป*จจัยดFานการ
บริหารจัดการภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน มีค�าอยู�ระหว�าง 0.64 - 0.34 ซ่ึงมีความสัมพันธ�กัน
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกดFาน เม่ือนําป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาคประชาชน
และองค�กรทFองถ่ิน ในดFานการมีส�วนร�วมในการจัดการแหล�งท�องเท่ียวของชุมชน (X41) และการสรFาง
จิตสํานึกร�วมปกปjองผลประโยชน�แหล�งท�องเท่ียว (X42) ซ่ึงมีความสัมพันธ�กันสูง เม่ือพิจารณาค�า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน  
มีผลต�อยุทธศาสตร�การส�งเสริมศักยภาพการท�องเท่ียว (Y1) มีความสัมพันธ�เชิงบวกกับป*จจัยดFานการ
บริหารจัดการภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
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ตารางท่ี 4.41 แสดงการวิเคราะห�สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาค
 ประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน ท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�าง
 ยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร ดFานยุทธศาสตร�การส�งเสริมศักยภาพการท�องเท่ียว (Y1) 
 

ป6จจัยด�านการบริหารจัดการภาค
ประชาชนและองค�กรท�องถ่ิน 

(X4) 

ยุทธศาสตร�การส#งเสริมศักยภาพการ
ท#องเท่ียว (Y1) 

t Sig. สัมประสิทธิ์ 
คะแนนดิบ 

สัมประสิทธิ์
คะแนนมาตรฐาน 

B S.E Beta (β) 
1. ค�าคงท่ี (Constant) 1.22 0.29  4.10 0.00 
การมีส�วนร�วมในการจัดการแหล�ง
ท�องเท่ียวของชุมชน (X41) 

0.12 0.42 0.45 10.11 0.00 

R= 0.45  R2= 0.21   R2 
adj

 = 0.20  SEest  =  0.32  F = 125.00  a = 1.00 
2. ค�าคงท่ี (Constant) 0.34 0.22  4.32 0.00 
การมีส�วนร�วมในการจัดการแหล�ง
ท�องเท่ียวของชุมชน (X41) 

0.22 0.01 0.47 4.45 0.00 

การสรFางจิตสํานึกร�วมปกปjอง
ผลประโยชน�แหล�งท�องเท่ียว (X42) 

0.22 0.33 0.31 5.21 0.00 

R= 0.47 R2= 0.22   R2 
adj

  = 0.22  SEest  =  0.44  F = 77.00  a = 0.34 
 
 จากตารางท่ี 4.41 ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว�างป*จจัยดFานการบริหารจัดการ
ภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน ท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การส�งเสริมศักยภาพการท�องเท่ียว ในดFานการ
มีส�วนร�วมในการจัดการแหล�งท�องเท่ียวของชุมชน (X41) และการสรFางจิตสํานึกร�วมปกปjอง
ผลประโยชน�แหล�งท�องเท่ียว (X42) มีความสัมพันธ�เชิงบวกกับยุทธศาสตร�การส�งเสริมศักยภาพการ
ท�องเท่ียวโดยภาพรวม (Y) อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือนําป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาค
ประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน ไดFแก� การมีส�วนร�วมในการจัดการแหล�งท�องเท่ียวของชุมชน (X41) และการ
สรFางจิตสํานึกร�วมปกปjองผลประโยชน�แหล�งท�องเท่ียว (X42) ไปสรFางสมการพยากรณ�ยุทธศาสตร�การ
ส�งเสริมศักยภาพการท�องเท่ียวไดFค�าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ�ปรับปรุง (R2) ไดFรFอยละเท�ากับ 0.22 และ
มีค�าคงท่ีของสมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนดิบ (a) เท�ากับ 0.34 โดยไดFสมการพยากรณ�ดังนี้   
 สมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนดิบ 

  Y     =   0.34 + 0.44 (X41) + 0.22 (X42)   
 สมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
  ZY   =   0.47 (X41) + 0.31 (X42)   
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ตารางท่ี 4.42 แสดงค�าวิเคราะห�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรของป*จจัยดFานการบริหาร
 จัดการภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน ท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการ
 ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร ดFานยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ� (Y2) 
 

ป6จจัยด�านการบริหารจัดการภาคประชาชนและองค�กร
ท�องถ่ิน (X4) 

(Y2) (X41) (X42) 

ยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ� (Y2) 1.00   
การมีส�วนร�วมในการจัดการแหล�งท�องเท่ียวของชุมชน 
(X41) 

0.51** 1.00  

การสรFางจิตสํานึกร�วมปกปjองผลประโยชน�แหล�งท�องเท่ียว 
(X42) 

0.45** 0.32** 1.00 

 
** ค�าสหสัมพันธ�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.42 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ภายในระหว�างตัวแปรป*จจัยดFานการ
บริหารจัดการภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน มีค�าอยู�ระหว�าง 0.45 - 0.51 ซ่ึงมีความสัมพันธ�กัน
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกดFาน เม่ือนําป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาคประชาชน
และองค�กรทFองถ่ิน ในดFานการมีส�วนร�วมในการจัดการแหล�งท�องเท่ียวของชุมชน (X41) และการสรFาง
จิตสํานึกร�วมปกปjองผลประโยชน�แหล�งท�องเท่ียว (X42) ซ่ึงมีความสัมพันธ�กันสูง เม่ือพิจารณาค�า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน  
มีผลต�อยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ� มีความสัมพันธ�เชิงบวกกับป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาค
ประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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ตารางท่ี 4.43 แสดงการวิเคราะห�สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาค
 ประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน ท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียว
 อย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร ดFานยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ� (Y2) 
   

ป6จจัยด�านการบริหารจัดการภาค
ประชาชนและองค�กรท�องถ่ิน (X4) 

ยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ� (Y2) 

t Sig. 
สัมประสิทธิ์ 
คะแนนดิบ 

สัมประสิทธิ์
คะแนนมาตรฐาน 

B S.E Beta (β) 
1. ค�าคงท่ี (Constant) 1.33 0.34  5.50 0.00 
การมีส�วนร�วมในการจัดการแหล�ง
ท�องเท่ียวของชุมชน (X41) 

0.22 0.31 0.44 10.90 0.00 

R= 0.44  R2= 0.19 R2 
adj

  = 0.19  SEest  =  0.24  F = 105.21  a = 1.41 
2. ค�าคงท่ี (Constant) 0.52 0.22  3.02 0.00 
การมีส�วนร�วมในการจัดการแหล�ง
ท�องเท่ียวของชุมชน (X41) 

0.22 0.11 0.40 3.05 0.00 

การสรFางจิตสํานึกร�วมปกปjอง
ผลประโยชน�แหล�งท�องเท่ียว (X42) 

0.34 0.53 0.31 4.20 0.00 

R= 0.40  R2= 0.16  R2 
adj

  = 0.16  SEest  =  0.44   F = 77.00  a = 0.52 
   
 จากตารางท่ี 4.43 ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว�างป*จจัยดFานการบริหารจัดการ
ภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน ท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ� โดยภาพรวม ในดFานการมี
ส�วนร�วมในการจัดการแหล�งท�องเท่ียวของชุมชน (X41) และการสรFางจิตสํานึกร�วมปกปjอง
ผลประโยชน�แหล�งท�องเท่ียว (X42) มีความสัมพันธ�เชิงบวกกับยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ� โดย
ภาพรวม อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือนําป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาคประชาชน
และองค�กรทFองถ่ิน ไดFแก� การมีส�วนร�วมในการจัดการแหล�งท�องเท่ียวของชุมชน (X41) และการสรFาง
จิตสํานึกร�วมปกปjองผลประโยชน�แหล�งท�องเท่ียว (X42) ไปสรFางสมการพยากรณ�ยุทธศาสตร�การ
ประชาสัมพันธ� โดยภาพรวม ไดFค�าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ�ปรับปรุง (R2) ไดFรFอยละเท�ากับ 0.16 
และมีค�าคงท่ีของสมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนดิบ (a) เท�ากับ 0.52 โดยไดFสมการพยากรณ�ดังนี้ 
 สมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนดิบ 
  Y     =   0.52 + 0.44 (X41) + 0.34 (X42) 
 สมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
  ZY   =   0.40 (X41) + 0.31 (X42) 
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ตารางท่ี 4.44 แสดงค�าวิเคราะห�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรของป*จจัยดFานการบริหาร
 จัดการภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน ท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการ
 ท�องเท่ียวอย�าง ยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร ดFานยุทธศาสตร�การสรFางเครือข�ายการ
 ท�องเท่ียว (Y3)   
 

ป6จจัยด�านการบริหารจัดการภาคประชาชนและองค�กร
ท�องถ่ิน (X4) 

(Y3) (X41) (X42) 

ยุทธศาสตร�การสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว (Y3) 1.00   

การมีส�วนร�วมในการจัดการแหล�งท�องเท่ียวของชุมชน 
(X41) 

0.32** 1.00  

การสรFางจิตสํานึกร�วมปกปjองผลประโยชน�แหล�งท�องเท่ียว 
(X42) 

0.22** 0.51** 1.00 

 
** ค�าสหสัมพันธ�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.44 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ภายในระหว�างตัวแปรป*จจัยดFานการ
บริหารจัดการภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน มีค�าอยู�ระหว�าง 0.22 – 0.32 ซ่ึงมีความสัมพันธ�กัน
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกดFาน เม่ือนําป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาคประชาชน
และองค�กรทFองถ่ิน ในดFานการมีส�วนร�วมในการจัดการแหล�งท�องเท่ียวของชุมชน (X41) และการสรFาง
จิตสํานึกร�วมปกปjองผลประโยชน�แหล�งท�องเท่ียว (X42) ซ่ึงมีความสัมพันธ�กันสูง เม่ือพิจารณาค�า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน  
มีผลต�อยุทธศาสตร�การสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียวมีความสัมพันธ�เชิงบวกกับป*จจัยดFานการบริหาร
จัดการภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



222 
 
ตารางท่ี 4.45 แสดงการวิเคราะห�สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาค
 ประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน ท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียว
 อย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร ดFานยุทธศาสตร�การสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว (Y3)   
 

ป6จจัยด�านการบริหารจัดการภาค
ประชาชนและองค�กรท�องถ่ิน (X4) 

ยุทธศาสตร�การสร�างเครือข#ายการ
ท#องเท่ียว (Y3)   

t Sig. สัมประสิทธิ์ 
คะแนนดิบ 

สัมประสิทธิ์
คะแนนมาตรฐาน 

B S.E Beta (β) 
1. ค�าคงท่ี (Constant) 1.45 0.23  5.58 0.00 
การมีส�วนร�วมในการจัดการแหล�ง
ท�องเท่ียวของชุมชน (X41) 

0.33 0.35 0.43 9.56 0.00 

R= 0.44   R2= 0.19  R2 
adj

 = 0.19  SEest  =  0.24   F = 105.21  a = 1.41 
2. ค�าคงท่ี (Constant) 0.39 0.32  4.77 0.00 
การมีส�วนร�วมในการจัดการแหล�ง
ท�องเท่ียวของชุมชน (X41) 

0.41 0.02 0.44 4.58 0.00 

การสรFางจิตสํานึกร�วมปกปjอง
ผลประโยชน�แหล�งท�องเท่ียว (X42) 

0.66 0.41 0.41 5.90 0.00 

R= 0.44  R2= 0.18  R2 
adj = 0.18  SEest  =  0.43   F = 72.55  a = 0.39 

 
 จากตารางท่ี 4.45 ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว�างป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาค
ประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน ท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว โดยภาพรวม (Y3) ใน
ดFานการมีส�วนร�วมในการจัดการแหล�งท�องเท่ียวของชุมชน (X41) และการสรFางจิตสํานึกร�วมปกปjอง
ผลประโยชน�แหล�งท�องเท่ียว (X42) มีความสัมพันธ�เชิงบวกกับยุทธศาสตร�การสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว 
โดยภาพรวม (Y3) อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือนําป*จจัยดFานการบริหารจัดการภาค
ประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน ไดFแก� การมีส�วนร�วมในการจัดการแหล�งท�องเท่ียวของชุมชน (X41) และการ
สรFางจิตสํานึกร�วมปกปjองผลประโยชน�แหล�งท�องเท่ียว (X42) ไปสรFางสมการพยากรณ�ยุทธศาสตร�การสรFาง
เครือข�ายการท�องเท่ียว โดยภาพรวม (Y3) ไดFค�าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ�ปรับปรุง (R2) ไดFรFอยละเท�ากับ 
0.18 และมีค�าคงท่ีของสมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนดิบ (a) เท�ากับ 0.39 โดยไดFสมการพยากรณ�ดังนี้  
 สมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนดิบ 
  Y     =   0.39 + 0.43 (X41) + 0.66 (X42) 
 สมการพยากรณ�ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
  ZY   =   0.44 (X41) + 0.411 (X42) 
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 4.2.4 สรุปตามวัตถุประสงค�ขFอท่ี 2 เพ่ือศึกษาป*จจัยท่ีมีผลต�อยุทธศาสตร�การบริหาร
จัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
  จากการวิเคราะห�แบบสัมภาษณ�เชิงลึก และจากแบบสอบถาม กับผูFท่ีเก่ียวขFองกับ
ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงท้ังสองแบบนั้นมี
ความสอดคลFองกัน  
 
4.3 เสนอยุทธศาสตร�ท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการการท#องเท่ียวอย#างย่ังยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
 การศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร ผูFวิจัยไดFศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวขFองกับยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�าง
ยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร โดยไดFรวบรวมขFอมูลท่ีไดFจากการสัมภาษณ�เชิงลึกกับนักบริหาร
ระดับสูง ผูFประกอบการการท�องเท่ียวจังหวัดกําแพงเพชร ภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน ซ่ึงเป0นผูF
ท่ีเก่ียวขFองกับยุทธศาสตร�การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 18 คน 
และขFอมูลจากแบบสอบถาม และจากนักวิชาการ จํานวน 2 คน ซ่ึงเป0นผูFเชี่ยวชาญดFานการท�องเท่ียว 
คือ ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ภู�เทศ อาจารย�ประจําคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค� สรุปผลการสัมภาษณ�ไดFว�า ป*จจัยสําคัญท่ีจะทําใหFการพัฒนาการท�องเท่ียวมีความอย�าง
ยื่นไดFนั้น มี 2 ป*จจัย คือ นโยบายการท�องเท่ียวของภาครัฐ ตFองมีความชัดเจน มีความต�อเนื่อง มี
กระบวนการวัดผลและประเมินอย�างเป0นระบบ และในข้ันตอนของการนํานโยบายไปปฏิบัติถือเป0น
หัวใจสําคัญ ตFองใหFผูFมีส�วนไดFส�วนเสียเขFาไปมีส�วนร�วม ส�วนการบริหารจัดการดFานการท�องเท่ียวนั้น 
ตFองมีการบูรณาการการทํางานในลักษณะภาคีความร�วมมือ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน ตFองทํางานร�วมกัน สรFางกระบวนการเรียนรูFใหFแก�ภาคประชาชนและ
องค�กรทFองถ่ินในฐานะผูFอาศัยอยู�ในพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียว ตFองบริหารจัดการการท�องเท่ียวในลักษณะ
การท�องเท่ียวโดยชุมชน ในขณะท่ี ผศ.ชูชาติ  นพพลกรัง อดีตอาจารย�ประจําคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดFกล�าวถึง ยุทธศาสตร�การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�าง
ยั่งยืน ว�า ในการกําหนดยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวตFองคํานึงถึงบริบทพ้ืนว�า มีศักยภาพมากนFอย
เพียงใด ยุทธศาสตร�ตFองสอดรับกับนโยบายในระดับต�างๆ นอกจากนี้ การประชาสัมพันธ� การทํางาน
เป0นทีม เป0นเครือข�าย ก็เป0นป*จจัยสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนการท�องเท่ียวใหFไปสู�ความยั่งยืนไดF  
 ทําใหFไดFมาซ่ึงยุทธศาสตร�ท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของ
จังหวัดกําแพงเพชร จําแนกไดF 4 ยุทธศาสตร� คือ 1) ยุทธศาสตร�การบริหารภาครัฐ 2) ยุทธศาสตร�การ
บริหารภาคเอกชน 3) ยุทธศาสตร�การบริหารภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน และ 4) ยุทธศาสตร�
ความร�วมมือระหว�างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน สรุปไดF ดังนี้  
 ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การบริหารภาครัฐ แบ�งออกเป0น 4 ยุทธวิธี อันไดFแก�  
   ยุทธวิธีท่ี 1.1 การส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียว  
   ยุทธวิธีท่ี 1.2 การส�งเสริมการลงทุน  
   ยุทธวิธีท่ี 1.3 การพัฒนาป*จจัยพ้ืนฐานดFานการบริการท�องเท่ียว 
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   ยุทธวิธีท่ี 1.4 การส�งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ�อย�างมีวิสัยทัศน� 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การบริหารภาคเอกชน แบ�งออกเป0น 3 ยุทธวิธี อันไดFแก�  
   ยุทธวิธีท่ี 2.1 การร�วมมือส�งเสริมการลงทุน  
   ยุทธวิธีท่ี 2.2 การร�วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือการท�องเท่ียว  
   ยุทธวิธีท่ี 2.3 การร�วมสรFางเครือข�ายการท�องเท่ียว 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การบริหารภาคประชาชนและองค�กรทFองถ่ิน แบ�งออกเป0น 3 ยุทธวิธี    
อันไดFแก�     
   ยุทธวิธีท่ี 3.1 การมีส�วนร�วมในการจัดการแหล�งท�องเท่ียวของชุมชน 
   ยุทธวิธีท่ี 3.2 การสรFางจิตสํานึกร�วมปกปjองผลประโยชน�แหล�งท�องเท่ียว  
 ยุทธศาสตร�ท่ี 4 ยุทธศาสตร�ความร�วมมือระหว�างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
และองค�กรทFองถ่ิน เป0นการวิเคราะห�และสรุปจากยุทธศาสตร�ท่ี 1 ยุทธศาสตร�ท่ี 2 และยุทธศาสตร�ท่ี 3 มา
บูรณาการเป0นยุทธศาสตร�ความร�วมมือระหว�างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนและองค�กร
ทFองถ่ิน แบ�งออกเป0น 3 ยุทธวิธี อันไดFแก�  
   ยุทธวิธีท่ี 4.1 การส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียวเพ่ือสังคม  
   ยุทธวิธีท่ี 4.2 การส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียวเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ  
   ยุทธวิธีท่ี  4.3 การส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียวแบบบูรณาการอย�างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ เป�นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research) มีท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงการวิจัยเชิง
คุณภาพ เป�นการวิเคราะห6จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข=อง และจาก
การสัมภาษณ6ของกลุ>มบุคคล 4 กลุ>ม อันได=แก> ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและองค6กรท=องถ่ิน 
และนักวิชาการ โดยใช=วิธีเก็บรวบรวมข=อมูลด=วยการใช=แบบสัมภาษณ6เชิงลึก (In-Depth Interview) 
จํานวน 20 คน ส>วนการวิจัยเชิงปริมาณ เป�นการวิเคราะห6จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และ
เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข=องรวมถึงปOจจัยท่ีมีผลต>อยุทธศาสตร6การบริหารจัดการการท>องเท่ียวอย>าง
ยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือให=ได=มาซ่ึงยุทธศาสตร6ท่ีเหมาะสม โดยใช=วิธีเก็บรวบรวมข=อมูลด=วย
การใช=แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเลือกกลุ>มตัวอย>างใช=วิธีสุ>มตัวอย>างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) ได=แก> นักท>องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 7 อําเภอ ได=แก> 
อําเภอเมือง อําเภอโกสัมพีนคร อําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอคลองลาน อําเภอลานกระบือ อําเภอ
คลองขลุง และ อําเภอพรานกระต>าย  ซ่ึงเป�นอําเภอท่ีมีแหล>งท>องเท่ียว โดยใช=แบบสอบถามจํานวน 
400 ชุด เป�นเครื่องมือสําหรับใช=ในการวิจัย  
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ได=มีการเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในภาพรวมตาม
วัตถุประสงค6ของการวิจัยท้ัง 3 ข=อ โดยผลการวิจัยสรุปได=ดังนี้ 1) การศึกษายุทธศาสตร6การบริหาร
จัดการการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 2) การศึกษาปOจจัยท่ีมีผลต>อยุทธศาสตร6การ
บริหารจัดการการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร และ 3) การเสนอยุทธศาสตร6ท่ี
เหมาะสมในการบริหารจัดการการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
 5.1.1 การศึกษายุทธศาสตร6การบริหารจัดการการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร  
  ยุทธศาสตร6มีวิสัยทัศน6 พันธกิจ เป_าหมายและวัตถุประสงค6 เหมาะสมและสอดคล=อง
กับบริบทพ้ืนท่ี สอดรับกับยุทธศาสตร6และนโยบายในระดับต>างๆ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร6การ
ท>องเท่ียวไปสู>การปฏิบัติได=ให=ความสําคัญกับการมีส>วนร>วมจากทุกภาคส>วน และมีการติดตามและ
ประเมินผลตามแนวทางของกรมการท>องเท่ียว กระทรวงการท>องเท่ียวและกีฬา ส>วนการกําหนด
ยุทธศาสตร6 มีการนําจุดแข็ง จุดเด>นของจังหวัด มาเป�นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
การท>องเท่ียว พัฒนาจุดอ>อนเพ่ือรองรับนักท>องเท่ียวด=วยการบูรณาการความร>วมมือของทุกภาคส>วน
อย>างเป�นระบบ มีการปรับตัวเพ่ือรองรับกับอุปสรรค เช>น สภาพการณ6ทางเศรษฐกิจ ความไม>แน>นอน
ทางการเมือง พัฒนาศักยภาพด=านบริการให=เท>าเทียมกับจังหวัดใกล=เคียง และสนองตอบนโยบาย
รัฐบาลท่ีส>งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการท>องเท่ียวท้ังภายในและต>างประเทศ และกําหนด
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ยุทธศาสตร6การท>องท>องเท่ียวของจังหวัดให=สอดคล=องยุทธศาสตร6กลุ>มจังหวัดด=วยการเชื่อมโยงการ
ท>องเท่ียวของจังหวัดกับจังหวัดใกล=เคียง และเตรียมความพร=อมในการท่ีประเทศไทยจะเปeดการค=าเสรี
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)  
  กลุ>มตัวอย>างมีความคิดเห็นในประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร6การบริหารจัดการการ
ท>องเท่ียวอย>างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร อยู>ในระดับ มาก ค>าเฉลี่ยโดยรวม ( X = 3.89, S.D. = 
0.89) เม่ือพิจารณาเป�นรายด=าน 3 ด=าน พบว>า กลุ>มตัวอย>างมีความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตร6การ
สร=างเครือข>ายการท>องเท่ียว มากท่ีสุดค>าเฉลี่ย ( X = 3.99, S.D. = 0.88) รองลงมา คือ ยุทธศาสตร6
การประชาสัมพันธ6 ค>าเฉลี่ย ( X = 3.87, S.D. = 0.89) และกลุ>มตัวอย>างมีความคิดเห็น น=อยท่ีสุด คือ 
ยุทธศาสตร6การส>งเสริมศักยภาพการท>องเท่ียว ค>าเฉลี่ย ( X = 3.82, S.D. = 0.90) ตามลําดับ 
 5.1.2 การศึกษาปOจจัยท่ีมีผลต>อยุทธศาสตร6การบริหารจัดการการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืนของ
จังหวัดกําแพงเพชร 
  1) ปOจจัยด=านนโยบายการท>องเท่ียว 
   ผู=ตอบแบบสัมภาษณ6เชิงลึก 
   นโยบายมีวัตถุประสงค6ชัดเจน มีความเหมาะและสอดคล=องกับบริบทพ้ืนท่ี สอดรับ
กับนโยบายในระดับต>างๆ สามารถนําไปปฏิบัติได=จริง ผู=บริหารระดับการกําหนดนโยบายแต>ละท>าน
ท่ีมาดํารงตําแหน>งต>างให=ความสําคัญในการพัฒนาการท>องเท่ียวในระดับท่ีต>างกัน และเสถียรภาพ
ทางการเมืองมีผลต>อความเนื่องของนโยบาย การมีส>วนร>วมในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติของผู=
มีส>วนได=ส>วนเสียยังมีน=อยและควรให=ผู=มีส>วนได=ส>วนเสียเข=ามามีส>วนร>วมในทุกกระบวนการ และ การ
ติดตามและประเมินผล ควรเปeดโอกาสให=ผู=มีส>วนได=ส>วนเสียเข=ามามีส>วนร>วมในการติดตามและ
ประเมินผล 
   ผู=ตอบแบบสอบถาม 
   ผลการวิเคราะห6ระดับความคิดเห็นของนักท>องเท่ียวในจังหวัดกําแพงเพชร
เก่ียวกับนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับการท>องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชร ในภาพรวม พบว>า กลุ>ม
ตัวอย>างมีความคิดเห็นในประเด็นเก่ียวกับนโยบายด=านการท>องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชร อยู>ใน
ระดับ มาก ค>าเฉลี่ยโดยรวม ( X = 3.62, S.D. = 0.88) เม่ือพิจารณาเป�นรายด=าน ท้ัง 4 ด=าน พบว>า 
กลุ>มตัวอย>างมีความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายด=านการท>องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชร โดยมีความ
คิดเห็นด=านการวัดและประเมินได= มากท่ีสุด ค>าเฉลี่ย ( X = 3.85, S.D. = 0.86) รองลงมา คือ 
วัตถุประสงค6ท่ีชัดเจน ค>าเฉลี่ย ( X = 3.61, S.D. = 0.84) ความต>อเนื่องของนโยบาย ค>าเฉลี่ย ( X = 
3.57, S.D. = 0.94) และกลุ>มตัวอย>างมีความคิดเห็น น=อยท่ีสุด คือ การนําไปปฏิบัติ ค>าเฉลี่ย ( X = 
3.48, S.D. = 0.88) ตามลําดับ 
  2) ปOจจัยด=านการบริหารจัดการ 
   ผู=ตอบแบบสัมภาษณ6เชิงลึก ในส>วนของภาครัฐ พบว>า ภาครัฐให=ความสําคัญกับ
การพัฒนาการท>องเท่ียวเป�นอันดับรองจากด=านอ่ืนๆ และ ส>วนใหญ>ภาครัฐมีการส>งเสริมและพัฒนา
ด=านการท>องเท่ียวในส>วนท่ีเป�นสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกยังขาดการส>งเสริมและ
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พัฒนาในเรื่องของโครงการ กิจกรรม และการประชาสัมพันธ6ด=านการท>องเท่ียว ภาครัฐควรนําเอาจุด
แข็งของจังหวัดมาเป�นจุดขายด=านการท>องเท่ียว เพ่ือเป�นการกระตุ=นการลงทุนของนักลงทุนท้ังชาว
ไทยและชาวต>างชาติ และปOจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนด=านการท>องเท่ียวคือ การให=
ความสําคัญด=านการท>องเท่ียวอย>างต>อเนื่องของภาครัฐ การพัฒนาปOจจัยพ้ืนฐานด=านการบริการ
ท>องเท่ียว จังหวัดไม>มีความพร=อมด=านปOจจัยพ้ืนฐานด=านการบริการท>องเท่ียว เช>น 1) ระบบขนส>งยัง
ไม>มีความพร=อม 2) บุคลากรด=านการบริการ ยังมีข=อจํากัดด=านภาษาต>างประเทศ  3) การ
ประชาสัมพันธ6แหล>งท>องเท่ียวและกิจกรรมส>งเสริมการท>องเท่ียวมีน=อย 4) จํานวนป_ายบอกทางไป
แหล>งท>องเท่ียวมีน=อยมาก และ 5) สินค=าทางการท>องเท่ียวและบริการทางการท>องเท่ียวยังไม>ได=
มาตรฐาน และในอนาคตภายใน 5-10 ปq ข=างหน=า จังหวัดควรพัฒนามาตรฐาน กฎเกณฑ6ในการ
บริการการท>องเท่ียว เพ่ือให=เป�นมาตรฐานเดียวกัน และควรพัฒนาบุคลากรด=านการท>องเท่ียว เพ่ือ
สร=างความประทับใจให=แก>นักท>องเ ท่ียวในการกลับมาท>องเ ท่ียวอีก นอกจากนี้  ควรมีการ
ประชาสัมพันธ6ในหลายช>องทางและหลายรูปแบบ พร=อมท้ัง สร=างความเชื่อม่ันในเรื่องความปลอดภัย
ให=เกิดข้ึนแก>นักท>องเท่ียว 
   ผู=ตอบแบบสอบถาม ในส>วนของการบริหารจัดการภาครัฐ พบว>า กลุ>มตัวอย>างมี
ความคิดเห็นในประเด็นเก่ียวกับการบริหารจัดการภาครัฐ อยู>ในระดับ มาก ค>าเฉลี่ยโดยรวม ( X = 
3.52, S.D. = 0.86) เม่ือพิจารณาเป�นรายด=าน ท้ัง 4 ด=าน พบว>า กลุ>มตัวอย>างมีความคิดเห็นด=าน การ
พัฒนาปOจจัยพ้ืนฐานด=านการบริการท>องเท่ียว มากท่ีสุด ค>าเฉลี่ย ( X = 4.07, S.D. = 0.92) รองลงมา 
คือ การส>งเสริมการลงทุน ค>าเฉลี่ย ( X = 4.06, S.D. = 0.90) การส>งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ6
อย>างมีวิสัยทัศน6 ค>าเฉลี่ย ( X = 3.87, S.D. = 0.91) และกลุ>มตัวอย>างมีความคิดเห็น น=อยท่ีสุด คือ 
การส>งเสริมและพัฒนาการท>องเท่ียว ค>าเฉลี่ย ( X = 3.63, S.D. = 0.93) ตามลําดับ  
   ผู=ตอบแบบสัมภาษณ6เชิงลึก ในส>วนของการบริหารจัดการภาคเอกชน พบว>า 
ผู=ประกอบการมีการแข>งขันกันสูง ผู=ประกอบการต=องการให=ภาครัฐเข=ามาช>วยเหลือเรื่องการจัดหา
แหล>งเงินทุน และ สนับสนุนด=านวิชาการ ประกอบกับสินค=าทางการเกษตรไม>ได=พัฒนาหรือแปรรูปให=
เป�นสินค=าเพ่ือการท>องเท่ียวอย>างจริงจัง ภาครัฐไม>ได=เข=ามาส>งเสริมและสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมคุณค>าและ
มูลค>าในผลิตชุมชน และควรจัดศูนย6บริการจําหน>ายผลิตภัณฑ6เพ่ือการท>องเท่ียวตามเส=นทางการ
ท>องเท่ียว และการร>วมสร=างเครือข>ายการท>องเท่ียว ผู=ประกอบการเคยร>วมกันสร=างเครือข>ายระหว>าง
ผู=ประกอบการด=วยกัน แต>ไม>ประสบความสําเร็จ เพราะมีการแข>งขันกันสูง สิ่งท่ีภาคเอกชนต=องการคือ
ให=ภาครัฐเข=ามาสนับสนุนด=านงบประมาณและเป�นตัวกลางในการสร=างเครือข>ายเพ่ือสร=างจุดยืน
ร>วมกันในการขับเคลื่อนการท>องเท่ียว  
   ผู=ตอบแบบสอบถาม ในส>วนของการบริหารจัดการภาคเอกชน พบว>า กลุ>ม
ตัวอย>างมีความคิดเห็นในประเด็นเก่ียวกับการบริหารจัดการภาคเอกชน อยู>ในระดับ มาก ค>าเฉลี่ย
โดยรวม ( X = 3.55, S.D. = 0.86) เม่ือพิจารณาเป�นรายด=าน ท้ัง 3 ด=าน พบว>า กลุ>มตัวอย>างมีความ
คิดเห็นด=านการร>วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ6เพ่ือการท>องเท่ียว มากท่ีสุด ค>าเฉลี่ย ( X = 3.91, S.D. = 
0.96) รองลงมา คือ การร>วมมือส>งเสริมการลงทุน ค>าเฉลี่ย ( X = 3.89, S.D. = 0.93) และกลุ>ม
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ตัวอย>างมีความคิดเห็น น=อยท่ีสุด คือ การร>วมสร=างเครือข>ายการท>องเท่ียว ค>าเฉลี่ย ( X = 3.77, S.D. 
= 0.96) ตามลําดับ 
   ผู=ตอบแบบสัมภาษณ6เชิงลึก ในส>วนของการบริหารจัดการภาคประชาชนและ
องค6กรท=องถ่ิน พบว>า ภาคประชาชนและองค6กรท=องถ่ินในฐานะเป�นผู=มีส>วนได=ส>วนเสียและเป�นผู=อยู>
ในพ้ืนท่ีแหล>งท>องเท่ียว ควรมีบทบาทในการจัดการแหล>งท>องเท่ียวด=วยการดําเนินการเองหรือเข=าไป
ร>วมจัดการกับหน>วยงานท่ีเก่ียวข=อง โดยภาครัฐอาจจัดให=มีการอบรมความร>วมมือระหว>างภาครัฐ 
เอกชน ประชาชนและองค6กรท=องถ่ิน บุคคลท่ีจะเป�นกําลังสําคัญในการดําเนินการเรื่องเหล>านี้ คือ 
ผู=นําท=องถ่ิน จะต=องเป�นผู=มีวิสัยทัศน6 มีความรอบรู= เป�นท่ีเคารพศรัทธา กระตุ=นให=คนในชุมชนเข=ามาม่ี
ส>วนร>วมในทุกกระบวนการ และภาคประชาชนและองค6กรท=องถ่ินในฐานะเป�นผู=ท่ีอาศัยอยู>ในพ้ืนท่ี 
เป�นผู=มีส>วนได=ส>วนเสียคนสําคัญ ต=องได=รับการปลูกฝOงจิตสํานึกร>วมปกป_องผลประโยชน6แหล>ง
ท>องเท่ียว โดยภาครัฐต=องเข=ามาสร=างกระบวนการเรียนรู=ร>วมกับคนในท=องถ่ินให=มีความรู=เก่ียวกับ
ผลกระทบอันจะเกิดจากแหล>งท>องเท่ียว และองค6กรท=องถ่ินต=องเป�นหลักในการสร=างจิตสํานึกร>วม 
โดยร>วมมือกับ ผู=นําชาวบ=าน ปราชญ6ชาวบ=าน ผู=อาวุโสซ่ึงเป�นท่ีเคารพนับถือของชาวบ=าน และเยาวชน 
เพ่ือให=คนเหล>านี้เกิดความรัก ความหวงแหนชุมชนของตนเอง โดยทุกคนถือเป�นเจ=าของท=องถ่ิน
ร>วมกันกลุ>มเป_าหมายในการสร=างจิตสํานึกร>วมปกป_องผลประโยชน6แหล>งท>องเท่ียว คือ คนในท=องถ่ิน
ทุกคนซ่ึงเป�นเจ=าของท=องถ่ิน ให=ช>วยกันรักษาและหวงแหนแหล>งท>องเท่ียว 
   ผู=ตอบแบบสอบถาม ในส>วนของการบริหารจัดการภาคประชาชนและองค6การ
ท=องถ่ิน พบว>ากลุ>มตัวอย>างมีความคิดเห็นในประเด็นเก่ียวกับการบริหารจัดการภาคประชาชนและ
องค6กรท=องถ่ิน อยู>ในระดับ มาก ค>าเฉลี่ยโดยรวม ( X = 3.67, S.D. = 0.85) เม่ือพิจารณาเป�นรายด=าน 
ท้ัง 2 ด=าน พบว>า กลุ>มตัวอย>างมีความคิดเห็นด=านการมีส>วนร>วมในการจัดการแหล>งท>องเท่ียวของ
ชุมชน มากท่ีสุด ค>าเฉลี่ย ( X = 3.86, S.D. = 0.83) รองลงมา คือ การสร=างจิตสํานึกร>วมปกป_อง
ผลประโยชน6แหล>งท>องเท่ียวค>าเฉลี่ย ( X = 3.67, S.D. = 0.85) ตามลําดับ  
  สรุปผลการวิเคราะห6ความสัมพันธ6ระหว>างตัวแปร 
  ปOจจัยด=านนโยบายการท>องเท่ียว 
  ค>าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ6ภายในระหว>างตัวแปรปOจจัยด=านนโยบายการท>องเท่ียว มี
ค>าอยู>ระหว>าง 0.21 – 0.18  ซ่ึงมีความสัมพันธ6กันอย>างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกด=าน เม่ือ
นําปOจจัยด=านนโยบายการท>องเท่ียว ในด=านวัตถุประสงค6ท่ีชัดเจน (X11) ความต>อเนื่องของนโยบาย 
(X12) การนํานโยบายไปปฏิบัติ (X13) และการวัดและประเมินผลได= (X14) ซ่ึงมีความสัมพันธ6กันสูง 
เม่ือพิจารณาค>าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ6ระหว>างตัวแปรปOจจัยด=านนโยบายการท>องเท่ียว พบว>า ปOจจัย
ด=านนโยบายการท>องเท่ียวมีผลต>อยุทธศาสตร6การบริหารจัดการการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร โดยภาพรวม (Y)  มีความสัมพันธ6เชิงบวกกับปOจจัยด=านนโยบายการท>องเท่ียว อย>างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ผลการทดสอบความสัมพันธ6ระหว>างปOจจัยด=านนโยบายการท>องเท่ียวท่ีมีผลต>อ
ยุทธศาสตร6การบริหารจัดการการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืน โดยภาพรวม (Y) ในด=านความต>อเนื่องของ
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นโยบาย (X12) ด=านวัดผลและประเมินได= (X12) มีความสัมพันธ6เชิงบวกกับยุทธศาสตร6การบริหาร
จัดการการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืน โดยภาพรวม (Y) อย>างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สําหรับ
ปOจจัยด=านนโยบายการท>องเท่ียวท่ีมีผลต>อยุทธศาสตร6การบริหารจัดการการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืน โดย
ภาพรวม (Y) ในด=านวัตถุประสงค6ชัดเจน (X11) นําไปปฏิบัติได= (X13) ไม>มีผลกระทบต>อยุทธศาสตร6
การบริหารจัดการการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืน โดยภาพรวม (Y) เม่ือนําปOจจัยด=านนโยบายการท>องเท่ียว 
ได=แก> มีวัตถุประสงค6ชัดเจน (X11) ความต>อเนื่องของนโยบาย (X12) นําไปปฏิบัติได= (X13) และ
วัดผลและประเมินได= (X14) ไปสร=างสมการพยากรณ6ยุทธศาสตร6การบริหารจัดการการท>องเท่ียวอย>าง
ยั่งยืน โดยภาพรวม (Y) ได=ค>าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ6ปรับปรุง (R2) ได=ร=อยละเท>ากับ 0.14 และ
มีค>าคงท่ีของสมการพยากรณ6ในรูปแบบคะแนนดิบ (a) เท>ากับ 0.88 โดยได=สมการพยากรณ6ดังนี้ 
  สมการพยากรณ6ในรูปแบบคะแนนดิบ 
   Y     = 0.88 + 0.44 (X14) + 0.315 (X12) 
  สมการพยากรณ6ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
   ZY   = 0.38 (X14) + 0.31 (X12) 
  ปOจจัยด=านการบริหารจัดการ 
  1) การบริหารจัดการภาครัฐ 
   ค>าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ6ภายในระหว>างตัวแปรปOจจัยด=านการบริหารจัดการ
ภาครัฐมีค>าอยู>ระหว>าง 0.69 – 0.34 ซ่ึงมีความสัมพันธ6กันอย>างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01    
ทุกด=าน เม่ือนําปOจจัยด=านการบริหารจัดการภาครัฐ ในด=านการส>งเสริมและพัฒนาการท>องเท่ียว 
(X21) การส>งเสริมการลงทุน (X22) การพัฒนาปOจจัยพ้ืนฐานด=านการบริการท>องเท่ียว (X23) และการ
ส>งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ6อย>างมีวิสัยทัศน6 (X24) ซ่ึงมีความสัมพันธ6กันสูง เม่ือพิจารณาค>า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ6ระหว>างตัวแปรปOจจัยด=านการบริหารจัดการภาครัฐพบว>า ปOจจัยการบริหาร
จัดการภาครัฐมีผลต>อยุทธศาสตร6การบริหารจัดการการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
โดยภาพรวม (Y)  มีความสัมพันธ6เชิงบวกกับปOจจัยด=านการบริหารจัดการภาครัฐ อย>างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01          
   ผลการทดสอบความสัมพันธ6ระหว>างปOจจัยด=านการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีผล
ต>อยุทธศาสตร6การบริหารจัดการการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืน โดยภาพรวม (Y) ในด=านการส>งเสริม
การตลาดและประชาสัมพันธ6อย>างมีวิสัยทัศน6 (X24) ด=านการส>งเสริมการลงทุน (X22) มีความสัมพันธ6
เชิงบวกกับยุทธศาสตร6การบริหารจัดการการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืน โดยภาพรวม (Y) อย>างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สําหรับปOจจัยด=านการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีผลต>อยุทธศาสตร6การพัฒนาการ
ท>องเท่ียวอย>างยั่งยืน โดยภาพรวม (Y) ในด=านการส>งเสริมและพัฒนาการท>องเท่ียว (X21) การพัฒนา
ปOจจัยพ้ืนฐานด=านการบริการท>องเท่ียว (X23) ไม>มีผลกระทบต>อยุทธศาสตร6การบริหารจัดการการ
ท>องเท่ียวอย>างยั่งยืน โดยภาพรวม (Y) เม่ือนําปOจจัยด=านการบริหารจัดการภาครัฐ ได=แก> การส>งเสริม
และพัฒนาการท>องเท่ียว (X21) การส>งเสริมการลงทุน (X22) การพัฒนาปOจจัยพ้ืนฐานด=านการบริการ
ท>องเท่ียว (X23) การส>งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ6อย>างมีวิสัยทัศน6 (X24) ไปสร=างสมการ
พยากรณ6ยุทธศาสตร6การบริหารจัดการการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืน โดยภาพรวม (Y) ได=ค>าสัมประสิทธิ์
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ของการพยากรณ6ปรับปรุง (R2) ได=ร=อยละเท>ากับ 0.10 และมีค>าคงท่ีของสมการพยากรณ6ในรูปแบบ
คะแนนดิบ (a) เท>ากับ 0.63 โดยได=สมการพยากรณ6ดังนี้ 
   สมการพยากรณ6ในรูปแบบคะแนนดิบ 
    Y     =   0.63 + 0.40 (X21) + 0.44 (X24)  
   สมการพยากรณ6ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
    ZY   =   0.31 (X21) + 0.30 (X24)  
  2) การบริหารจัดการภาคเอกชน 
   ค>าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ6ภายในระหว>างตัวแปรปOจจัยด=านการบริหารจัดการ
ภาคเอกชน มีค>าอยู>ระหว>าง 0.97 – 0.47 ซ่ึงมีความสัมพันธ6กันอย>างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
ทุกด=าน เม่ือนําปOจจัยด=านการบริหารจัดการภาคเอกชน ในด=านการร>วมมือส>งเสริมการลงทุน (X31) 
การร>วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ6เพ่ือการท>องเท่ียว (X32) และการร>วมสร=างเครือข>ายการท>องเท่ียว (X33) 
ซ่ึงมีความสัมพันธ6กันสูง เม่ือพิจารณาค>าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ6ระหว>างตัวแปรปOจจัยด=านการบริหาร
จัดการภาคเอกชน พบว>า ปOจจัยด=านการบริหารจัดการภาคเอกชนมีผลต>อยุทธศาสตร6การบริหาร
จัดการการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวม (Y)  มีความสัมพันธ6เชิงบวกกับ
ปOจจัยด=านการบริหารจัดการภาคเอกชน อย>างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
   ผลการทดสอบความสัมพันธ6ระหว>างปOจจัยด=านการบริหารจัดการภาคเอกชนท่ีมี
ผลต>อยุทธศาสตร6การบริหารจัดการการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืน โดยภาพรวม (Y) ในด=านการร>วมมือ
ส>งเสริมการลงทุน (X31) ด=านการร>วมสร=างเครือข>ายการท>องเท่ียว (X33) มีความสัมพันธ6เชิงบวกกับ
ยุทธศาสตร6การบริหารจัดการการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืน โดยภาพรวม (Y) อย>างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ 0.01 สําหรับปOจจัยด=านการบริหารจัดการภาคเอกชนท่ีมีผลต>อยุทธศาสตร6การบริหารจัดการ
การท>องเท่ียวอย>างยั่งยืน โดยภาพรวม (Y) ในด=านการร>วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ6เพ่ือการท>องเท่ียว 
(X32) ไม>มีผลกระทบต>อยุทธศาสตร6การบริหารจัดการการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืน โดยภาพรวม (Y) เม่ือ
นําปOจจัยด=านการบริหารจัดการภาคเอกชน ได=แก> การร>วมมือส>งเสริมการลงทุน (X31) การร>วมมือ
พัฒนาผลิตภัณฑ6เพ่ือการท>องเท่ียว (X32) และการร>วมสร=างเครือข>ายการท>องเท่ียว (X33) ไปสร=าง
สมการพยากรณ6ยุทธศาสตร6การบริหารจัดการการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืน โดยภาพรวม (Y) ได=ค>า
สัมประสิทธิ์ของการพยากรณ6ปรับปรุง (R2) ได=ร=อยละเท>ากับ 0.17 และมีค>าคงท่ีของสมการพยากรณ6
ในรูปแบบคะแนนดิบ (a) เท>ากับ 0.67 โดยได=สมการพยากรณ6ดังนี้ 
   สมการพยากรณ6ในรูปแบบคะแนนดิบ 
    Y     =   0.67 + 0.44 (X31) + 0.44 (X33) 
   สมการพยากรณ6ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
    ZY   =   0.41 (X31) + 0.22 (X33) 
  3) การบริหารจัดการภาคประชาชนและองค6กรท=องถ่ิน 
   ค>าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ6ภายในระหว>างตัวแปรปOจจัยด=านการบริหารจัดการภาค
ประชาชนและองค6กรท=องถ่ิน มีค>าอยู>ระหว>าง 0.59 - 0.61 ซ่ึงมีความสัมพันธ6กันอย>างมีนัยสําคัญทาง
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สถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกด=าน เม่ือปOจจัยด=านการบริหารจัดการภาคประชาชนและองค6กรท=องถ่ิน ในด=าน
การมีส>วนร>วมในการจัดการแหล>งท>องเท่ียวของชุมชน (X41) และการสร=างจิตสํานึกร>วมปกป_อง
ผลประโยชน6แหล>งท>องเท่ียว (X42) ซ่ึงมีความสัมพันธ6กันสูง เม่ือพิจารณาค>าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ6
ระหว>างตัวแปรปOจจัยด=านการบริหารจัดการภาคประชาชนและองค6กรท=องถ่ิน มีผลต>อยุทธศาสตร6การ
บริหารจัดการการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวม (Y)  มีความสัมพันธ6เชิง
บวกกับปOจจัยด=านการบริหารจัดการภาคประชาชนและองค6กรท=องถ่ิน อย>างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 
   ผลการทดสอบความสัมพันธ6ระหว>างปOจจัยด=านการบริหารจัดการภาคประชาชน
และองค6กรท=องถ่ิน ท่ีมีผลต>อยุทธศาสตร6การบริหารจัดการการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืน โดยภาพรวม (Y) 
ในด=านการมีส>วนร>วมในการจัดการแหล>งท>องเท่ียวของชุมชน (X41) และการสร=างจิตสํานึกร>วม
ปกป_องผลประโยชน6แหล>งท>องเท่ียว (X42) มีความสัมพันธ6เชิงบวกกับยุทธศาสตร6การบริหารจัดการ
การท>องเท่ียวอย>างยั่งยืน โดยภาพรวม (Y) อย>างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือนําปOจจัยด=าน
การบริหารจัดการภาคประชาชนและองค6กรท=องถ่ิน ได=แก> การมีส>วนร>วมในการจัดการแหล>ง
ท>องเท่ียวของชุมชน (X41) และการสร=างจิตสํานึกร>วมปกป_องผลประโยชน6แหล>งท>องเท่ียว (X42) ไป
สร=างสมการพยากรณ6ยุทธศาสตร6การบริหารจัดการการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืน โดยภาพรวม (Y) ได=ค>า
สัมประสิทธิ์ของการพยากรณ6ปรับปรุง (R2) ได=ร=อยละเท>ากับ 0.22 และมีค>าคงท่ีของสมการพยากรณ6
ในรูปแบบคะแนนดิบ (a) เท>ากับ 0.50 โดยได=สมการพยากรณ6ดังนี้ 
   สมการพยากรณ6ในรูปแบบคะแนนดิบ 
    Y     =   0.50 + 0.52 (X42) + 0.46 (X41) 
   สมการพยากรณ6ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
    ZY   =   0.50 (X42) + 0.42 (X41) 
 5.1.3 การเสนอยุทธศาสตร6ท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืนของ
จังหวัดกําแพงเพชร 
  ยุทธศาสตร6ท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชรท่ีจะนําเสนอนี้ ผู=วิจัยได=รวบรวมข=อมูลท่ีได=จากการสัมภาษณ6เชิงลึกกับบุคลากรภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและองค6กรท=องถ่ิน และนักวิชาการ ซ่ึงเป�นผู=ท่ีเก่ียวข=องกับยุทธศาสตร6การ
บริหารจัดการการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 18 คน ได=ทําการวิเคราะห6
ข=อมูลจากการสัมภาษณ6 และ ผลจากการวิเคราะห6ข=อมูลของผู=ตอบแบบสอบถาม สามารถจําแนกได= 
4 ยุทธศาสตร6 คือ ยุทธศาสตร6การบริหารจัดการภาครัฐ ยุทธศาสตร6การบริหารจัดการภาคเอกชน 
และยุทธศาสตร6การบริหารจัดการภาคประชาชนและองค6กรท=องถ่ิน สรุปได= ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร6ท่ี 1 การบริหารจัดการภาครัฐ 
  สรุปได=ว>า ยุทธศาสตร6ท่ี 1 การบริหารจัดการภาครัฐ แบ>งออกเป�น 4 ยุทธวิธี อันได=แก>  
      ยุทธวิธีท่ี 1.1 การส>งเสริมและพัฒนาการท>องเท่ียว  
      ยุทธวิธีท่ี 1.2 การส>งเสริมการลงทุน  
      ยุทธวิธีท่ี 1.3 การพัฒนาปOจจัยพ้ืนฐานด=านการบริการท>องเท่ียว  
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      ยุทธวิธีท่ี 1.4 การส>งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ6อย>างมีวิสัยทัศน6 
  ยุทธศาสตร6ท่ี 2 การบริหารจัดการภาคเอกชน 
  สรุปได=ว>า ยุทธศาสตร6ท่ี 2 การบริหารจัดการภาคเอกชน แบ>งออกเป�น 3 ยุทธวิธี อันได=แก>  
     ยุทธวิธีท่ี 2.1 การร>วมมือส>งเสริมการลงทุน  
     ยุทธวิธีท่ี 2.2 การร>วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ6เพ่ือการท>องเท่ียว  
     ยุทธวิธีท่ี 2.3 การร>วมสร=างเครือข>ายการท>องเท่ียว 
  ยุทธศาสตร6ท่ี 3 การบริหารจัดการภาคประชาชนและองค6กรท=องถ่ิน 
  สรุปได=ว>า ยุทธศาสตร6ท่ี 3 การบริหารจัดการภาคประชาชนและองค6กรท=องถ่ิน แบ>ง
ออกเป�น 3 ยุทธวิธี อันได=แก>  
     ยุทธวิธีท่ี 3.1 การมีส>วนร>วมในการจัดการแหล>งท>องเท่ียวของชุมชน  
     ยุทธวิธีท่ี 3.2 การสร=างจิตสํานึกร>วมปกป_องผลประโยชน6แหล>งท>องเท่ียว 
  ยุทธศาสตร6ท่ี 4 ยุทธศาสตร6ความร>วมมือระหว>างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนและองค6กรท=องถ่ิน  
  สรุปได=ว>า ยุทธวิธีท่ี 4 เป�นการวิเคราะห6และสรุปจากยุทธศาสตร6ท่ี 1 ยุทธศาสตร6   
ท่ี 2 และยุทธศาสตร6ท่ี 3 มาบูรณาการเป�นยุทธศาสตร6ความร>วมมือระหว>างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนและองค6กรท=องถ่ิน แบ>งออกเป�น 3 ยุทธวิธี อันได=แก>  
     ยุทธวิธีท่ี 4.1 การส>งเสริมและพัฒนาการท>องเท่ียวเพ่ือสังคม  
     ยุทธวิธีท่ี  4.2 การส>งเสริมและพัฒนาการท>องเท่ียวเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ  
     ยุทธวิธีท่ี 4.3 การส>งเสริมและพัฒนาการท>องเท่ียวแบบบูรณาการ
อย>างยั่งยืน 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร6การบริหารจัดการการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร พบว>า ยุทธศาสตร6การบริหารจัดการการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร มี 
4 ยุทธศาสตร6 อันได=แก> ยุทธศาสตร6การบริหารจัดการภาครัฐ ยุทธศาสตร6การบริหารจัดการ
ภาคเอกชน ยุทธศาสตร6การบริหารจัดการภาคประชาชนและองค6กรท=องถ่ิน และยุทธศาสตร6ความ
ร>วมมือระหว>างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและองค6กรท=องถ่ิน ผู=วิจัยจะทําการอภิปรายผล
การศึกษาตามวัตถุประสงค6ท่ีกําหนดไว=ในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ 
 วัตถุประสงค6ข=อท่ี 1 เพ่ือศึกษายุทธศาสตร6การบริหารจัดการการท>องเท่ียวของจังหวัด
กําแพงเพชร  
 ยุทธศาสตร6มีวิสัยทัศน6 พันธกิจ เป_าหมายและวัตถุประสงค6 เหมาะสมและสอดคล=องกับ
บริบทพ้ืนท่ี สอดรับกับยุทธศาสตร6และนโยบายในระดับต>างๆ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร6การท>องเท่ียว
ไปสู>การปฏิบัติได=ให=ความสําคัญกับการมีส>วนร>วมจากทุกภาคส>วน และมีการติดตามและประเมินผล
ตามแนวทางของกรมการท>องเท่ียว กระทรวงการท>องเท่ียวและกีฬา ส>วนการกําหนดยุทธศาสตร6 มี
การนําจุดแข็ง จุดเด>นของจังหวัด มาเป�นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการทท>องเท่ียว 
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พัฒนาจัดอ>อนเพ่ือรองรับนักท>องเท่ียวด=วยการบูรณาการความร>วมมือของทุกภาคส>วนอย>างเป�นระบบ 
มีการปรับตัวเพ่ือรองรับกับอุปสรรค เช>น สภาพการณ6ทางเศรษฐกิจ ความไม>แน>นอนทางการเมือง 
พัฒนาศักยภาพด=านบริการให=เท>าเทียมกับจังหวัดใกล=เคียง และสนองตอบนโยบายรัฐบาลท่ีส>งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาการท>องเท่ียวท้ังภายในและต>างประเทศ และกําหนดยุทธศาสตร6การท>อง
ท>องเท่ียวของจังหวัดให=สอดคล=องยุทธศาสตร6กลุ>มจังหวัดด=วยการเชื่อมโยงการท>องเท่ียวของจังหวัด
กับจังหวัดใกล=เคียง และเตรียมความพร=อมในการท่ีประเทศไทยจะเปeดการค=าเสรีอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) ซ่ึงสอดคล=องกับงานวิจัยเรื่อง การบริหารยุทธศาสตร6การท>องเท่ียว
ของกรุงเทพมหานครแบบบูรณาการ ของ ภูวนิดา คุณผลิน (2550) สรุปได=ว>า รูปแบบกระบวนการ
บริหารพัฒนาการท>องเท่ียวของกรุงเทพมหานคร มี 2 ระดับ คือ โมเดลบูรณาการระดับมหภาคเป�น
กระบวนการศึกษายุทธศาสตร6การบูรณาการภาครัฐ เอกชน ในการกําหนดกระบวนการจากนโยบาย
ไปสู>การปฏิบัติอย>างมีประสิทธิภาพ โมเดลบูรณาการระดับจุลภาค เน=นการบูรณาการระดับพ้ืนท่ี
ประกอบด=วยประเมินความต=องการ (Need Assessment) การกําหนดเป_าหมาย (Setting Goals) 
การกําหนดผู=มีส>วนได=ส>วนเสีย (Identification Stakeholder) การกําหนดพันธกิจและภารกิจ 
(Mission and Function Analysis) กระบวนการมีส>วนร>วม (Participation Process) การต้ัง
วัตถุประสงค6  (Setting Objective) การบูรณาการแผน (Responsibilities) การปฏิบั ติการ 
(Implementation) และ การประเมินแบบมีส>วนร>วม (Participatory Evaluation)  
 วัตถุประสงค6ข=อท่ี 2 เพ่ือศึกษาปOจจัยท่ีมีผลต>อยุทธศาสตร6การบริหารจัดการการท>องเท่ียว
อย>างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
 ปOจจัยด=านนโยบาย 
 การท>องเท่ียวส>งผลให=เกิดประโยชน6ในหลายๆ ด=าน ไม>ว>าจะเป�นด=านเศรษฐกิจ ด=านสังคม 
และ การท>องเท่ียวก็ส>งผลให=เกิดผลกระทบในหลายๆ ด=านเช>นกัน ท้ังด=านสังคม ด=านธรรมชาติ และ
ด=านสิ่งแวดล=อม การพัฒนาการท>องเท่ียวจึงต=องคํานึงถึงผลกระทบท้ังด=านบวกและด=านลบและ
ดําเนินการไปพร=อมกับการดูแลรักษา ให=คงสภาพเดิมหรือปรับปรุง ฟ��นฟู พัฒนาให=ดีข้ึน เพ่ือก>อให=เกิด
ประโยชน6สูงสุดต>อส>วนรวม แต>การท่ีจะกําหนดนโยบายเพ่ือส>งเสริมและพัฒนาการท>องเท่ียวนั้น ควร
มีการรวบรวมข=อมูลต>างๆ ท้ังท่ีเป�นอุปสงค6 อุปทาน โอกาส ข=อจํากัดในการส>งเสริมและพัฒนาการ
ท>องเท่ียว เพ่ือใช=เป�นข=อมูลในการกําหนดแนวทางการดําเนินการ กําหนดกรอบแนวคิด วัตถุประสงค6 
รูปแบบกิจกรรมและสิ่งอํานวยความสะดวกให=มีความเหมาะสมและสอดคล=องกับบริบทพ้ืนท่ี ท่ีสําคัญ
ท่ีสุด คือ การนํานโยบายท่ีกําหนดข้ึนสามารถนําไปสู>การปฏิบัติได=จริง ผู=มีส>วนได=ส>วนเสียได=เข=ามามี
ส>วนร>วมในกระบวนนโยบาย ซ่ึงสอดคล=องกับงานวิจัยเรื่อง กระบวนการนํานโยบายการพัฒนาการ
ท>องเท่ียวระดับจังหวัดไปปฏิบัติ: ศึกษากรณีจังหวัดเพชรบุรี ของ ปาณิดล นิยมค=า (2544) พบว>า 
นโยบายพัฒนาการท>องเท่ียวของจังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงแยกออกเป�นแผนงานและโครงการต>างๆ นั้นใน
ด=านวัตถุประสงค6มีความชัดเจน มีแนวทางในการนํานโยบายไปปฏิบัติ และผู=ให=ข=อมูลท้ังหมดรับรู=
นโยบาย มาจากการร>วมประชุม การถ>ายทอด การมอบหมายงาน และการอ>านจากเอกสารรายงาน
ประจําปq นอกจากนี้ยัง พบว>า สมรรถนะของหน>วยงาน ซ่ึงได=แก> บุคลากร งบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณ6ยังไม>เพียงพอต>อการปฏิบัติงานตามนโยบาย การได=รับการสนับสนุนจากหน>วยงานและบุคคล
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ท่ีเก่ียวข=องมีน=อย ในกระบวนนํานโยบายไปปฏิบัติ มีการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงานมี
ชัดเจน มีการติดตาม และประเมินผลโครงงาน แต>จะมีปOญหาในด=านการประสานงานระหว>าง
หน>วยงานท่ีเก่ียวข=อง และประชาชน ยังไม>มีส>วนร>วมเท>าท่ีควร โดยปOญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญ ได=แก> 
ปOญหาในด=านการประสานงานและระหว>างหน>วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวข=อง ปOญหางบประมาณมี
จํานวนจํากัด และมีไม>เพียงพอ บุคลากรไม>เพียงพอ และขาดความรู=ความชํานาญเฉพาะด=าน รวมท้ัง
ปOญหาด=านการขาดการมีส>วนร>วมของประชาชน โดยข=อเสนอแนะท่ีได=จากการศึกษา ได=แก> ควรมีการ
ฝ�กอบรมพัฒนาความรู= และปรับเพ่ิมจํานวนผู=ปฏิบัติงานทางด=านการวางแผนและพัฒนานโยบาย 
รวมท้ังจัดสรรงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ6ให=เพียงพอต>อการปฏิบัติงานด=านนโยบาย ควรมีการ
ประสานงานท่ีดีระหว>างหน>วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวข=อง พร=อมท่ีจะสนับสนุนให=ภาคประชาชนเข=ามี
ส>วนร>วมมากข้ึน และสอดคล=องกับงานวิจัยของ เสรี วงส6ไพจิตร และคนอ่ืนๆ (2547) สรุปประเด็นใน
การวิเคราะห6ผลการนํานโยบายการท>องเท่ียวไปปฏิบัติในสมัย พ.ศ. 2544-2546 พบวา อุตสาหกรรม
การท>องเท่ียวมีองค6กรมากมายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท=องถ่ิน เข=าร>วมดําเนินการ จึงเป�นการ
บริหารงานบนพ้ืนฐานของความซับซ=อนขององค6กร บทบาทและอํานาจหน=าท่ีท่ีซํ้าซ=อนกัน ระบบ
วิธีการบริหารท่ีแตกต>างกัน วัฒนธรรมองค6กรท่ีไม>เหมือนกัน และสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด ความสับสนใน
อํานาจหน=าท่ี และบทบาทของแต>ละองค6การ จึงทําให=เกิดปOญหาในเชิงโครงสร=างและอํานาจหน=าท่ี 
ดังนั้น รัฐจึงไม>สามารถปรับบทบาทการทําหน=าท่ีประสานการทํางานในภาครัฐด=วยกันได= และหากจะ
เข=าไปทําหน=าท่ีประสานงานกับภาคเอกชน ชุมชนท=องถ่ิน และประชาชนท่ัวไป ลักษณะของกิจกรรม
เก่ียวกับการท>องเท่ียวจึงเป�นมหกรรมท่ีดําเนินการโดยการท>องเท่ียวแห>งประเทศไทยจึงขาดการสาน
ต>อและไม>มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะนํานโยบายต>างๆ มาเปลี่ยนให=มีผลจริงในทางปฏิบัติได= 
 ปOจจัยด=านการบริหารจัดการ 
 ผลท่ีได=จากการวิเคราะห6ความสัมพันธ6ระหว>างปOจจัยการบริหารจัดการภาครัฐ ปOจจัยการ
บริหารจัดการภาคเอกชน และปOจจัยการบริหารจัดการภาคประชาชนและองค6กรท=องถ่ิน กับ
ยุทธศาสตร6การบริหารจัดการการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร และผลจากการ
วิเคราะห6การสัมภาษณ6ผู=เชี่ยวชาญภาครัฐ ผู=เชี่ยวชาญภาคเอกชน ผู=เชี่ยวชาญภาคประชาชนและ
องค6กรท=องถ่ิน และนักวิชาการ นําผลจากการวิเคราะห6ท้ังสองส>วนมาสรุปเป�นปOจจัยท่ีมีผลต>อ
ยุทธศาสตร6การบริหารจัดการการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร ได= 3 ปOจจัย 
ประกอบด=วย ปOจจัยการบริหารจัดการภาครัฐ ปOจจัยการบริหารจัดการภาคเอกชน และปOจจัยการ
บริหารจัดการภาคประชาชนและองค6กรท=องถ่ิน 
 ปOจจัยท่ี 1 ปOจจัยการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ปOจจัยการบริหารจัดการภาครัฐส>งผลต>อยุทธศาสตร6การพัฒนาการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืน
ของจังหวัดกําแพงเพชรในระดับเห็นด=วยในทุกๆ ดังนั้น ภาครัฐควรให=ความสําคัญในยุทธศาสตร6การ
พัฒนาการท>องเท่ียวอย>างยิ่งมากข้ึน 
 จากการสัมภาษณ6ผู=เชี่ยวชาญภาครัฐเก่ียวกับปOจจัยท่ีส>งผลต>อยุทธศาสตร6การพัฒนาการ
ท>องเท่ียวอย>างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือพัฒนาการท>องเท่ียวของจังหวัดไปสู>ความยั่งยืน 
พบว>า บริบทของจังหวัดกําแพงเพชร เป�นปOจจัยหนึ่งท่ีมีผลต>อการพัฒนาการท>องเท่ียว เพราะเป�น
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เมืองประวัติศาสตร6 มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีเป�นเอกลักษณ6 มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะ
เป�นพัฒนาให=เป�นเมืองท>องเท่ียวหลักได= แต>ขาดการสนับสนุนอย>างจริงจังจากผู=บริหารระดับนโยบาย 
เพราะฉะนั้น ในการพัฒนาการท>องเท่ียว ภาครัฐควรมีการวางแผนอย>างเป�นระบบ โดยเปeดโอกาสให=
ทุกภาคส>วนซ่ึงเป�นผู=มีส>วนได=ส>วนเสียเข=าไปมีส>วนร>วมในการกําหนดทิศทางการท>องเท่ียว และ 
นโยบายและยุทธศาสตร6การท>องเท่ียวท่ีภาครัฐกําหนดข้ึน ต=องมีความชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติ
ได= และสอดคล=องกันท้ังในระดับภูมิภาคและในภาพรวมของประเทศ อีกท้ัง ควรมีการจัดเตรียมความ
พร=อมท้ังด=านบุคลากรและงบประมาณในการปฏิบัติงานให=เพียงพอ ประเด็นสําคัญท่ีจังหวัดควร
คํานึงถึงในการพัฒนาการท>องเท่ียว คือ บริบทของพ้ืนท่ี นําเอาจุดเด>น จุดแข็ง ซ่ึงเป�นศักยภาพของ
จังหวัด มาเป�นจุดขายด=านการท>องเท่ียว ได=แก> 
 1) การนําเอาความเป�นเอกลักษณ6ของจังหวัดมาเป�นจุดขายด=านการท>องเท่ียว  
  การท่ีจะพัฒนาการท>องเท่ียวให=ประสบความสําเร็จ มีความยั่งยืนได=นั้น สิ่งท่ีต=อง
คํานึงถึง คือ บริบทของพ้ืนท่ี มีการประเมินศักยภาพ ด=วยการวิเคราะห6ถึงจุดเด>น จุดด=อย โอกาส และ 
ข=อจํากัด และมีการวางแผนอย>างเป�นระบบและอย>างมีวิสัยทัศน6 ซ่ึงสอดคล=องกับงานวิจัยเรื่อง การ
วิเคราะห6แผนยุทธศาสตร6จังหวัดนครศรีธรรมราช ของวีราภรณ6 วัยวัฒน6 (2549) พบว>า ผลของการ
ประเมินทรัพยากรท>องเท่ียวด=านต>างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช แหล>งท>องเท่ียวท่ีเป�นจุดเด>นทาง
ธรรมชาติ ได=แก> อุทยานแห>งชาติเขาหลวง แหล>งท>องเท่ียวท่ีเป�นเป�นจุดเด>นด=านวัฒนธรรม ได=แก> วัด
พระมหาธาตุวรมหาวิหาร แหล>งท>องเท่ียวท่ีเป�นจุดเด>นด=านงานประเพณี ได=แก> ประเพณีสารทเดือน
สิบ กิจกรรมท>องเท่ียวท่ีเป�นจุดเด>น ได=แก> การเล>นน้ําตก และการบริการท่ีเป�นจุดเด>น คือ ท่ีพัก 
ร=านอาหาร (อาหารประจําถ่ิน) รถประจําทาง ในส>วนของการวิเคราะห6จุดแข็ง จุดอ>อน โอกาส และ
อุปสรรค ในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชของบุคลากรภาครัฐ ผู=ประกอบธุรกิจการท>องเท่ียว 
พบว>า จุดแข็งของจังหวัด คือ เป�นแหล>งผลิตพืชผลทางการเกษตรท่ีสําคัญของภาคใต= รองลงมาคือมี
ทรัพยากรท>องเท่ียวเชิงอนุรักษ6ท่ีหลากหลายและสําคัญของภาคใต= จุดอ>อนของจังหวัดคือ การขาด
การวางแผนยุทธศาสตร6แบบบูรณาการเพ่ือขจัดความยากจน โอกาสในการพัฒนาจังหวัดคือ มีโอกาส
ในการพัฒนาด=านระบบส>งเสริมสินค=าทางการเกษตรมากข้ึน และอุปสรรคของจังหวัดท่ีสําคัญท่ีสุดคือ 
มีการกีดกันทางการค=า สําหรับผลการวิเคราะห6วิสัยทัศน6 และยุทธศาสตร6ในการพัฒนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีวิสัยทัศน6ท่ีสําคัญ คือ การเป�นศูนย6กลางการเรียนรู=ท่ีสําคัญของภาคใต= และ
ยุทธศาสตร6 คือ เป�นศูนย6กลางการศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและชุมชนเข=มแข็ง 
 2) การเพ่ิมมูลค>าของผลิตภัณฑ6ท=องถ่ิน เพ่ือสร=างรายได= สร=างอาชีพให=กับชุมชุมท=องถ่ิน
อย>างยั่งยืน ต=องมีวางแผน และได=รับการสนับสนุนจากทุกภาคส>วน แต>ควรให=ชุมชนท=องถ่ินจัดการ
ด=วยตัวเองเป�นหลัก เพ่ือการพ่ึงตนเองได= อันจะนําไปสู>การพัฒนาท่ียั่งยืน โดยภาครัฐคอยสนับสนุน
เรื่องของวิชาการ วางแผนทางการตลาด และสนับสนุนเรื่องงบประมาณ ซ่ึงสอดคล=องกับงานวิจัยเรื่อง 
การจัดการด=านการท>องเท่ียวโดยชุมชนท=องถ่ิน: ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนคีรีวง ตําบลกําโลน อําเภอ
ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ของ ศม ณ ระนอง (2545) พบว>า ควรมีการช>วยกันหาและระดม
ทุนเพ่ือให=เกิดมีทุนหมุนเวียนในชุมชนมากท่ีสุด นอกจากนั้นยังเปeดให=สมาชิกกู=ยืมเงินนําไปใช=ใน
กิจกรรมต>างๆ รวมไปถึงการจัดสวัสดิการในส>วนของการรักษาพยาบาล การศึกษา และการพัฒนา
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ชุมชนด=วยรวมถึงการส>งเสริมอาชีพให=ประชาชนภายในชุมชนมีอาชีพเสริม นอกจากทําเกษตรเพียง
อย>างเดียวเป�นการเพ่ิมรายได=ให=แก>ครอบครัวและชุมชน กลุ>มอาชีพเองเป�นเสมือนแหล>งท>องเท่ียวหนึ่ง
ภายในชุมชนด=วย เพ่ือก>อให=เกิดรายได=แก>องค6กรอย>างยั่งยืนและทําให=องค6กรพ=นจากความยากจน
อย>างยั่งยืน และสอดคล=องกับงานวิจัยเรื่อง การจัดการด=านการตลาดการท>องเท่ียวชุมชนนครชุม 
จังหวัดกาแพงเพชร ของ เพชรา บุดสีทา (2552) พบว>า ศักยภาพของชุมชนนครชุมด=านการจัดการ
ท>องเท่ียวชุมชน มีสิ่งท่ีน>าสนใจท่ีจะพัฒนาชุมชนนครชุมเป�นสถานท่ีท>องเท่ียวชุมชน ท่ีเผยแพร>ความรู=
เก่ียวกับประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชน รวมถึงสร=างจิตสานึกในการอนุรักษ6ประเพณี 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนแก>ผู=มาท>องเท่ียวทุกคน โดยความคิดเห็นของประชาชนเห็นว>า 
ชุมชนนครชุมมีศักยภาพระดับมากในการพัฒนาเป�นแหล>งท>องเท่ียวชุมชน รวมท้ังมีความรู= และความ
ต=องการมีส>วนร>วมท่ีจะพัฒนาให=ชุมชนนครชุมเป�นแหล>งท>องเท่ียวชุมชน อีกท้ังภาคีท่ีเก่ียวข=องและผู=
นาชุมชนนั้น ต=องการส>งเสริมกิจกรรมท่ีจะสร=างความพร=อมให=กับชุมชนในการพัฒนาให=ชุมชนนครชุม
เป�นแหล>งท>องเท่ียวทางด=านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน และต=องการสนับสนุนในด=านสิ่งอา
นวยความสะดวกและการส>งเสริมประชาสัมพันธ6ชุมชนให=เป�นท่ีรู=จักมากข้ึน ท้ังนี้เพ่ือตอบสนองความ
ต=องการและพฤติกรรมการท>องเท่ียวของนักท>องเท่ียวท่ีมาเยือน ในส>วนผลของการศึกษาการจัดการ
ด=านการตลาดการท>องเท่ียวชุมชนนครชุม โดยใช=ส>วนประสมทางการตลาด 7P’s นั้น พบว>า ควรมี
การจัดรูปแบบการท>องเท่ียวแบบแพ็กเกจตามความสนใจของนักท>องเท่ียว เพ่ือเพ่ิมความน>าสนใจใน
การเสนอขายและสามารถรองรับการท>องเท่ียวได=ตลอดท้ังปq รวมถึง การจัดการประชาสัมพันธ6เชิงรุก
เพ่ือให=ชุมชนบ=านนครชุมเป�นท่ีรู=จักในกลุ>มตลาดเป_าหมายท่ีต=องการ โดยเสนอแนะว>า ชุมชนและ
หน>วยงานท่ีเก่ียวข=องควรสนับสนุนด=านประชาสัมพันธ6เพ่ือให=เป�นท่ีรู=จัก สาหรับชุมชนนครชุมควรนา
การจัดการการตลาดท้ัง 7P’s ไปประยุกต6ใช=ในชุมชน เพ่ือรองรับกิจกรรมการท>องเท่ียวท่ีจะเกิดข้ึนให=
เป�นไปอย>างยั่งยืนในอนาคต 
 3) การกําหนดยุทธศาสตร6ร>วมกันท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนและองค6กร
ท=องถ่ิน เป�นการทํางานร>วมกัน เพราะแต>ละภาคส>วนมีศักยภาพ ความพร=อมแตกต>างกัน เป_าหมายใน
การทํางานร>วมกันคือ การพัฒนาการท>องเท่ียวไปสู>ความยั่งยืน สอดคล=องกับงานวิจัยเรื่อง การจัดการ
ท>องเท่ียวเชิงอนุรักษ6: ศึกษาเฉพาะกรณีการล>องเรือท่ีตลาดริมน้ําดอนหวาย อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ของ สุพัตรา กลับดี (2545) พบว>า สภาพของทรัพยากรการท>องเท่ียวท่ีตลาดริมน้ําดอน
หวายมีศักยภาพสูง สําหรับการพัฒนาการท>องเท่ียวเชิงอนุรักษ6 เพราะมีความสมบูรณ6ของ
ทรัพยากรธรรมชาติมากท่ีสุด รองลงมาเป�นแหล>งจําหน>ายอาหารและสินค=าทางการเกษตรท่ีมี
เอกลักษณ6เฉพาะถ่ิน มีแหล>งท>องเท่ียวทางวัฒนธรรม (วิถีชีวิต) ภูมิปOญญาท=องถ่ินและแหล>ง
ประวัติศาสตร6ท่ีเก่ียวข=องกับระบบนิเวศในพ้ืนท่ีตามลําดับ การจัดการสิ่งแวดล=อมเพ่ือการท>องเท่ียว 
เชิงอนุรักษ6 จากการศึกษา พบว>า ชุมชนมีการจัดการด=านการป_องกันผลกระทบต>อสิ่งแวดล=อมยังอยู>
ในระดับตํ่า การจัดการด=านกิจกรรมและการจัดการนักท>องเท่ียว ชุมชนมีการจัดการอยู>ในระดับปาน
กลาง รูปแบบขององค6กรในการจัดการ พบว>า ชุมชนสามารถจัดการในระดับสูง เพราะมีการรวมตัว
กันเพ่ือจัดระเบียบการท>องเท่ียวในรูปของคณะกรรมการ และให=ประชาชนในท=องถ่ินมีส>วนร>วมให=
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ความเห็นในการจัดการท>องเท่ียว ตลอดจนประชาชนในท=องถ่ินได=รับประโยชน6จากการจัดการ
ท>องเท่ียว 
 ปOจจัยท่ี 2 ปOจจัยการบริหารจัดการภาคเอกชน 
 ปOจจัยการบริหารจัดการภาคเอกชนส>งผลต>อยุทธศาสตร6การพัฒนาการท>องเท่ียวอย>าง
ยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชรในระดับเห็นด=วยในทุกๆ ดังนั้น ภาคเอกชนควรให=ความสําคัญใน
ยุทธศาสตร6การพัฒนาการท>องเท่ียวอย>างยิ่งมากข้ึน และ ควรให=ความร>วมมือกับภาครัฐ และภาค
ประชาชนและองค6กรท=องถ่ินในการพัฒนาการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืนร>วมกัน 
 จากการสัมภาษณ6ผู= เชี่ยวชาญภาคเอกชนเก่ียวกับปOจจัยท่ีส>งผลต>อยุทธศาสตร6การ
พัฒนาการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร พบว>า การจัดการท>องเท่ียวควรมีโครงสร=าง
การจัดการ ในลักษณะกลุ>มหรือเครือข>าย เพ่ือความเป�นมาตรฐานเดียวกัน และเพ่ือนําไปสู>การจัดการ
ท>องเท่ียวอย>างยั่งยืน ท้ังนี้ ภาคเอกชนเป�นกลไกสําคัญในการพัฒนาการท>องเท่ียว จึงควรเสริมจุดแข็ง
และแก=ไขจุดอ>อนให=กับภาคเอกชน ซ่ึงสอดคล=องกับงานวิจัยเรื่อง โครงสร=างของอุตสาหกรรมของ เสรี  
วังส6ไพจิตร และคนอ่ืนๆ (2547) พบว>า ควรเสริมจุดแข็งให=แก>ภาคเอกชน ในประเด็นดังนี้ คือ         
1) ภาคเอกชนมีความสามารถด=านการตลาด  และมีการรวมตัวกันเพ่ือรักษาผลประโยชน6ของธุรกิจ  
หากจะใช=ความสามารถเพ่ือสร=างความเป�นเอกภาพในการท่ีจะช>วยกันจัดให=มีมาตรฐานของสิ่ง อํานวย
ความสะดวกและบริการให=เทียบเท>าระดับสากล  หรือมีอัตลักษณ6ท่ีดีกว>าแตกต>างกว>า จะเป�นการ
สร=างความเข=มแข็งให=กับองค6กรภาคเอกชน  และอุตสาหกรรมท>องเท่ียวโดยรวม และเป�นการช>วย
สร=าง Brand Image ให=กับประเทศ 2) สมาคม  สมาพันธ6ธุรกิจการท>องเท่ียว และสภาอุตสาหกรรม
ท>องเท่ียวแห>งประเทศไทย ควรประสานงานและดําเนินงานร>วมกับองค6กรภาครัฐท่ีเก่ียวข=องในการ
เตรียมความพร=อมเก่ียวกับการเปeดเสรีทางการค=าและบริการ โดยเร>งสร=างความรู=ความเข=าใจเรื่อง
ดังกล>าวในรายละเอียดให=กับมวลสมาชิกท้ัง ระดับผู=บริหารและระดับผู=ปฏิบัติงาน 3) ในอนาคตอัน
ใกล=  เรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพจะทวีความเข=มข=นมากข้ึน องค6กรภาคเอกชนจึงต=อง
แสวงหาความรู=ในส>วนท่ีเป�น  Global Agenda  เพ่ือนํามาถ>ายทอดให=กับสมาชิก และผู=ประกอบการ
ในธุรกิจท>องเท่ียว และจําเป�นต=องเร>งรัดการแก=ไขปรับปรุงมาตรฐานในการให=บริการ ต>างๆ ให=
สอดคล=องและเป�นไปตามหลักปฏิบัติท่ีเป�นท่ีรับรองกันในระดับสากล  มิฉะนั้นจะมีปOญหาโดยตรงต>อ
การประกอบธุรกิจ และควรแก=ไขจุดอ>อน คือ 1) ควรมีงานวิจัยสนับสนุนการดําเนินงานของสภา
อุตสาหกรรมท>องเท่ียวแห>งประเทศไทย โดยเฉพาะในส>วนของการสร=างเอกภาพในการบริหาร
อุตสาหกรรมท>องเท่ียวในส>วนของเอกชน เพราะใน ปOจจุบันยังมีปOญหาการประสานงาน ปOญหาการ
ขาดความร>วมมือ ปOญหาความสับสนในการรวมตัวกันของ กลุ>มธุรกิจแต>ละประเภท และปOญหาการ
ควบคุมพฤติกรรมท่ีขัดต>อจรรยาบรรณธุรกิจ 2) องค6กรภาคเอกชนควรจะควบคุมด=านมาตรฐานการ
บริการ และจรรยาบรรณธุรกิจได=ใน ระดับหนึ่ง เพราะโดยสามัญสํานึกน>าจะพอเข=าใจได=ว>าลักษณะ
การประกอบการท่ีเป�นการเอารัดเอาเปรียบ หรือหลอกลวงนักท>องเท่ียว ย>อมมีผลกระทบต>อ
การตลาดในระยะยาวต>อไป กรณีตัวอย>าง เช>น นักท>องเท่ียวจากตลาดจีน ซ่ึงจะเป�นตลาดใหญ>ท่ีสุดใน
อนาคต และประเทศจีนกําหนดให=นักท>องเท่ียวจีนไปเท่ียวประเทศอ่ืนๆ ได= 33 ประเทศ รวมท้ัง
ประเทศไทย ภาคธุรกิจเอกชนจึงต=องเข=าใจความสําคัญและ โอกาสท่ีอาจสูญเสียตลาดนี้ไป ถ=าทางการ



238 

จีนประกาศห=ามมิให=นักท>องเท่ียวชาวจีนเดินทางมาประเทศไทย 3) องค6กรเอกชนท่ีเรียกว>า NGO  
ไม>ได=เป�นฝ�ายตรงข=ามเสมอไป แต>เป�นองค6กรท่ีภาคธุรกิจ ท>องเท่ียวเอกชนควรแสวงหาความร>วมมือ  
เพ่ือท่ีจะได=ช>วยกันกําหนดทิศทางการพัฒนา และการดําเนินงาน ให=เกิดลักษณะการพัฒนาการ
ท>องเท่ียวท่ีมีความยั่งยืน 
 ปOจจัยท่ี 3 ปOจจัยการบริหารจัดการภาคประชาชนและองค6กรท=องถ่ิน 
 ปOจจัยการบริหารจัดการภาคประชาชนและองค6กรท=องถ่ินส>งผลต>อยุทธศาสตร6การ
พัฒนาการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชรในระดับเห็นด=วยในทุกๆ ดังนั้น ภาคประชาชน
และองค6กรท=องถ่ินควรให=ความสําคัญในยุทธศาสตร6การพัฒนาการท>องเท่ียวอย>างยิ่งมากข้ึน ร>วมมือ
กับภาครัฐ และภาคเอกชน ในการพัฒนาการท>องเท่ียว โดยมีจิตสํานึกร>วม หวงแหน ในการปกป_อง
ผลประโยชน6จากแหล>งท>องเท่ียวร>วมกัน 
 จากการสัมภาษณ6ผู=เชี่ยวชาญภาคประชาชนและองค6กรท=องถ่ินเก่ียวกับปOจจัยท่ีส>งผลต>อ
ยุทธศาสตร6การพัฒนาการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร พบว>า ในการพัฒนาการ
ท>องเท่ียวควรมีการจัดการในลักษณะการบูรณาการร>วมกันของทุกภาคส>วน โดยเฉพาะภาคประชาชน
และองค6กรท=องถ่ินให=เข=ามามีส>วนร>วมในการบริหารจัดการต้ังแต>ร>วมคิด ร>วมดําเนินงาน ร>วมกัน
แก=ปOญหา ร>วมรับผิดชอบ และ ร>วมกันรับผลประโยชน6จากการท>องเท่ียวอย>างเป�นธรรม ต=องเน=นให=
ภาคประชาชนและองค6กรท=องถ่ินเป�นแกนนําในการบริหารจัดการ ในฐานะเป�นเจ=าของพ้ืนท่ี ท้ังนี้ 
เพ่ือให=เกิดประโยชน6สูงสุดแก>ชุมชน และ นักท>องเท่ียวท่ีมาเยือน ซ่ึงสอดคล=องกับงานวิจัยเรื่อง การมี
ส>วนร>วมขององค6กรปกครองท=องถ่ินในการจัดการแหล>งท>องเท่ียว เชิงนิเวศและวัฒนธรรม: กรณีศึกษา
ตําบลโป�งงาม อําเภอแม>สาย จังหวัดเชียงราย ของ พจนารถ กรึงไกร (2545) พบว>า การมีส>วนร>วม
ขององค6กรปกครองท=องถ่ินและประชาชนทําให=เกิดความร>วมมือในการจัดการแหล>งท>องเท่ียวท่ียั่งยืน 
เป_าหมายท่ีสําคัญท่ีสุดของการจัดการท>องเท่ียว คือ การเปeดโอกาสให=ชุมชนได=เข=ามามีบทบาทและมี
ส>วนร>วมในกิจกรรมเท่ียวเท่ียว และสอดคล=องกับงานวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความต=องการมีส>วน
ร>วมของประชาชนในการฟ��นฟูแหล>งท>องเท่ียวถํ้าเชียงดาว ของ ทับทิม สุวรรณประภา (2541) ได=
กล>าวถึงกลยุทธ6การสร=างการมีส>วนรวมของประชาชนว>า ประชาชนในชุมชนพ้ืนท่ีแหล>งท>องเท่ียว มี
บทบาทสําคัญต>อการท>องเท่ียวเชิงนิเวศอย>างมากเนื่องจากประชาชนเป�นเจ=าของท=องถ่ินสามารถเป�น
ศูนย6กลางเชื่อมโยงกับหน>วยงานรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข=องในกระบวนการท>องเท่ียวระดับต>างๆ ได= 
ความรู=สึกเป�นเจ=าของท=องถ่ินของสมาชิกชุมชน ซ่ึงมีความรัก ความหวงแหน พ่ึงพิงและใช=ประโยชน6
ทรัพยากรแหล>งท>องเท่ียวอยู>แล=ว สามารถนํามาประยุกต6ใช=ให=เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนแก>ทรัพยากร
แหล>งท>องเท่ียวได= ชุมชนจะต=องพัฒนาตนเองให=เป�นศูนย6กลางเชื่อมโยงระหว>างหน>วยงานรัฐกับชุมชน
เอง และระหว>างชุมชนกับเอกชนท่ีเก่ียวข=องกับการท>องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 วัตถุประสงค6ข=อท่ี 3 เพ่ือเสนอยุทธศาสตร6ท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการการท>องเท่ียว
อย>างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
 จากผลการวิจัยและการสรุปการอภิปรายผลการวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร6การบริหารจัดการ
การท>องเท่ียวอย>างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร ทําให=เกิดยุทธศาสตร6การจัดการท>องเท่ียวอย>าง
ยั่งยืนในด=านต>างๆ ดังนี้ 
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 ยุทธศาสตร6ท่ี 1 ยุทธศาสตร6การบริหารจัดการภาครัฐ 
      ยุทธวิธีท่ี 1.1 การส>งเสริมและพัฒนาการท>องเท่ียว 
      ยุทธวิธีท่ี 1.2 การส>งเสริมการลงทุน 
      ยุทธวิธีท่ี 1.3 การพัฒนาปOจจัยพ้ืนฐานด=านการบริการท>องเท่ียว 
      ยุทธวิธีท่ี 1.4 การส>งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ6อย>างมีวิสัยทัศน6 
 ยุทธศาสตร6ท่ี 2 ยุทธศาสตร6การบริหารจัดการภาคเอกชน 
      ยุทธวิธีท่ี 2.1 การร>วมมือส>งเสริมการลงทุน 
      ยุทธวิธีท่ี 2.2 การร>วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ6เพ่ือการท>องเท่ียว 
      ยุทธวิธีท่ี 2.3 การร>วมสร=างเครือข>ายการท>องเท่ียว 
 ยุทธศาสตร6ท่ี 3 ยุทธศาสตร6การบริหารจัดการภาคประชาชนและองค6กรท=องถ่ิน 
      ยุทธวิธีท่ี 3.1 การมีส>วนร>วมในการจัดการแหล>งท>องเท่ียวของชุมชน 
      ยุทธวิธีท่ี 3.2 การสร=างจิตสํานึกร>วมปกป_องผลประโยชน6แหล>งท>องเท่ียว 
 ยุทธศาสตร6ท่ี 4 ยุทธศาสตร6ความร>วมมือระหว>างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
และองค6กรท=องถ่ิน 
      ยุทธวิธีท่ี 4.1 การส>งเสริมและพัฒนาการท>องเท่ียวเพ่ือสังคม  
      ยุทธวิธีท่ี 4.2 การส>งเสริมและพัฒนาการท>องเท่ียวเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ  
      ยุทธวิธีท่ี 4.3 การส>งเสริมและพัฒนาการท>องเท่ียวแบบบูรณาการอย>างยั่งยืน  
 ผลจากการศึกษาวิจัยสามารถนํามาวิเคราะห6ยุทธศาสตร6การพัฒนาการท>องเท่ียวอย>าง
ยั่งยืนท่ีสอดคล=องกับแผนพัฒนาการท>องเท่ียวแห>งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ได=ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร6ท่ี 1 ยุทธศาสตร6การบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด=วย ยุทธวิธีท่ี 1.1 การ
ส>งเสริมและพัฒนาการท>องเท่ียว ยุทธวิธีท่ี 1.2 การส>งเสริมการลงทุน ยุทธวิธีท่ี 1.3 การพัฒนา
ปOจจัยพ้ืนฐานด=านการบริการท>องเท่ียว และยุทธวิธีท่ี 1.4 การส>งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ6
อย>างมีวิสัยทัศน6 
      ยุทธวิธีท่ี 1.1 การส>งเสริมและพัฒนาการท>องเท่ียว เป�นการให=ความสําคัญ
กับการท>องเท่ียวโดยการมีการวางแผนอย>างเป�นระบบ และ มีการนําแผนไปปฏิบัติอย>างจริงจัง มีการ
ติดตามประเมินผลการดําเนิน และมีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการตลอดเวลา มีการมอบหมาย
บทบาทหน=าท่ีความรับผิดชอบอย>างชัดเจนเพ่ือให=การท>องเท่ียวมีผลในทางบวก สอดคล=องกับการสรุป
งานวิจัยผลกระทบท่ีเกิดจากการส>งเสริมการท>องเท่ียวในห=าทศวรรษของประเทศไทยท่ีผ>านมา ของ 
ระวิวงศ6  ศรีทองรุ>ง (2553) โดยสรุปไว=ว>า บทบาทภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนจะต=องบูรณาการ
ความร>วมมือกันอย>างเป�นระบบในการส>งเสริมและพัฒนาการท>องเท่ียว เพราะประเทศไทยมีทุนทาง
สังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติดีเลิศไม>เป�นรองชนชาติใดในโลก หากแต>การบริหารจัดการและ
การประสานงานระหว>างผู=เก่ียวข=องทุกฝ�ายยังมีปOญหาช>องว>าง ทําให=การพัฒนายังไม>บรรลุเป_าหมาย
เท>าท่ีควร การพัฒนาและส>งเสริมการท>องเท่ียวต้ังแต>การกําหนดยุทธศาสตร6 นโยบายและแผนปฏิบัติ
การการท>องเท่ียว ควรรณรงค6ให=มีคณะกรรมการครบทุกภาคส>วน เพ่ือแสดงความคิดเห็นและร>วม
ตัดสินใจในการวางแผน การปฏิบัติการ และมีส>วนร>วมในการประเมิลผล และนําผลไปปรับปรุงการ
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ดําเนินงานในครั้งต>อไป ท่ีสําคัญมีการกําหนดบทบาทความรับผิดชอบ หน=าท่ีให=ชัดเจนของแต>ละฝ�าย 
และมีผู=ประสานงานท่ีมีบทบาท อํานาจหน=าท่ีชัดเจน จึงจะทําให=การดําเนินนโยบายการพัฒนา
ท>องเท่ียวไปสู>ปฏิบัติเห็นผลเป�นรูปธรรมชัดเจนท่ีสุด และสอดคล=องกับงานวิจัยเรื่อง แนวทางเพ่ือ
วางแผนพัฒนาการท>องเท่ียวเชิงอนุรักษ6อย>างยั่งยืนของจังหวัดกาญจนบุรี ของ วันดี  สีสังข6 (2549) 
พบว>า แนวทางเพ่ือการวางแผนพัฒนาการท>องเท่ียวเชิงอนุรักษ6อย>างยั่งยืนของจังหวัดกาญจนบุรี มี
การกําหนดวิสัยทัศน6จังหวัด คือ จังหวัดจะต=องพัฒนาเป�นศูนย6กลางการศึกษาและการท>องเท่ียวเชิง
อนุรักษ6 เป�นเมืองแม>แบบของการพัฒนาการค=าชายแดน และเชื่อมโยงเส=นทางการท>องเท่ียวสู>
นานาชาติด=านตะวันตก เป�นเมืองปลอดมลพิษ มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย>างยั่งยืน จะ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคน และสังคมท่ีมีคุณภาพ สําหรับเป_าประสงค6เชิงยุทธศาสตร6ของการ
พัฒนาการท>องเท่ียวของจังหวัด คือ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและป�าชุมชน เพ่ิมมาตรฐานการบริการในการ
ท>องเท่ียวและความปลอดภัย พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรเข=าสู>ระบบมาตรฐาน 
ส>งเสริมการสร=างรายได=จากสินค=า OTOP และยุทธศาสตร6การพัฒนาการท>องเท่ียวแบบบูรณการอย>าง
ยั่งยืน ได=แก> 1) เป�นศูนย6กลางการเรียนรู=ทางการท>องเท่ียวเชิงอนุรักษ6สิ่งแวดล=อมในภูมิภาค 2) เป�น
เมืองปลอดมลพิษ มีการบริการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล=อมอย>างยั่งยืน 3) เป�นศูนย6กลางการ
เรียนรู=สู>ปOญญาระดับภูมิภาค และพัฒนาเป�นเมืองการค=าต>างแดนกับประเทศเพ่ือนบ=าน 4) เป�นเมือง
ปลอดคนจน มีสังคมท่ีมีคุณภาพและเป�นคนดีมีศีลธรรม 
      ยุทธวิธีท่ี 1.2 การส>งเสริมการลงทุน เป�นการส>งเสริมในลักษณะท่ีภาครัฐ
ต=องให=ความสําคัญกับการท>องเท่ียว โดยให=การส>งเสริมการท>องเท่ียวเป�นแผนงานหลักของจังหวัด มี
การประสานงานให=หลายภาคส>วนเข=ามาร>วมลงทุนด=วย เช>น ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคท=องถ่ิน 
และ ผู=ประกอบการ เป�นต=น สิ่งสําคัญในการลงทุน คือ เงินทุน ภาครัฐต=องจัดหาแหล>งเงินกู= เพ่ือสร=าง
ความเชื่อม่ันให=กับนักลงทุนท้ังชาวไทยท่ีอยู>ในภาคเอกชน ภาคท=องถ่ิน หรือภาคประชาชน และนัก
ลงทุนชาวต>างชาติ หากภาครัฐสามารถเชื่อมประสานด=านการลงทุนและทุกภาคส>วนให=ความร>วมมือ 
พร=อมกับพัฒนาแหล>งท>องเท่ียวให=มีความพร=อมสามารถรองรับนักท>องเท่ียวได= จะทําให=เกิดผลตามมา
ในหลายๆ ด=าน เช>น สามารถสร=างงาน สร=างรายได=กับชุมชน เป�นการเพ่ิมศักยภาพการท>องเท่ียว
ให=กับจังหวัด และเพ่ือการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงสอดคล=องกับงานวิจัยเรื่อง 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีเป�นผลมาจากการพัฒนาท>องเท่ียว: การศึกษาเฉพาะกรณีบ=านเรณู 
อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ของสุจิต  บุตรประเสริฐ (2533) พบว>า การท>องเท่ียวสามารถทําให=
เกิดการกระจายรายได=เข=าสู>กลุ>มต>างๆ ภายในหมู>บ=าน เช>น ร=านจําหน>ายสินค=าพ้ืนเมือง ร=านอาหาร ท่ี
พัก ซ่ึงเป�นการส>งเสริมการท>องเท่ียวในท=องถ่ินทําให=เกิดการสร=างงานมีแรงงานเพ่ิมข้ึน ทําให=เกิด
ระบบธุรกิจส>งผลต>อรายได=และทําให=เกิดการเปลี่ยนแปลงด=านบริโภค และสอดคล=องกับงานวิจัยเรื่อง 
การจัดการด=านการท>องเท่ียวโดยชุมชนท=องถ่ิน: ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนคีรีวง ตําบลกําโลน อําเภอ
ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ของศมา ณ ระนอง (2545) พบว>า การจัดการด=านการท>องเท่ียว
ของชุมชนคีรีวง ในด=านกลุ>มทุน มีหน=าท่ีในการจัดหาและระดมทุนเพ่ือให=เกิดมีทุนหมุนเวียนในชุมชน
มากท่ีสุด นอกจากนั้นยังเปeดให=สมาชิกกู=ยืมเงินนําไปใช=ในกิจกรรมต>างๆ รวมไปถึงการจัดสวัสดิการใน
ส>วนของการรักษาพยาบาล การศึกษา และการพัฒนาชุมชนด=วย และสอดคล=องกับแผนพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร6การปรับโครงสร=างเศรษฐกิจสู>
การเติบโตอย>างมีคุณภาพและยั่งยืน ยุทธศาสตร6นี้ มีแนวทางการพัฒนาส>งเสริมภาคบริการโดยปรับ
โครงสร=างภาคบริการให=สามารถสร=างมูลค>าเพ่ิมกับสาขาบริการท่ีมีศักยภาพและเป�นมิตรกับ
สิ่งแวดล=อมบนฐานความคิดสร=างสรรค6และนวัตกรรม โดย 1) เสริมสร=างขีดความสามารถในการ
แข>งขันของธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพสู>ธุรกิจเชิงสร=างสรรค6 โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร=าง
นวัตกรรมให=กับธุรกิจ ส>งเสริมการใช=องค6ความรู=และเทคโนโลยีใหม>ๆ ในการพัฒนาสินค=าและบริการ 
และส>งเสริมการลงทุนในธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพ โดยอาศัยความได=เปรียบของทําเลท่ีต้ังทาง
ภูมิศาสตร6ของประเทศ ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม และเอกลักษณ6ความเป�นไทย 
ตลอดจนสามารถรองรับการเปeดเสรีทางการค=าและกระแสความต=องการของตลาดโลก ได=แก> ธุรกิจ
การท>องเท่ียว ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการโลจิสติกส6 ธุรกิจภาพยนตร6 ธุรกิจการจัดประชุมและ
แสดงนิทรรศการนานาชาติ เป�นต=น 2) ขยายฐานการผลิตและการตลาดของภาคธุรกิจบริการท่ีมี
ศักยภาพออกสู>ตลาดต>างประเทศ โดยพัฒนาขีดความสามารถในการแข>งขันของผู=ประกอบการตลอด
ห>วงโซ>การผลิตและบริการสนับสนุนมาตรการด=านการเงินและภาษีให=ทัดเทียมกับประเทศคู>แข>ง 
ส>งเสริมการค=นหาและบุกเบิกตลาดใหม>ๆ ท่ีมีศักยภาพ เสริมสร=างเครือข>ายความร>วมมือของธุรกิจท่ี
เก่ียวเนื่องกับการลงทุนในตลาดต>างประเทศเพ่ือสนับสนุนการขยายตลาดของธุรกิจบริการท่ีมี
ศักยภาพของไทย พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให=มีทักษะการบริหารและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
และพัฒนามาตรฐานธุรกิจและวิชาชีพให=เป�นท่ียอมรับในระดับสากล 3) พัฒนาปOจจัยแวดล=อมให=เอ้ือ
ต>อการลงทุนในภาคบริการท้ังในประเทศและดึงดูดการลงทุนจากต>างประเทศในภาคบริการ โดย
ปรับปรุงประสิทธิภาพการให=บริการของโครงสร=างพ้ืนฐาน พัฒนาระบบฐานข=อมูลภาคบริการโดยรวม
ของประเทศและข=อมูลเชิงลึกในสาขาบริการท่ีมีศักยภาพ ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และสิทธิ
ประโยชน6ให=เอ้ือต>อการลงทุน ส>งเสริมการวิจัยและพัฒนาและถ>ายทอดเทคโนโลยี ส>งเสริมการใช=
เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจ ส>งเสริมธุรกิจบริการท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล=อม ตลอดจน
ผลิตและพัฒนาบุคลากรให=มีศักยภาพสอดคล=องกับความต=องการของธุรกิจ 4) ฟ��นฟูและพัฒนา
คุณภาพแหล>งท>องเท่ียวให=สอดคล=องกับความต=องการของตลาดโดยการฟ��นฟูพัฒนาแหล>งท>องเท่ียว
หลักท่ีเสื่อมโทรม พัฒนาเครือข>ายวิสาหกิจของธุรกิจท>องเท่ียวในกลุ>มพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสูง ส>งเสริม
กิจกรรมการท>องเท่ียวท่ีสอดคล=องกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและกระแสความต=องการของตลาดโลก เช>น 
การท>องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท>องเท่ียวเชิงนิเวศ การท>องเท่ียวเชิงศึกษาเรียนรู=ประวัติศาสตร6
วัฒนธรรม และสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน รวมท้ังส>งเสริมการดาเนินกลยุทธ6ทางการตลาดรูปแบบใหม>ท่ี
สามารถเข=าถึงกลุ>มลูกค=าและขยายไปยังตลาดใหม>ๆ ท่ีมีศักยภาพ 5) บริหารจัดการการท>องเท่ียวให=
เกิดความสมดุลและยั่งยืน โดยให=ความสําคัญกับการพัฒนาการท>องเท่ียวเชิงสร=างสรรค6และเป�นมิตร
ต>อสิ่งแวดล=อม คํานึงถึงความสมดุลและความสามารถในการรองรับของแหล>งท>องเท่ียว พัฒนา
ยกระดับมาตรฐานสินค=าและบริการ พัฒนาโครงสร=างพ้ืนฐานให=มีคุณภาพและเพียงพอ และบูรณาการ
การท>องเท่ียวให=เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติรวมท้ังสาขาการผลิตและบริการ
อ่ืนๆ และ 6) เสริมสร=างความเข=มแข็งของท=องถ่ิน ชุมชน ผู=ประกอบการรายย>อย วิสาหกิจชุมชนและ
บุคลากรภาครัฐ เพ่ือร>วมกันพัฒนาและเชื่อมโยงกับสาขาการผลิตและบริการท่ีเก่ียวเนื่องในพ้ืนท่ีตาม
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แนวทางการพัฒนาเครือข>ายวิสาหกิจ พัฒนาทักษะและองค6ความรู=ของบุคลากรภาครัฐ องค6กร
ปกครองส>วนท=องถ่ินและชุมชน รวมท้ังเสริมสร=างศักยภาพของผู=ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย>อมให=สามารถปรับตัวเพ่ือรองรับผลกระทบต>างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข
ตามกฎระเบียบใหม>ของโลก  
      ยุทธวิธีท่ี 1.3 การพัฒนาปOจจัยพ้ืนฐานด=านการบริการท>องเท่ียว เป�นการ
พัฒนาคุณภาพการให=บริการ  โดยเป_าหมายของการพัฒนาปOจจัยพ้ืนฐานด=านการบริการท>องเท่ียว คือ 
นักท>องเท่ียวมีความพึงพอใจท่ีได=รับการอํานวยความสะดวกด=านการท>องเท่ียว และเป�นการพัฒนา
คุณภาพผู=ประกอบการการท>องเท่ียว พัฒนาสถานประกอบ พัฒนาศูนย6บริการท>องเท่ียว และส>งเสริม
ความปลอดภัยของนักท>องเ ท่ียว การพัฒนาดังกล>าวข=างต=น สอดคล=องกับปOจจัยพ้ืนฐาน 
(Infrastructure) ในด=านการท>องเท่ียว ปOจจัยพ้ืนฐานทางการผลิตท่ีสําคัญ ได=แก> ระบบการสื่อสาร 
การคมนาคม สาธารณูปโภค ในแหล>งท>องเท่ียวความจําเป�นอย>างยิ่ง ท้ังนี้เพราะทําให=เกิดความ
สะดวกในการจอง ท่ีพัก การติดต>อกับครอบครัว ความสะดวกสบายในการเดินทาง และความสุข 
ความเพลิดเพลินในการพักผ>อน ท้ังนี้เพ่ือให=เกิดความประทับใจในการท>องเท่ียว ปOจจัยพ้ืนฐาน
ดังกล>าวแล=วนอกจากอํานวยความสะดวกสบายแก>นักท>องเท่ียวแล=ว ยังทําให=ท=องถ่ินเกิดการพัฒนา
และส>งผลกระทบ โดยตรงต>อประชาชนในท=องถ่ินด=วย การพัฒนาโครงสร=างพ้ืนฐานเพ่ือการท>องเท่ียว 
เป�นการสร=างโอกาสในการขยายตลาดนักท>องเท่ียว ท้ังชาวไทยและชาวต>างประเทศ และเป�นการ
สร=างรายได=ให=แก>ธุรกิจท>องเท่ียว ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
การคมนาคมขนส>ง และปOจจัยพ้ืนฐานเพ่ือการท>องเท่ียว การสร=างโครงข>ายเส=นทางคมนาคมและ
ระบบเชื่อมโยงการเดินทางท>องเท่ียวกับประเทศเพ่ือนบ=านและในภูมิภาค และการพัฒนาเครือข>าย
การสื่อสาร โทรคมนาคม และระบบสารสนเทศเพ่ือการท>องเท่ียวท้ังนี้ ปOจจัยพ้ืนฐานด=านการบริการ
ท>องเท่ียวจะเป�นปOจจัยส>งผลต>อการพัฒนาการท>องเท่ียว เป�นการสร=างศักยภาพด=านการท>องเท่ียว
ให=กับจังหวัด เพ่ือดึงดูดให=นักท>องเท่ียวมาเยือนซ่ึงสอดคล=องกับงานวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพของ
จังหวัดเชียงใหม>ในการเป�นศูนย6กลางทางการท>องเท่ียวในอนุภูมิภาคลุ>มน้ําโขง ของ พรทิพย6 เธียรธีรวิทย6 
(2542) พบว>า นักท>องเท่ียวประเมินให=คะแนนสูงสุดกับอัธยาศัยของคนเชียงใหม>ในเรื่องความเป�นมิตร 
รองลงมาเป�นเรื่องของความสวยงามของแหล>งท>องเท่ียวธรรมชาติ และแหล>งท>องเท่ียวประวัติศาสตร6 
ส>วนท่ีให=คะแนนตํ่าสุดในความคิดเห็นของนักท>องเท่ียวและผู=ประกอบการ คือ การส>งเสริมและร>วมมือ
กันอย>างจริงจัง เพ่ือท่ีจะได=มีการใช=ทรัพยากรการท>องเท่ียวร>วมกันของรัฐบาลทุกประเทศ และ
ผู=ประกอบการควรปรับตัวในด=านการให=บริการการท>องเท่ียวร>วมกันของรัฐบาลทุกประเทศ และ
ผู=ประกอบการควรปรับตัวในด=านการให=บริการท้ังในเรื่องราคาและคุณภาพเพ่ือให=ได=มาตรฐานสากล 
และสอดคล=องกับงานวิจัยเรื่อง การศึกษาปOจจัยดึงดูดนักท>องเท่ียวให=เดินทางมาท>องเท่ียวจังหวัด
เชียงใหม> โดยใช=แนวคิดจากพัฒนาการด=านอุปทานการท>องเท่ียว 3 ประเด็นใหญ>ๆ คือ สิ่งท่ีดึงดูดด=าน
การท>องเท่ียว สิ่งอํานวยความสะดวกในการท>องเท่ียวและการเข=าถึงสถานท่ีท>องเท่ียว ของสุพรรณนา 
หัศภาค (2545) พบว>า นักท>องเท่ียวให=ความสําคัญกับปOจจัยด=านศิลปวัฒนธรรมเป�นอันดับหนึ่ง ปOจจัย
รองลงมา คือ แหล>งท>องเท่ียวทางธรรมชาติ ปOจจัยด=านบริการและอัธยาศัยไมตรี ปOจจัยด=านค>าใช=จ>าย
ตํ่า และปOจจัยอ่ืนๆ ตามลําดับ สําหรับปOญหาแหล>งท>องเท่ียวเสื่อมโทรม และรองลงมา คือ ปOญหาผู=
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ให=บริการด=านการท>องเท่ียวไม>มีคุณภาพ ส>วนผลกระทบท่ีทําให=ความเปลี่ยนแปลงทางด=านกายภาพ
และเศรษฐกิจแล=วยังส>งผมต>อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน  
      ยุทธวิธีท่ี 1.4 การส>งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ6อย>างมีวิสัยทัศน6 
ในปq พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข=าสู>ประชาคมอาเซียน AEC (Asean Economics Community – 
AEC) ทุกภาคส>วนต=องต่ืนตัว และเรียนรู=ภาษา วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป�นอยู>ของเพ่ือนบ=าน
ในกลุ>มอาเซียนด=วยกันให=มากข้ึน เพ่ือเป�นการเปeดโลกกว=าง และเป�นจุดเริ่มต=นการเตรียมความพร=อม
ก=าวสู>ประชาคมอาเซียนในอนาคต สําหรับสถานการณ6ตลาดภายในประเทศนั้น ภาคบริการด=านการ
ท>องเท่ียวของไทยนับว>ามีศักยภาพค>อนข=างสูง  ท้ังในส>วนของความพร=อมในการให=บริการแก>
ชาวต>างชาติ และสิ่งอํานวยความสะดวกต>างๆ ซ่ึงการเปeดเสรีภาคการท>องเท่ียวน>าจะช>วยสนับสนุนให=
ธุรกิจเก่ียวกับการท>องเท่ียวมีรายได=เพ่ิมข้ึนจากจํานวนนักท>องเท่ียวต>างชาติท่ีคาดว>าจะเดินทางเข=ามา
ท>องเท่ียวในประเทศเพ่ิมมากข้ึน อันจะก>อให=เกิดการกระจายรายได=ไปยังกิจกรรมต>างๆ ท่ีเก่ียวข=องกับ
การท>องเท่ียวเพ่ิมข้ึนตามมา ผู=ประกอบการควรเร>งปรับตัวและปรับกลยุทธ6ทางธุรกิจโดยอาศัยจุดแข็ง
ของภาคการท>องเท่ียวของไทย โดยเฉพาะการเป�นท่ียอมรับในด=านการเป�นแหล>งท>องเท่ียวทาง
ธรรมชาติท่ีงดงาม ความมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดีของคนไทย การมีประวัติศาสตร6และวัฒนธรรมท่ีเป�น
เอกลักษณ6และรสชาติอาหารท่ีได=รับความนิยมอย>างกว=างขวาง ธุรกิจจําหน>ายสินค=าของท่ีระลึก 
รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เช>น ระบบการชําระเงิน ควรใช=เทคโนโลยีสารสนเทศ ให=ข=อมูล
สนับสนุนการท>องเท่ียวมากข้ึน มีการจัดทําเว็บไซต6เพ่ือให=ข=อมูลนักท>องเท่ียว อํานวยความสะดวกให=
นักท>องเท่ียวได=มีความสะดวกสบายในการใช=บริหาร ซ่ึงท่ีกล>าวมานั้นถือเป�นเครื่องมือทางการตลาด
เพ่ือผู=ประกอบการธุรกิจท>องเท่ียว จะนําไปใช=และสามารถเพ่ิมส>วนแบ>งตลาดได=มากยิ่งข้ึน ดังนั้น เพ่ือ
การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและตอบสนองความต=องการของ
นักท>องเท่ียวอย>างครบวงจร จึงต=องมีพัฒนาการวางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ6 มีการ
พัฒนาทรัพยากรการท>องเท่ียวท่ีมีอยู>อย>างจํากัดให=เกิดประโยชน6สูงสุด ท้ังในปOจจุบันและอนาคต ซ่ึง
สอดคล=องกับงานวิจัยเรื่อง ปOจจัยสู>ความสําเร็จในการจัดการธุรกิจการท>องเท่ียวของชุมชนบ=านศรีดงเย็น 
ตําบลบ=านช=าง อําเภอแม>แตง จังหวัดเชียงใหม> เป�นการศึกษาเพ่ือวิเคราะห6สิงแวดล=อมภายใน และ 
ภายนอกท่ีมีผลต>อความสําเร็จของธุรกิจ ของ อมรา อินทจักร (2550) พบว>า ชุมชน มีจุดแข็งด=าน
เอกลักษณ6ทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตชนเผ>า โดยเฉพาะการแสดงทางวัฒนธรรม การแต>ง
กายและภาษาพูด ส>วนในเรื่องจุดอ>อน คือ ราคาสินค=าและผลิตภัณฑ6ยังไม>มีมาตรฐานและขาดการ
สร=างสัญลักษณ6ท่ีชัดเจน อุปสรรคปOญหา คือ มีคู>แข>งขันทางการท>องเท่ียวท่ีอยู>ในบริเวณใกล=เคียง
เ พ่ิมข้ึน ปOญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ มีส>วน ทําให=การกําหนดราคาบริ ษัทนําเ ท่ียวและ
ผู=ประกอบการไม>มีความแน>นอน วิธีการแก=ไข คือ การร>วมกันกําหนดกลยุทธ6การตลาดท่ีเหมาะสม 
การส>งเสริมการตลาด การสร=างเครือข>ายพันธมิตร และการประสานงานระหว>างหน>วยงานและ
ผู=เก่ียวข=อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท>องเท่ียวและการพัฒนาศักยภาพองค6กรชุมชนให=มีความ
เข=มแข็งทางการท>องเท่ียว  
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 ยุทธศาสตร6ท่ี 2 ยุทธศาสตร6การบริหารจัดการภาคเอกชน ประกอบด=วย ยุทธวิธีท่ี 2.1 
การร>วมมือส>งเสริมการลงทุน ยุทธวิธีท่ี 2.2 การร>วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ6เพ่ือการท>องเท่ียว และ
ยุทธวิธีท่ี 2.3 การร>วมสร=างเครือข>ายการท>องเท่ียว 
      ยุทธวิธีท่ี 2.1 การร>วมมือส>งเสริมการลงทุน เป�นการร>วมมือกันเพ่ือ
พัฒนาการท>องเท่ียว โดยการร>วมมือส>งเสริมการลงทุนด=านการท>องเท่ียวระหว>างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนและองค6การท=องถ่ิน สําหรับภาคเอกชนประกอบด=วยผู=ประกอบรายใหญ> 
ผู=ประกอบการรายย>อยในอุตสาหกรรมการท>องเท่ียว ท้ังชาวไทยและชาวต>างชาติ สิ่งสําคัญท่ีสุดใน
การลงทุน คือ เงินทุน เพราะฉะนั้นภาครัฐควรให=การสนับสนุนและช>วยเหลือจัดหาแหล>งเงินทุนเพ่ือ
ช>วยเหลือกลุ>มธุรกิจท>องเท่ียว ซ่ึงสอดคล=องกับงานวิจัยเรื่อง ศักยภาพการจัดการท>องเท่ียวจังหวัด
พัทลุง ของ สุภาภรณ6  หาญทอง (2543) พบว>า ศักยภาพการจัดการท>องเท่ียว มีศักยภาพค>อนข=างตํ่า 
เนื่องจากขาดหน>วยงานหลักท่ีจะรับผิดชอบด=านการจัดการท>องเท่ียวของจังหวัด งบประมาณไม>
เพียงพอ ขาดการบริหารจัดการท่ีดี ปOญหาอุปสรรคท่ีสําคัญคือ ปOญหางบประมาณท่ีไม>เพียงพอและมี
อยู>จํากัด จํานวนบุคลากรไม>เพียงพอกับงานและขนาดของพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ปOญหาในเรื่องการ
ประสานงานและขาดความร>วมมือจากหน>วยงานภายนอกและหน>วยงานท่ีเก่ียวข=อง รวมท้ังแหล>ง
ท>องเท่ียวในพ้ืนท่ียังไม>ได=รับการพัฒนาให=เหมาะสมกับการส>งเสริมการท>องเท่ียว ตลอดจนปOญหาคน
ในพ้ืนท่ียังขาดความรู=ความเข=าใจในเรื่องการท>องเท่ียว ทําให=ขาดการมีส>วนร>วมในการจัดการ
ท>องเท่ียวของจังหวัดพัทลุง ซ่ึงหากภาครัฐร>วมมือกับภาคเอกชนในเรื่องการลงทุนจะทําให=การ
ท>องเท่ียวมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึนอย>างมาก ส>วนในระดับท=องถ่ิน มีภาคประชาชน เป�นผู=ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนหรือธุรกิจชุมชน ซ่ึงถือเป�นส>วนหนึ่งของการร>วมลงทุนด=านบริการการท>องเท่ียว เป�น
การจัดการท>องเท่ียวโดยชุมชน ภาครัฐควรเข=าไปสนับสนุนเรื่องเงินทุนเช>นกัน สอดคล=องกับงานวิจัย
เรื่อง การจัดการด=านการท>องเท่ียวโดยชุมชนท=องถ่ิน: ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนคีรีวง ตําบลกําโลน 
อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ของศมา ณ ระนอง (2545) พบว>า การจัดการด=านการ
ท>องเท่ียวของชุมชนคีรีวง ในด=านกลุ>มทุน มีหน=าท่ีในการจัดหาและระดมทุนเพ่ือให=เกิดมีทุนหมุนเวียน
ในชุมชนมากท่ีสุด นอกจากนั้นยังเปeดให=สมาชิกกู=ยืมเงินนําไปใช=ในกิจกรรมต>างๆ รวมไปถึงการจัด
สวัสดิการในส>วนของการรักษาพยาบาล การศึกษา และการพัฒนาชุมชนด=วย 
      ยุทธวิธีท่ี 2.2 การร>วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ6เพ่ือการท>องเท่ียว สินค=า
ทางการท>องเท่ียวและบริการทางการท>องเท่ียวยังไม>ได=มาตรฐาน เช>น การบริการ ท่ีพัก ร=านอาหาร 
มัคคุเทศก6 ศูนย6บริการนักท>องเท่ียว ศูนย6จําหน>วยของฝากของท่ีระลึก การเพ่ิมคุณค>าและมูลค>าใน
ผลิตภัณฑ6ชุมชน เพ่ือเป�นการพัฒนาผลิตภัณฑ6การท>องเท่ียวให=ได=มาตรฐาน ทุกภาคส>วนต=องเข=ามามี
ส>วนร>วมในการพัฒนา ไม>ว>าจะเป�นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชานและองค6กรท=องถ่ิน โดย
ภาครัฐควรเป�นตัวกลางในการรวมกลุ>มของผู=ผลิตและจําหน>ายผลิตภัณฑ6เพ่ือการท>องเท่ียวซ่ึง
สอดคล=องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) การส>งเสริม
กระบวนการมีส>วนร>วมของภาครัฐ ภาคประชาชนและองค6กรปกครองส>วนท=องถ่ินในการบริหาร
จัดการทรัพยากรการท>องเท่ียว โดยให=ความสําคัญกับโครงสร=างการบริหารจัดการด=านการท>องเท่ียว
ยังขาดความเชื่อมโยงระหว>างท=องถ่ิน จังหวัด กลุ>มจังหวัด และประเทศ ขาดการมีส>วนร>วมของ
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ประชาชน ภาคเอกชน และการปกครองส>วนท=องถ่ิน ขณะท่ีหน>วยงานระดับพ้ืนท่ี เช>น จังหวัด องค6กร
ปกครองส>วนท=องถ่ิน (อปท.) และองค6กรขาดความรู=ด=านการจัดการ ภูมิทัศน6 และการวางแผน
พัฒนาการท>องเท่ียว การพัฒนากลไกในการบริหารจัดการด=านการท>องเท่ียว จึงเป�นแนวทางใน
การบูรณาการการทํางานร>วมกันการกําหนดภารกิจ โดย 1) เริ่มด=วยการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด=าน
การจัดการท>องเท่ียวแบบบูรณาการ 2) การเสริมสร=างการมีส>วนร>วมในการจัดการท>องเท่ียวและร>วม
อนุรักษ6ทรัพยากร 3) การจัดให=มีการรวมกลุ>มผู=มีส>วนเก่ียวข=องในการจัดการท>องเท่ียว และ 4) การ
จัดต้ังกลุ>มท>องเท่ียวชุมชนและโฮมสเตย6 
      ยุทธวิธีท่ี 2.3 การร>วมสร=างเครือข>ายการท>องเท่ียว 
      หน>วยงานด=านการท>องเท่ียวจะต=องทํางานในลักษณะภาคีร>วม มีการร>วม
กลุ>ม มีเครือข>าย เพ่ือเรียนรู=ร>วมกัน แลกเปลี่ยนความรู= ช>วยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือขับเคลื่อนการ
ท>องเท่ียวให=เป�นไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสอดคล=องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ ฉบับท่ี 
11 (พ.ศ. 2555-2559) การส>งเสริมกระบวนการมีส>วนร>วมของภาครัฐ ภาคประชาชนและองค6กร
ปกครองส>วนท=องถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากรการท>องเท่ียว โดยให=ความสําคัญกับโครงสร=างการ
บริหารจัดการด=านการท>องเท่ียวยังขาดความเชื่อมโยงระหว>างท=องถ่ิน จังหวัด กลุ>มจังหวัด และ
ประเทศ ขาดการมีส>วนร>วมของประชาชน ภาคเอกชน และการปกครองส>วนท=องถ่ิน ขณะท่ี
หน>วยงานระดับพ้ืนท่ี เช>น จังหวัด องค6กรปกครองส>วนท=องถ่ิน (อปท.) และองค6กรขาดความรู=ด=าน
การจัดการ ภูมิทัศน6 และการวางแผนพัฒนาการท>องเท่ียว การพัฒนากลไกในการบริหารจัดการด=าน
การท>องเท่ียว จึงเป�นแนวทางในการบูรณาการการทํางานร>วมกันการกําหนดภารกิจ โดย 1) เริ่มด=วย
การอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด=านการจัดการท>องเท่ียวแบบบูรณาการ 2) การเสริมสร=างการมีส>วนร>วม
ในการจัดการท>องเท่ียวและร>วมอนุรักษ6ทรัพยากร 3) การจัดให=มีการรวมกลุ>มผู=มีส>วนเก่ียวข=องในการ
จัดการท>องเท่ียว และ 4) การจัดต้ังกลุ>มท>องเท่ียวชุมชนและโฮมสเตย6 
 ยุทธศาสตร6ท่ี 3 ยุทธศาสตร6การบริหารจัดการภาคประชาชนและองค6กรท=อง ถ่ิน 
ประกอบด=วย ยุทธวิธีท่ี 3.1 การมีส>วนร>วมในการจัดการแหล>งท>องเท่ียวของชุมชน และยุทธวิธีท่ี 3.2 
การสร=างจิตสํานึกร>วมปกป_องผลประโยชน6แหล>งท>องเท่ียว 
      ยุทธวิธีท่ี 3.1 การมีส>วนร>วมในการจัดการแหล>งท>องเท่ียวของชุมชน  
      การท>องเท่ียวท่ียั่งยืนต=องคํานึงถึงความสมดุลทางด=านสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล=อม เป�นการจัดการร>วมกัน แสดงถึงความเป�นเจ=าของสิทธิในการร>วมใช=
ประโยชน6จากการแหล>งท>องเท่ียว และอาศัยความร>วมมือจากประชาชนในพ้ืนท่ีเป�นหลัก ในฐานะ
เจ=าของพ้ืนท่ี โดยมีกระบวนการวางแผนและการบริหารงานอย>างเป�นระบบ การท>องเท่ียวท่ีเกิดจาก
การผลักดันของภาคประชาชน จะทําให=เกิดการท>องเท่ียวเพ่ือชุมชน โดยชุมชน และ เป�นของชุมชน 
นําไปสู>ผลในระยะยาว มีการสร=างงาน สร=างอาชีพ เป�นการกระจายผลประโยชน6อย>างท่ัวถึงและเป�น
ธรรม ซ่ึงสอดคล=องกับงานวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความต=องการมีส>วนร>วมของประชาชนในการ
ฟ��นฟูแหล>งท>องเท่ียวถํ้าเชียงดาว ของ ทับทิม สุวรรณประภา (2541) ได=กล>าวถึงกลยุทธ6การสร=างการ
มีส>วนรวมของประชาชนว>า ประชาชนในชุมชนพ้ืนท่ีแหล>งท>องเท่ียว มีบทบาทสําคัญต>อการท>องเท่ียว
เชิงนิเวศอย>างมากเนื่องจากประชาชนเป�นเจ=าของท=องถ่ินสามารถเป�นศูนย6กลางเชื่อมโยงกับ
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หน>วยงานรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข=องในกระบวนการท>องเท่ียวระดับต>างๆ ได= ความรู=สึกเป�นเจ=าของ
ท=องถ่ินของสมาชิกชุมชน ซ่ึงมีความรัก ความหวงแหน พ่ึงพิงและใช=ประโยชน6ทรัพยากรแหล>ง
ท>องเท่ียวอยู>แล=ว สามารถนํามาประยุกต6ใช=ให=เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนแก>ทรัพยากรแหล>งท>องเท่ียว
ได= ชุมชนจะต=องพัฒนาตนเองให=เป�นศูนย6กลางเชื่อมโยงระหว>างหน>วยงานรัฐกับชุมชนเอง และ
ระหว>างชุมชนกับเอกชนท่ีเก่ียวข=องกับการท>องเท่ียวเชิงนิเวศ และสอดคล=องกับงานวิจัยเรื่อง ชุมชน
ท=องถ่ินกับการมีส>วนร>วมในการพัฒนาการท>องเท่ียว ของ สมชาย  สนั่นเมือง (2541) พบว>า ในการ
วางแผนพัฒนาแหล>งท>องเท่ียวของชุมชนจะต=องคํานึงถึงวัตถุประสงค6ของการพัฒนา และจะต=อง
สอดคล=องและเกิดประโยชน6ร>วมกันแก>ทุกฝ�าย ได=แก> นักท>องเท่ียว ประชาชนในชุมชน ผู=รับผิดชอบ
และดําเนินการพัฒนาท้ัง 3 ฝ�าย ต>างมองและคาดผลท่ีจะได=แตกต>าง คือ 1) นักท>องเท่ียวคาดหวัง
ได=แก> แหล>งท>องเท่ียวต>างๆ ต=องมีวิถีการดํารงชีวิตของคนท=องถ่ิน เอกลักษณ6 และการได=มีส>วนได=
สัมผัสกับประชาชนผู=เป�นเจ=าของพ้ืนท่ี ตลอดจนความสะอาด ความเป�นระเบียบและความร>มรื่นของ
สิ่งแวดล=อมในแหล>งท>องเท่ียวของท=องถ่ิน 2) สิ่งท่ีชุมชนคาดหวังและค>านิยมท่ีแตกต>างกันไปกับ
นักท>องเท่ียวเล็กน=อยหรือตรงกันข=าม ประชาชนในท=องถ่ินคาดหวังถึงความเปลี่ยนแปลง การพัฒนาท่ี
ทันสมัยไปจากเดิม และท่ีประชาชนในท=องถ่ินคาดหวังจากการพัฒนาแหล>งท>องเท่ียว คือ มีท่ีสําหรับ
พักผ>อนหย>อนใจเพ่ิมข้ึนได=อาศัยและดําเนินชีวิตในสิ่งแวดล=อมท่ีดี เกิดความภาคภูมิใจต>อชุมชนของ
ตนเอง และได=รับประโยชน6อ่ืนๆ ร>วมกับนักท>องเท่ียว เช>น ความสะดวกในการเดินทางมากข้ึน 3) สิ่งท่ี
ผู=รับผิดชอบและดําเนินการพัฒนาคาดหวัง คือ แบ>งโครงการพัฒนาออกเป�นข้ันตอน และต=องไม>
ขัดแย=งกับหน>วยงานอ่ืนหรือประชาชนในชุมชน และได=รับความร>วมมือจากประชาชนส>วนใหญ> 
หน>วยงานท่ีเก่ียวข=อง รวมท้ังเป�นโครงการท่ีผลตอบแทนหรือผลกระทบในทางบวก เร>งส>งเสริมการ
อนุรักษ6ทรัพยากร และบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของประเทศหรือท=องถ่ิน  
      ยุทธวิธีท่ี 3.2 การสร=างจิตสํานึกร>วมปกป_องผลประโยชน6แหล>งท>องเท่ียว  
      การสร=างจิตสํานึกและการพัฒนาจิตสํานึกในการร>วมปกป_องผลประโยชน6
แหล>งท>องเท่ียว เป�นแนวทางหนึ่งท่ีจะอนุรักษ6และพัฒนาทรัพยากรท>องเท่ียว ท้ังทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมและทรัพยากรสิ่งแวดล=อม โดยการสร=างจิตสํานึกในการอนุรักษ6ทรัพยากรท>องเท่ียว 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม ให=กับทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข=อง โดยการสร=างกระบวนการเรียนรู=ในการ
อนุรักษ6  ฟ��นฟู เพ่ือสร=างจิตสํานึกทางการท>องเท่ียวแบบยั่งยืนให=เกิดข้ึนกับทุกฝ�ายเกิดความรักและ
หวงแหนทรัพยากรท>องเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อมซ่ึงสอดคล=องกับงานวิจัยเรื่อง ศึกษา
ธุรกิจท>องเท่ียวถ่ินภูไทย กรณีศึกษาหมู>บ=านวัฒนธรรมผู=ไทยบ=านโคกโฏ>ง ตําบลกุดหว=า อําเภอ        
กุฉินารายณ6 จังหวัดกาฬสินธุ6 ของรัชดาภรณ6  เรืองช>อ (2545) พบว>า การบริหารการจัดการท>องเท่ียว
ในหมู>บ=านโคกโก>งมีผู=ใหญ>บ=านเป�นผู=นํา โดยแต>งต้ังคณะกรรมการเป�นผู=ประสานงานกับชาวบ=าน มีการ
แบ>งหน=าท่ีความรับผิดชอบตามลักษณะงานท่ีได=รับการสนับสนุนจากหน>วยงานราชการในการแนะนํา
และให=คําปรึกษาประชาสัมพันธ6ข=อมูลเก่ียวกับการท>องเท่ียว ส>งผลให=มีนักท>องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน แต>
ชาวบ=านยังขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุงแหล>งท>องเท่ียวและสถานท่ีต=อนรับนักท>องเท่ียว การ
จัดการบริการการท>องเท่ียวของหมู>บ=านโคกโก>งมี 2 แบบ คือ การท>องเท่ียววัฒนธรรมประเพณีของ
ชาวผู=ไทย ซ่ึงได=พบปOญหาประชาสัมพันธ6หมู>บ=านไม>ท่ัวถึง การเดินทางไม>สะดวก ป_ายบอกทางไม>
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ชัดเจนและสภาพความเป�นอยู>ของชาวผู=ไทยเปลี่ยนแปลงเพราะได=รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีสมัยใหม>
และการท>องเท่ียวทางธรรมชาติ ซ่ึงกรมป�าไม=ได=จัดสรรงบประมาณในกาจ=างชาวบ=านเป�นเจ=าหน=าท่ี
ดูแลรักษาแหล>งท>องเท่ียวมีความประมาทําให=เกิดอุบัติเหตุและด่ืมสุราส>งเสียงดังเป�นการทําลาย
บรรยากาศการท>องเท่ียวของผู=อ่ืน อีกท้ังปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึน ในแนวทางการพัฒนาการท>องเท่ียว
มีการจัดทําแผนการปรับปรุงสถานท่ีเพ่ือรองรับนักท>องเท่ียวโดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ทางราชการและหักรายได=จากการท>องเท่ียวมาจัดต้ังเป�นกองทุนการท>องเท่ียวของหมู>บ=าน พัฒนา
แหล>งท>องเท่ียวทางธรรมชาติให=มีความสมบูรณ6ใช=ทรัพยากรท=องถ่ินให=เกิดประโยชน6สูงสุดเพ่ือลด
ค>าใช=จ>ายการดําเนินงาน ปลูกจิตสํานึกของชาวบ=านให=ร>วมอนุรักษ6วัฒนธรรมประเพณีผู=ไทยท่ีแท=จริง 
จัดทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ6ทําแผนท่ีบอกทางท>องเท่ียวให=ชัดเจนและมีป_ายเตือนภัยตามจุดท่ีมี
อันตราย และสอดคล=องกับงานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการท>องเท่ียวชุมชนโดยการมีส>วนร>วม
ของผู=มีส>วนได=ส>วนเสียในจังหวัด ของ รชาดา  เครือทิวา (2554) พบว>า 1) แหล>งท>องเท่ียวชุมชน     
แต>ละแห>งของจังหวัดอ>างทองมีสภาพความพร=อมในแต>ละด=านสาหรับการให=บริการ นักท>องเท่ียวไม>
สมบูรณ6 โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาจากผลการสังเกตท่ีได=จะเห็นว>ามีหลายด=านท่ีควรมีการปรับปรุงคือ
ด=านธนาคาร ตู=บริการกดเงินอัตโนมัติ (ATM) มีสานักงานของเจ=าหน=าท่ีตํารวจ 2) ประชาชนท=องถ่ิน
เห็นว>า การท>องเท่ียวชุมชนทําให=คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนทาให=คนในชุมชนรู=สึกรักและหวง
แหนวัฒนธรรมของชุมชนการจัดการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืนจะต=องสร=างจิตสํานึก ให=คนในชุมชนร>วมกัน
อนุรักษ6วัฒนธรรมท=องถ่ินรวมท้ังการพัฒนาการท>องเท่ียวต=องทาควบคู>กันไปกับการพัฒนาคนใน
ชุมชน สิ่งแวดล=อมสังคมและวัฒนธรรมการจัดการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืนจะต=องมีการจัดการ
ผลประโยชน6อย>างยุติธรรมและโปร>งใสประชาชนทุกคนในการท>องเท่ียวชุมชนการจัดการท>องเท่ียว
อย>างยั่งยืนจะต=องให=คนในชุมชนมีส>วนร>วมในการวางแผนตัดสินใจ และประเมินผลกระทบท่ีเกิดจาก
การท>องเท่ียว และการป_องกันสิ่งแวดล=อมเป�นสิ่งสําคัญท่ีชุมชนต=องให=ความสําคัญ 3) นักท>องเท่ียวท่ี
เข=ามาท>องเท่ียวในแหล>งท>องเท่ียวชุมชนจังหวัดอ>างทอง พบว>า ในภาพรวมกลุ>มตัวอย>างนักท>องเท่ียวมี
ความพึงพอใจในระดับมากทุกด=านไม>ว>าจะเป�นด=านการคมนาคม ด=านสิ่งอํานวยความสะดวก ด=าน
ความปลอดภัยในแหล>งท>องเท่ียว ด=านความสะอาดของสถานท่ี ด=านคุณภาพการบริการและสินค=า 
ด=านการแลกเปลี่ยนเรียนรู=กับคนในชุมชน และด=านกิจกรรมการท>องเท่ียวท่ีมีอยู>ในแหล>งท>องเท่ียว 
โดย นักท>องเท่ียวมีความพึงพอใจระดับมากในเรื่องของการได=เรียนรู=วิถีการดําเนินชีวิตของคนท=องถ่ิน
มากท่ีสุด รองลงมาคือความเป�นมิตรของชาวบ=าน ด=านกิจกรรมการท>องเท่ียว พบว>า กิจกรรมการ
ท>องเท่ียว 3 อันดับแรกท่ีกลุ>มตัวอย>างนักท>องเท่ียวต=องการเม่ือเข=ามาท>องเท่ียวยังแหล>งท>องเท่ียว
ชุมชนจังหวัดอ>างทอง คือ การเข=ามาศึกษาประเพณี/วัฒนธรรมชุมชน การนั่งเรือชมธรรมชาติ และ
การพักค=างกับชาวบ=าน และยังพบว>ากลุ>มตัวอย>างนักท>องเท่ียวท่ีเข=ามาท>องเท่ียวยังแหล>งท>องเท่ียว
ชุมชนจังหวัดอ>างทองมีความต=องการกลับมาเท่ียวซํ้าท้ังหมด คิดเป�นร=อยละ 100.00 และ 4) แนว
ทางการพัฒนาการท>องเท่ียวชุมชนอย>างยั่งยืนโดยการมีส>วนร>วมของผู=มีส>วนได=ส>วนเสียในจังหวัด
อ>างทองจากการประชุมเชิงปฏิบัติการผู=มีส>วนได=ส>วนเสียกําหนดแนวทางการพัฒนาจากการศึกษา
ข=อมูลจากแบบสอบถาม และจากการศึกษาแผนยุทธศาสตร6การพัฒนาจังหวัดอ>างทอง ประจํา พ.ศ. 
2554 ประกอบกับแนวคิดการท>องเท่ียวชุมชน 5 ด=าน คือ 1) ส>งเสริม กระตุ=นประชาชนท=องถ่ิน 
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นักท>องเท่ียว และผู=เก่ียวข=องตระหนักและมีส>วนร>วมพัฒนาการท>องเท่ียวชุมชน โดยมุ>งเน=นการ
อนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณี และวัฒนธรรมท=องถ่ิน 2) สนับสนุน และส>งเสริมการท>องเท่ียว
ชุมชนในลักษณะการสร=างงาน และการสร=างรายได=ให=กับชุมชน และประชาชนท=องถ่ินผู=เป�นเจ=าของ
พ้ืนท่ี 3) พัฒนาแหล>งท>องเท่ียวชุมชนให=มีคุณภาพและยั่งยืน 4) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของ
ประชาชนในท=องถ่ินเรื่องการให=บริการทางการท>องเท่ียวท>องเท่ียวชุมชน 5) สร=าง และพัฒนาสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการให=บริการการท>องเท่ียวชุมชนท่ีสอดคล=องกับวิถีชีวิตชุมชน ความต=องการ
และความพึงพอใจของนักท>องเท่ียวมีความสอดคล=องกับความคิดเห็นของประชาชนและผู=นําชุมชน/
ผู=ประกอบการในท=องถ่ิน คือ ทุกฝ�ายเห็นว>าวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตท=องถ่ินในแหล>งท>องเท่ียว
ชุมชนจังหวัดอ>างทองเป�นจุดแข็งในการดึงดูดนักท>องเท่ียว และควรนํามาพัฒนาให=เป�นเอกลักษณ6ของ
การท>องเท่ียวชุมชนในจังหวัดอ>างทอง โดยมีการพัฒนาและจัดการการท>องเท่ียวชุมชนอย>างเป�นระบบ
เพ่ือให=การท>องเท่ียวชุมชนในจังหวัดอ>างทองมีความยั่งยืนต>อไป 
 ยุทธศาสตร6ท่ี 4 ยุทธศาสตร6ความร>วมมือระหว>างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
และองค6กรท=องถ่ิน ประกอบด=วย ยุทธวิธีท่ี 4.1 การส>งเสริมและพัฒนาการท>องเท่ียวเพ่ือสังคม ยุทธวิธี    
ท่ี 4.2 การส>งเสริมและพัฒนาการท>องเท่ียวเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ และยุทธวิธีท่ี 4.3 การส>งเสริมและ
พัฒนาการท>องเท่ียวแบบบูรณาการอย>างยั่งยืน 
      ยุทธวิธีท่ี 4.1 การส>งเสริมและพัฒนาการท>องเท่ียวเพ่ือสังคม โดยมี 2 
แนวทาง คือ แนวทางท่ี 1 เป�นการส>งเสริมให=มีการอนุรักษ6วัฒนธรรม จังหวัดกําแพงเพชรเป�นเมือง
ประวัติศาสตร6 มีวัฒนธรรมท่ีเป�นเอกลักษณ6 ฉะนั้น เพ่ือเป�นการอนุรักษ6วัฒนธรรม ความเป�น
เอกลักษณ6ของจังหวัด และ เป�นการระลึกเหตุการณ6สําคัญในอดีต ปลูกจิตสํานึกความรักชาติ รักถ่ิน 
จังหวัดควรส>งเสริมท้ังการท>องเท่ียงเชิงประวัติศาสตร6และการท>องเท่ียงเชิงวัฒนธรรม (Smith, 1977) 
กล>าวว>า การท>องเท่ียวเพ่ือวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เป�นการเดินทางเพ่ือสัมผัสชีวิตและบาง
กรณีก็เข=าไปร>วมใช=วิถีชีวิตเก>าๆ ท่ีได=สูญหายไปแล=ว หรือสัมผัสในท=องถ่ินเก>าท่ีมีสีสันดึงดูดใน เช>น 
งานเทศกาลเครื่องแต>งกายตามประเพณี การละเล>นพ้ืนบ=าน เป�นต=น และการท>องเท่ียวเพ่ือ
ประวัติศาสตร6 (Historical Tourism) เป�นการท>องเท่ียวในด=านประวัติศาสตร6 พิพิธภัณฑ6สถาน และ
แหล>งโบราณคดีท่ีเป�นความรุ>งเรืองของอดีต อาจเป�นการเยือนอนุสรณ6สถาน วัด วัง การแสดงแสง – 
เสียง เหตุการณ6สําคัญในอดีต เป�นต=น และแนวทางท่ี 2 เป�นการพัฒนาจิตใจ เป�นแนวท่ีสอดรับกับ
แนวทางแรก เป�นแนวทางท่ีจังหวัดต=องดําเนินการให=ความรู=แก>ผู=ประกอบการและประชาชนใน
ท=องถ่ิน เพ่ือพัฒนาจิตใจและปลูกฝOงจิตสํานึกร>วมในการร>วมจัดการทรัพยากรการท>องเท่ียวท้ังทาง
ประวัติศาสตร6และวัฒนธรรม ท้ังสองแนวทางสอดคล=องกับงานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพหมู>บ=านวัฒนธรรมเพ่ือการท>องเท่ียว บ=านหนองขาว อําเภอท>าม>วง จังหวัดกาญจนบุรี ของ 
รัฐฑิตยา  หิรัณยหาด (2544) พบว>า ผลจากการศึกษาวิถีชีวิต ความเป�นอยู> และประเพณีพ้ืนบ=านของ
ชุมชนบ=านหนองขาว พบว>า จากการท่ีบ=านหนองขาวเป�นชุมชนโบราณท่ีมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร6 จึงเกิดการผสมผสานกันทางวัฒนธรรมของชนหลายชาติพันธุ6ได=อย>างกลมกลืนจนเกิด
เป�นวัฒนธรรมเฉพาะของชุมชนข้ึน และมีการสืบทอด ดํารงรักษาเอกลักษณ6ของท=องถ่ินไว=ได=เป�นอย>าง
ดี ไม>ว>าจะเป�นการสืบทอดงานประเพณีท้ังท่ีปฏิบัติเป�นประจําทุกเดือนในรอบปq และประเพณีอัน
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เก่ียวเนื่องกับวิถีการดําเนินชีวิตนับแต>เกิดกระท่ังตาย การประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อ ภาษาพูดท่ี
เป�นเอกลักษณ6 วิถีการดํารงชีวิต และโบราณวัตถุสถานท่ีได=รับการอนุรักษ6ไว=เป�นอย>างดี นักท>องเท่ียว
ท่ีเดินทางเข=ามาเท่ียวชมบ=านหนองขาวส>วนมากแล=วเป�นนักท>องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเพ่ือศึกษาและดูงาน
ทางด=านวัฒนธรรมโดยมาเป�นหมู>คณะ มีนักท>องเท่ียวชาวต>างประเทศท่ีบริษัทนําเท่ียวพามาบ=าง
เล็กน=อย เม่ือเปรียบเทียบกับนักท>องเท่ียวชาวไทย นักท>องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวด=วยตนเองไม>ได=ให=
ความสนใจท่ีจะแวะชมบ=านหนองขาว เนื่องจากบ=านหนองขาวยังไม>เป�นท่ีรู=จักสําหรับนักท>องเท่ียว
มากนัก ผลจากการศึกษาด=านศักยภาพในการเป�นแหล>งท>องเท่ียวทางวัฒนธรรมของบ=านหนองขาว 
พบว>า มีศักยภาพในด=านคุณค>าทางการศึกษา ความปลอดภัย สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน การ
ประชาสัมพันธ6ในการเป�นแหล>งท>องเท่ียว และมีศักยภาพของพ้ืนท่ีในการรองรับการพัฒนาทางการ
ท>องเท่ียวในระดับสูง แต>ศักยภาพในด=านความพร=อมของบุคลากรควรมีการปรับปรุง นอกจากนี้ ต=อง
มีการเพ่ิมเติมศักยภาพทางด=านสาธารณูปโภคข้ันสูงในสิ่งต>างๆ เช>น ร=านอาหาร ร=านขายสินค=าท่ีระลึก 
ห=องสุขาสําหรับนักท>องเท่ียว และศูนย6บริการข=อมูลนักท>องเท่ียว ผลจากการศึกษาแนวทางการพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบ=านหนองขาวให=เป�นแหล>งท>องเท่ียวทางวัฒนธรรมได=เลือกแนวคิดทางการ
พัฒนาการท>องเท่ียวแบบยั่งยืน เลือกรูปแบบชุมชนบริหารจัดการเองโดยมีองค6กรนอกสนับสนุนให=
คําปรึกษา และได=มีการวางแผนทางการพัฒนาในด=านสิ่งอํานวยความสะดวก ได=แก> การปรับปรุง
เส=นทางการคมนาคม การจัดต้ังศูนย6บริการข=อมูลทางการท>องเท่ียว ร=านอาหาร ร=ายขายสินค=าท่ีระลึก 
และจัดสร=างห=องสุขาสําหรับนักท>องเท่ียว นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนพัฒนาบุคลสากรเพ่ือรองรับ
การท>องเท่ียว และกําหนดแนวทางการบริหารจัดการในลักษณะของการเลือกต้ังคณะกรรมการเพ่ือ
ดูแลการท>องเท่ียวโดยเฉพาะอีกด=วย 
      ยุทธวิธีท่ี 4.2 การส>งเสริมและพัฒนาการท>องเท่ียวเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 
แนวทางท่ี 1 คือ ส>งเสริมและพัฒนาด=านการตลาด ควรมีการวิจัยด=านพฤติกรรมการท>องเท่ียวและ
ความต=องการของนักท>องเท่ียว เพ่ือนํามาเป�นแนวทางในการวางแผนการจัดการด=านการตลาดได=
อย>างเหมาะสมของจังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือตอบสนองความต=องการของนักท>องเท่ียวได=รับความพึงพอใจ 
และแนวทางท่ี 2 ส>งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการการท>องเท่ียว จังหวัดควรมีนโยบายท่ีชัดเจนใน
การพัฒนาบุคลากรท่ีให=บริการแก>นักท>องเท่ียว เช>น พนักงานต=อนรับ มัคคุเทศก6 พนักงานบริการด=าน
ต>างๆ เพ่ือตอบสนองความจําเป�น ความต=องการ และความพึงพอใจของนักท>องเท่ียว เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค6ขององค6กร ท้ังสองแนวทางมีความเหมาะสมกับศักยภาพในทุกๆ ด=านของจังหวัด
กําแพงเพชรและสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
ยุทธศาสตร6การปรับโครงสร=างเศรษฐกิจสู>การเติบโตอย>างมีคุณภาพและยั่งยืน ยุทธศาสตร6นี้ มี
แนวทางการพัฒนาส>งเสริมภาคบริการโดยปรับโครงสร=างภาคบริการให=สามารถสร=างมูลค>าเพ่ิมกับ
สาขาบริการท่ีมีศักยภาพและเป�นมิตรกับสิ่งแวดล=อมบนฐานความคิดสร=างสรรค6และนวัตกรรม โดย 1) 
เสริมสร=างขีดความสามารถในการแข>งขันของธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพสู>ธุรกิจเชิงสร=างสรรค6 โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร=างนวัตกรรมให=กับธุรกิจ ส>งเสริมการใช=องค6ความรู=และเทคโนโลยี
ใหม>ๆ ในการพัฒนาสินค=าและบริการ และส>งเสริมการลงทุนในธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพ โดยอาศัย
ความได=เปรียบของทําเลท่ีต้ังทางภูมิศาสตร6ของประเทศ ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม 
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และเอกลักษณ6ความเป�นไทย ตลอดจนสามารถรองรับการเปeดเสรีทางการค=าและกระแสความ
ต=องการของตลาดโลก ได=แก> ธุรกิจการท>องเท่ียว ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการโลจิสติกส6 ธุรกิจ
ภาพยนตร6 ธุรกิจการจัดประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติ เป�นต=น 2) ขยายฐานการผลิตและ
การตลาดของภาคธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพออกสู>ตลาดต>างประเทศ โดยพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข>งขันของผู=ประกอบการตลอดห>วงโซ>การผลิตและบริการสนับสนุนมาตรการด=านการเงินและ
ภาษีให=ทัดเทียมกับประเทศคู>แข>ง ส>งเสริมการค=นหาและบุกเบิกตลาดใหม>ๆ ท่ีมีศักยภาพ เสริมสร=าง
เครือข>ายความร>วมมือของธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับการลงทุนในตลาดต>างประเทศเพ่ือสนับสนุนการขยาย
ตลาดของธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพของไทย พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให=มีทักษะการบริหารและ
ความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ และพัฒนามาตรฐานธุรกิจและวิชาชีพให=เป�นท่ียอมรับในระดับสากล     
3) พัฒนาปOจจัยแวดล=อมให=เอ้ือต>อการลงทุนในภาคบริการท้ังในประเทศและดึงดูดการลงทุนจาก
ต>างประเทศในภาคบริการ โดยปรับปรุงประสิทธิภาพการให=บริการของโครงสร=างพ้ืนฐาน พัฒนา
ระบบฐานข=อมูลภาคบริการโดยรวมของประเทศและข=อมูลเชิงลึกในสาขาบริการท่ีมีศักยภาพ 
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และสิทธิประโยชน6ให=เอ้ือต>อการลงทุน ส>งเสริมการวิจัยและพัฒนา
และถ>ายทอดเทคโนโลยี ส>งเสริมการใช=เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจ ส>งเสริมธุรกิจ
บริการท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล=อม ตลอดจนผลิตและพัฒนาบุคลากรให=มีศักยภาพสอดคล=องกับความ
ต=องการของธุรกิจ 4) ฟ��นฟูและพัฒนาคุณภาพแหล>งท>องเท่ียวให=สอดคล=องกับความต=องการของตลาด
โดยการฟ��นฟูพัฒนาแหล>งท>องเท่ียวหลักท่ีเสื่อมโทรม พัฒนาเครือข>ายวิสาหกิจของธุรกิจท>องเท่ียวใน
กลุ>มพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสูง ส>งเสริมกิจกรรมการท>องเท่ียวท่ีสอดคล=องกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและกระแส
ความต=องการของตลาดโลก เช>น การท>องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท>องเท่ียวเชิงนิเวศ การท>องเท่ียวเชิง
ศึกษาเรียนรู=ประวัติศาสตร6วัฒนธรรม และสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน รวมท้ังส>งเสริมการดาเนินกลยุทธ6ทาง
การตลาดรูปแบบใหม>ท่ีสามารถเข=าถึงกลุ>มลูกค=าและขยายไปยังตลาดใหม>ๆ ท่ีมีศักยภาพ 5) บริหาร
จัดการการท>องเท่ียวให=เกิดความสมดุลและยั่งยืน โดยให=ความสําคัญกับการพัฒนาการท>องเท่ียวเชิง
สร=างสรรค6และเป�นมิตรต>อสิ่งแวดล=อม คํานึงถึงความสมดุลและความสามารถในการรองรับของแหล>ง
ท>องเท่ียว พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค=าและบริการ พัฒนาโครงสร=างพ้ืนฐานให=มีคุณภาพและ
เพียงพอ และบูรณาการการท>องเท่ียวให=เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติรวมท้ัง
สาขาการผลิตและบริการอ่ืนๆ และ 6) เสริมสร=างความเข=มแข็งของท=องถ่ิน ชุมชน ผู=ประกอบการราย
ย>อย วิสาหกิจชุมชนและบุคลากรภาครัฐ เพ่ือร>วมกันพัฒนาและเชื่อมโยงกับสาขาการผลิตและบริการ
ท่ีเก่ียวเนื่องในพ้ืนท่ีตามแนวทางการพัฒนาเครือข>ายวิสาหกิจ พัฒนาทักษะและองค6ความรู=ของ
บุคลากรภาครัฐ องค6กรปกครองส>วนท=องถ่ินและชุมชน รวมท้ังเสริมสร=างศักยภาพของผู=ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย>อมให=สามารถปรับตัวเพ่ือรองรับผลกระทบต>างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก
การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขตามกฎระเบียบใหม>ของโลก  
      ยุทธวิธีท่ี 4.3 การส>งเสริมและพัฒนาการท>องเท่ียวแบบบูรณาการอย>าง
ยั่งยืน ซ่ึงแบ>งได=เป�น 2 แนวทาง คือ แนวทางท่ี 1 กระจายรายได=จากการท>องเท่ียวสู>ชุมชนท=องถ่ิน 
และ แนวทางท่ี 2 สร=างความเข=มแข็งให=กับชุมชนท=องถ่ิน โดยแนวทางแรกเป�นการอนุรักษ6และ
ส>งเสริมวัฒนธรรมเพ่ือการท>องเท่ียว จังหวัดควรนําเอาจุดเด>นทางด=านวัฒนธรรมท่ีเป�นอัตลักษณ6ของ
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จังหวัด พัฒนาเป�นการท>องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยเน=นให=ทุกภาคส>วนเข=ามามีส>วนร>วมในการจัดการ
ในทุกกระบวนการ และ แนวทางท่ีสอง สร=างความเข=มแข็งให=กับชุมชนท=องถ่ินด=วยการกระตุ=น
เศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการท>องเท่ียว สร=างเครือข>าย หรือกลุ>มธุรกิจชุมชน เพ่ือนําเสนอสินค=า เป�นการ
สร=างอาชีพ สร=างรายได= พร=อมกับพัฒนาในด=านอ่ืนๆ ไปพร=อมๆ กัน ท้ังสองแนวทาง สอดคล=องกับ
งานวิจัยเรื่อง การบริหารยุทธศาสตร6การท>องเท่ียวของกรุงเทพมหานครแบบบูรณาการ ของ ภูวนิดา 
คุณผลิน (2550) สรุปได=ว>า รูปแบบกระบวนการบริหารพัฒนาการท>องเท่ียวของกรุงเทพมหานคร มี   
2 ระดับ คือ โมเดลบูรณาการระดับมหภาคเป�นกระบวนการศึกษายุทธศาสตร6การบูรณาการภาครัฐ 
เอกชน ในการกําหนดกระบวนการจากนโยบายไปสู>การปฏิบัติอย>างมีประสิทธิภาพ โมเดลบูรณาการ
ระดับจุลภาค เน=นการบูรณาการระดับพ้ืนท่ีประกอบด=วยประเมินความต=องการ (Need 
Assessment) การกําหนดเป_าหมาย (Setting Goals) การกําหนดผู=มีส>วนได=ส>วนเสีย (Identification 
Stakehoder) การกําหนดพันธกิจและภารกิจ (Mission and Function Analysis) กระบวนการมี
ส>วนร>วม (Participation Process) การต้ังวัตถุประสงค6 (Setting Objective) การบูรณาการแผน 
(Responsibilities)  การปฏิบั ติการ  ( Implementation)  และ การประเ มินแบบมีส> วนร> วม 
(Participatory Evaluation) และ การบูรณาตามแนวทางดังกล>าวนั้น จังหวัดควรเน=นไปท่ีความเป�น
ชุมชนท=องถ่ินซ่ึงเป�นฐานรากของผลผลิตทางด=านเศรษฐกิจ ซ่ึงสอดคล=องกับงานวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร6
การส>งเสริมอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ในเขตสามเหลี่ยมอันดามัน ของ ทักษิณ ปeลวาสน6 
(2555) พบว>า 1) ภาพรวมการท>องเท่ียวเชิงบูรณาการของประเทศไทย ยังไม>สามารถบูรณาการระหว>าง
ภาคส>วนต>างๆ อย>างมีประสิทธิภาพ ภาครัฐมีแนวทางรวมศูนย6อํานาจในการบังคับบัญชาและการ
บริหารจัดการ ขาดเอกภาพในการบูรณาการ เพ่ือการทํางานร>วมกันกับชุมชนหรือภาคประชาชน     
2) การเป�นหุ=นส>วนเชิงบูรณาการการท>องเท่ียวในเขตสามเหลี่ยมอันดามัน พบว>า การมีส>วนร>วมของ
ชุมชนหรือประชาชนในแหล>งท>องเท่ียว ในการบริหารจัดการเพ่ือการท>องเท่ียวยั่งยืนยังไม>เป�นรูปธรรม 
ขาดการสนับสนุนอย>างจริงจัง 3) การบูรณาการการท>องเท่ียวในเขตสามเหลี่ยมอันดามัน ระดับ
องค6การ ระดับระหว>างประเทศ ระดับประเทศ และระดับจังหวัด พบว>า ขาดการวางแผนร>วมกันเชิง
ยุทธศาสตร6 องค6การท้ังสามระดับยังขาดการประสานยุทธศาสตร6 แผนงาน โครงการ ร>วมกัน ไม>มี
เอกภาพเชิงนโยบาย การบูรณาการมีบ=างระดับประเทศกับระดับจังหวัดหรือท=องถ่ิน 4) ยุทธศาสตร6
การส>งเสริมอุตสาหกรรมการท>องเท่ียวเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตสามเหลี่ยมอันดามัน พบว>า 
การส>งเสริมการท>องเท่ียวของไทย มีจุดมุ>งหมายท่ีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม และส>งเสริม
ความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท>องเท่ียว มากกว>าความยั่งยืนและคุณภาพชีวิตท่ีดีของชุมชนมี
ส>วนส>วนเสียในแหล>งท>องเท่ียว จึงควรสนับสนุนส>งเสริมภาคเอกชนและภาคประชาชนท่ีเป�นชุมชน
ท=องถ่ิน ซ่ึงเป�นเจ=าของพ้ืนท่ีแหล>งท>องเท่ียวให=มีบทบาท มีส>วนร>วมมากท่ีสุด เพ่ือประโยชน6ของ
เศรษฐกิจชุมชนและการพัฒนาการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืน สนับสนุนให=มีองค6กรเครือข>ายการบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการในเขตสามเหลี่ยมอันดามัน ประกอบด=วย ภูเก็ต พังงา และกระบี่ และสอดคล=อง
กับงานวิจัยเรื่อง การวางแผนกลยุทธ6เพ่ือการพัฒนาการท>องเท่ียวเชิงนิเวศอย>างยั่งยืนในจังหวัดตาก 
ของ ศิริรัตน6  โตสัมพันธ6มงคล (2549) ผลการศึกษาสรุปสาระสําคัญได=ดังนี้ 1) ประชาชนท=องถ่ินส>วน
ใหญ>มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือรับจ=าง และมีรายได=สุทธิน=อย
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กว>า 5,000 บาท 2) จังหวัดตากม่ีแหล>งท>องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายมาก โดยมีความโดดเด>นด=าน
แหล>งท>องเท่ียวธรรมชาติมากท่ีสุด การเดินทางเข=าถึงแหล>งท>องเท่ียวได=ง>าย มีการจัดการสิ่งแวดล=อมท่ี
ดีมีจํานวนโครงสร=างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท>องเท่ียวและบุคลากรพอเพียงในการ
ให=บริการด=านการท>องเท่ียว ในแหล>งท>องเท่ียวมีป_ายสื่อความหมายชัดเจน และมีกิจกรรมท่ีส>งเสริมให=
นักท>องเท่ียวเกิดการเรียนรู= มีการให=ความรู=ด=านการท>องเท่ียวเชิงนิเวศและการอนุรักษ6แก>นักท>องเท่ียว
และประชาชนในท=องถ่ิน 3) ประชาชนท=องถ่ินมีส>วนร>วมในการรักษา และสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีของท=องถ่ินมากท่ีสุดในด=านการท>องเท่ียว ประชาชนมีโอกาสในการประกอบอาชีพต>างๆ 
ด=านการท>องเท่ียว แต>ไม>ค>อยมีโอกาสมีส>วนร>วมในการจัดต้ังสมาคม หรือชมรมการท>องเท่ียว และการ
แสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการการท>องเท่ียวเชิงนิเวศ 4) ประชาชนท=องถ่ิน นักท>องเท่ียว 
เจ=าหน=าท่ีของรัฐ และผู=ประกอบการ มีความคิดเห็นว>า การท>องเท่ียวเชิงนิเวศมีส>วนช>วยกระตุ=นให=ทุก
ฝ�ายมีส>วนร>วมมากข้ึนในการอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม และกระตุ=นให=เกิดการสร=าง
รายได=และการสร=างงาน และมีข=อเสนอแนะให=มีการอบรมให=ความรู=ด=านการท>องเท่ียวเชิงนิเวศ และ
การอนุรักษ6 ปรุงปรุงภูมิทัศน6ของแหล>งท>องเท่ียว เพ่ิมการประชาสัมพันธ6การท>องเท่ียว 5) แผน
ยุทธศาสตร6จังหวัดตาก ด=านการพัฒนาการท>องเท่ียว ประจํา พ.ศ. 2547 ประกอบด=วย ประเด็น
ยุทธศาสตร6ท่ี 5 กลยุทธ6 และ 35 กิจกรรม เป�นกิจกรรมท่ีสามารถปฏิบัติได=จริง จํานวน 16 กิจกรรม 
โดยมีกิจกรรมท่ีสอดคล=องกับองค6ประกอบการท>องเท่ียวเชิงนิเวศ 4 ด=าน ซ่ึงสอดคล=องกับด=านการ
บริหารจัดการมากท่ีสุด และสอดคล=องกับด=านการมีส>วนร>วมน=อยท่ีสุด และมีกิจกรรมท่ีมีความ
สอดคล=องกับแผนกลยุทธ6จังหวัด แผนยุทธศาสตร6กลุ>มจังหวัดภาคเหนือตอนล>างและแผนยุทธศาสตร6
การพัฒนาท>องเท่ียวไทย 2547-2549 จํานวน 15 กิจกรรม 6) จังหวัดตากควรกําหนดวิสัยทัศน6ด=าน
การท>องเท่ียวท่ีมุ>งเน=นการพัฒนาการท>องเท่ียวทางธรรมชาติ โดยมีพันธกิจในการกระตุ=นให=ผู= ท่ี
เก่ียวข=องตระหนักและมีส>วนร>วมพัฒนาการท>องเท่ียวเชิงนิเวศ ส>งเสริมการท>องเท่ียวเชิงนิเวศใน
ลักษณะการสร=างงาน และการสร=างรายได=ให=แก>ประชาชนท=องถ่ิน พัฒนาแหล>งท>องเท่ียวเชิงนิเวศให=มี
คุณภาพ พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพ ของบุคลากรในการให=บริการ 
7) แผนกลยุทธ6การพัฒนาการท>องเท่ียวเชิงนิเวศอย>างยั่งยืนในจังหวัดตาก ควรประกอบด=วยประเด็น
ยุทธศาสตร6ท่ีสําคัญ 4 ประเด็น ได=แก> ด=านการบริหารจัดการการท>องเท่ียวเชิงนิเวศ ด=านการมีส>วน
ร>วมของประชาชนท=องถ่ินใน ด=านการท>องเท่ียวเชิงนิเวศด=านการบริการการท>องเท่ียว และด=าน
การตลาดการท>องเท่ียว ท้ังนี้โดยมีกิจกรรมท่ีชัดเจนและสามารถปฏิบัติได= และสอดคล=องกับงานวิจัย
เรื่อง ยุทธศาสตร6การสร=างตัวแบบการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืนในกลุ>มจังหวัดภาคกลางตอนล>างของ      
ระวิวงศ6  ศรีทองรุ>ง (2553) ผลการวิจัยสรุปได=ว>า 1) การกําหนดนโยบายการท>องเท่ียวของประเทศ
ไทยไม>สามารถนําไปสู>การปฏิบัติอย>างยั่งยืนอย>างมีประสิทธิภาพเนื่องจากภาครัฐยึดหลัก การรวม
ศูนย6อํานาจในการบังคับบัญชา การบริหารจัดการภาครัฐจึงเป�นจุดอ>อนในการพัฒนาการท>องเท่ียว 
ได=แก> ขาดการวางแผน การใช=ทรัพยากรธรรมชาติ ขาดเอกภาพในการบูรณาการ ในการทํางานร>วมกัน 
ชุมชนขาดโอกาสในการมีส>วนร>วมในกระบวนการจัดการการท>องเท่ียว 2) ผลการกําหนดยุทธศาสตร6
และนโยบายการท>องเท่ียวยังไม>ประสบผลสําเร็จในทางปฏิบัติอย>างยั่งยืน เนื่องจากอํานาจการ
ตัดสินใจไม>ได=อยู>ท่ีประชาชนเจ=าของแหล>งท>องเท่ียว ควรปรับแนวทางบริหารจัดการให=ชุมชนมี     
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ส>วนร>วมทุกข้ันตอน 3) การจัดการการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืน ควรเป�นการจัดการท>องเท่ียวโดยชุมชน 
โดยภาครัฐและภาคเอกชนสนับสนุนอย>างจริงจัง การวิจัยพบว>า หากมีการกําหนดเกณฑ6ตัวชี้วัดการ
ท>องเท่ียวชุมชนท่ีชัดเจน นําไปสู>การสร=างตัวแบบการท>องเท่ียวโดยชุมชนท่ีคํานึงถึงความสมดุล
ทางด=านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล=อม และมีการกระจายผลประโยชน6อย>างเป�นธรรม 
 ยุทธศาสตร6ท่ี 1 การบริหารจัดการภาครัฐ แบ>งออกเป�น 4 ยุทธวิธี คือ  
 จากการวิเคราะห6ข=อมูลท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สรุปได=ว>า ยุทธศาสตร6ท่ี 1 การ
บริหารจัดการภาครัฐ แบ>งเป�น 4 ยุทธวิธี อันได=แก> ยุทธวิธีท่ี 1.1 การส>งเสริมและพัฒนาการท>องเท่ียว 
ยุทธวิธีท่ี 1.2 การส>งเสริมการลงทุน ยุทธวิธีท่ี 1.3 การพัฒนาปOจจัยพ้ืนฐานด=านการบริการท>องเท่ียว 
ยุทธวิธีท่ี 1.4 การส>งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ6อย>างมีวิสัยทัศน6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.1 แสดงโมเดลปOจจัยท่ีเก่ียวกับยุทธศาสตร6การบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 

 
การบริหาร

จัดการภาครัฐ 

 
การส>งเสริมและ

พัฒนาการ
ท>องเท่ียว 

 
การส>งเสริมการ

ลงทุน 

การพัฒนา
ปOจจัยพ้ืนฐานด=าน

การบริการ
ท>องเท่ียว 

การส>งเสริม
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ6
อย>างมีวิสัยทัศน6 
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 ยุทธศาสตร6ท่ี 2 การบริหารจัดการภาคเอกชน แบ>งออกเป�น 3 ยุทธวิธี คือ 
 จากการวิเคราะห6ข=อมูลท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สรุปได=ว>า ยุทธศาสตร6ท่ี 1 การ
บริหารจัดการภาคเอกชน แบ>งเป�น 3 ยุทธวิธี อันได=แก> ยุทธวิธีท่ี 2.1 การร>วมมือส>งเสริมการลงทุน 
ยุทธวิธีท่ี 2.2 การร>วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ6เพ่ือการท>องเท่ียว ยุทธวิธีท่ี 2.3 การร>วมสร=างเครือข>ายการ
ท>องเท่ียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.2 แสดงโมเดลปOจจัยท่ีเก่ียวกับยุทธศาสตร6การบริหารจัดการภาคเอกชน 
 
 ยุทธศาสตร6ท่ี 3 การบริหารจัดการภาคประชาชนและองค6กรท=องถ่ิน แบ>งออกเป�น          
2 ยุทธวิธี คือ 
 จากการวิเคราะห6ข=อมูลท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สรุปได=ว>า ยุทธศาสตร6ท่ี 3 การ
บริหารจัดการภาคประชาชนและองค6กรท=องถ่ิน แบ>งเป�น 2 ยุทธวิธี อันได=แก> ยุทธวิธีท่ี 3.1 การมีส>วน
ร>วมในการจัดการแหล>งท>องเท่ียวของชุมชน ยุทธวิธีท่ี 3.2 การสร=างจิตสํานึกร>วมปกป_องผลประโยชน6
แหล>งท>องเท่ียว  
 
 
 
 

 
การบริหารจัดการ

ภาคเอกชน 

 
การร>วมมือส>งเสริม

การลงทุน 

 
การร>วมมือพัฒนา
ผลิตภัณฑ6เพ่ือการ

ท>องเท่ียว 

 
การร>วมสร=าง
เครือข>ายการ

ท>องเท่ียว 
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ภาพท่ี 5.3 แสดงโมเดลปOจจัยท่ีเก่ียวกับยุทธศาสตร6การบริหารจัดการภาคประชาชนและองค6กรท=องถ่ิน 
 
 ยุทธศาสตร6ท่ี 4 ความร>วมมือระหว>างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนและองค6กร
ท=องถ่ิน แบ>งออกเป�น 3 ยุทธวิธี คือ 
 จากการวิเคราะห6ข=อมูลท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และสรุปจากยุทธศาสตร6ท่ี 1 
ยุทธศาสตร6ท่ี 2 และยุทธศาสตร6ท่ี 3 มาบูรณาการเป�นยุทธศาสตร6ความร>วมมือระหว>างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนและองค6กรท=องถ่ิน แบ>งออกเป�น 3 ยุทธวิธี อันได=แก> ยุทธวิธีท่ี 4.1 
การส>งเสริมและพัฒนาการท>องเท่ียวเพ่ือสังคม ยุทธวิธีท่ี 4.2 การส>งเสริมและพัฒนาการท>องเท่ียวเพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจ ยุทธวิธีท่ี 4.3 การส>งเสริมและพัฒนาการท>องเท่ียวแบบบูรณาการอย>างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 

การบริหารจัดการ
ภาคประชาชนและ

องค'กรท�องถ่ิน 

การมีส> วนร> วมใน
การจัดการแหล> ง
ท>องเท่ียวของชุมชน 

การสร=างจิตสํานึก
ร>วมปกป_อง

ผลประโยชน6แหล>ง
ท>องเท่ียว 
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ภาพท่ี 5.4 แสดงโมเดลปOจจัยท่ีเก่ียวกับยุทธศาสตร6ความร>วมมือระหว>างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
 ประชาชนและองค6กรท=องถ่ิน 
 
5.3 ข�อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร6การบริหารจัดการการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร ผู=วิจัยขอนําเสนอข=อเสนอแนะในประเด็นท่ีสําคัญต>อการนํานโยบายไปปฏิบัติ ตามลําดับดังนี้ 
 5.3.1 ข=อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1. จังหวัดควรกําหนดแผน นโยบาย แผนงานและโครงการในยุทธศาสตร6การ
พัฒนาการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชรให=เป�นรูปธรรมและชัดเจน เพ่ือเป�นแนวทางใน
การปฏิบัติ โดยควรกําหนดเป�นยุทธศาสตร6หลักของการท>องเท่ียวจังหวัดกําแพงเพชร และมีการแบ>ง
หน=าท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือให=มีการเตรียมการวางแผน รวมถึงการดําเนินการประสานงาน อีกท้ังมี
การกํากับดูแลและการติดตามผลงาน เพ่ือประเมินผลงานอย>างต>อเนื่อง ซ่ึงการประเมินผลควรมีการ
แต>งต้ังคณะกรรมการท่ีมีความรู= ความเชี่ยวชาญกับการท>องเท่ียวเพ่ือทําการประเมินรวมถึงการ
ติดตามในทุกข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือนํามาวิเคราะห6ปรับแก=ยุทธวิธีให=เหมาะสมกับเวลาและ
สถานการณ6 

ความร+วมมือระหว+าง
ภาครัฐภาคเอกชน
และภาคประชาชน

และองค'กรท�องถ่ิน 

การส>งเสริมและ
พัฒนาการ

ท>องเท่ียวเพ่ือสังคม 

การส>งเสริมและ
พัฒนาการ

ท>องเท่ียวเพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

การส>งเสริมและ
พัฒนาการท>อง 
เท่ียวแบบบูรณา
การอย>างยั่งยืน 
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  2. จังหวัดควรมีการวางแผนยุทธศาสตร6ระยะยาว 10 ปq เพ่ือให=เกิดความเนื่องใน
การกําหนดยุทธศาสตร6และยุทธวิธี ให=มีความสอดคล=องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหล>งชาติ 
 5.3.2 ข=อเสนอแนะระดับหน>วยปฏิบัติ 
  1. รัฐบาล ควรมีการส>งเสริมให=ทุกภาคเข=ามามีส>วนร>วมในการกําหนดยุทธศาสตร6
และนํายุทธศาสตร6ลงไปปฏิบัติให=เกิดผลจริง โดยการมีโครงการท่ีเน=นพัฒนาการท>องเท่ียวอย>างเป�น
รูปธรรม 
  2. ภาครัฐ ควรมีการส>งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ6ของชุมชนท=องถ่ินอย>างจริงจัง 
ควรพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ6 จัดหาตลาด ให=ความรู=ในด=านวิชาการ 
  3. ภาคเอกชน ควรร>วมมือกับภาครัฐและภาคประชาชน เพ่ือผนึกกําลังพัฒนาการ
ท>องเท่ียวให=ไปในทิศทางเดียวกัน  
  4. ภาคประชาชน ในฐานะเป�นผู=อยู>ในพ้ืนท่ี รับรู=ข=อเท็จจริงเก่ียวกับปOญหาอุปสรรค 
ควรให=ความร>วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาการท>องเท่ียวท่ีเน=นแก=ปOญหาท่ีแท=จริง 
 5.3.3 ข=อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต>อไป 
  1. ควรมีการศึกษาการพัฒนาการท>องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยมุ>งเน=นท่ีแหล>ง
ท>องเท่ียวทางธรรมชาติเป�นหลัก เนื่องจากเป�นแหล>งท>องเท่ียวท่ีเป�นแรงจูงใจให=นักท>องเท่ียวเดินทาง
มาท>องเท่ียวยังจังหวัดกําแพงเพชรมากท่ีสุด  
  2. ควรมีการศึกษาการพัฒนาการท>องเท่ียว ในด=านการประชาสัมพันธ6ให=มากข้ึนโดย
ศึกษาถึงแหล>งในการรับรู=ข>าวสารการท>องเท่ียว เนื่องจากจังหวัดกําแพงเพชรมีแหล>งท>องเท่ียว
มากมาย แต>ยังขาดการประชาสัมพันธ6 รวมถึงข=อมูลท่ีประชาสัมพันธ6อย>างครบถ=วน 
  3. ควรมีการศึกษาเชิงลึกในส>วนภาคเอกชนและภาคประชาชน ในฐานะผู=เสนอ
สินค=าและบริการในชุมชนท=องถ่ิน เพ่ือเป�นการสร=างการมีส>วนร>วมของผู=ประกอบการ และเพ่ือเป�น
การพัฒนาการท>องเท่ียวท่ียั่งยืน ในลักษณะบูรณาการในจังหวัดกําแพงเพชร 
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
แบบสอบถามเก่ียวกับยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท#องเท่ียวอย#างย่ังยืนของจังหวัด

กําแพงเพชร 
 

คําช้ีแจง ให�ผู�เชี่ยวชาญเขียนเครื่องหมาย ลงในช*องระดับความเหมาะสมหลังข�อความท่ีผู�เชี่ยวชาญ
พิจารณาเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาตามเกณฑ0 ดังนี้ 

กา ในช*อง +1 ถ�าท*านแน*ใจว*าข�อคําถามหรือข�อความนั้นใช�ได�แล�ว 
กา ในช*อง  0  ถ�าท*านไม*แน*ใจว*าข�อคําถามหรือข�อความนั้นใช�ได�แล�ว 
กา ในช*อง -1  ถ�าท*านแน*ใจว*าข�อคําถามหรือข�อความนั้นไม*ตรงเนื้อหาและกรุณาเสนอแนะ 

 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย  

เรื่อง ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท#องเท่ียวอย#างย่ังยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
 
คําช้ีแจง 
 1. ใช�สอบถามประชาชนท่ัวไปท่ีมาท*องเท่ียวในจังหวัดกําแพงเพชร 
 2. แบบสอบถามนี้ผู�วิจัยมีวัตถุประสงค0เพ่ือต�องการทราบระดับการปฏิบัติเก่ียวกับ
ยุทธศาสตร0การบริหารจัดการการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
 3. แบบสอบถามแบ*งออกเป=น 5 ส*วน ประกอบด�วย 
  ส*วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
  ส*วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับป?จจัยด�านนโยบายการท*องเท่ียว 
  ส*วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวป?จจัยด�านการบริหารจัดการ 
  ส*วนท่ี 4 ยุทธศาสตร0การบริหารจัดการการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
  ส*วนท่ี 5 ข�อเสนอแนะ และความคิดเห็น  
 4. ข�อมูลทุกประเด็นในแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยฉบับนี้ ถือเป=นความลับและใช�ในการทํา
วิจัยในครั้งนี้เท*านั้น 
 5. ผู�วิจัยขอขอบพระคุณเป=นอย*างสูง ท่ีท*านให�ความอนุเคราะห0ตอบแบบสอบถาม 
 
 

                                                (นายพงษ0ศักด์ิ  เพชรสถิตย0) 
        นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ0 ในพระบรมราชูปถัมภ0 
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ส#วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช*องว*าง (   ) ตามความเป=นจริง 
 
1. เพศ 
  (   ) ชาย    (   ) หญิง 
2. อายุ (เกิน 6 เดือน นับเป=น 1 ปL) 
(   ) ตํ่ากว*า 20 ปL   (   ) 20-30 ปL 
(   ) 31-40 ปL    (   ) 41-50 ปL 
(   ) 51-60 ปL     (   ) 61 ปL ข้ึนไป 
3. ภูมิลําเนาเดิม 
(   ) จังหวัดกําแพงเพชร   (   ) ไม*ใช*กําแพงเพชร 
4. ระดับการศึกษา 
(   ) ตํ่ากว*าปริญญาตรี   (   ) ปริญญาตรี            (   ) สูงกว*าปริญญาตรี 
5. อาชีพ 
(   ) นักเรียน/นักศึกษา   (   ) ข�าราชการ 
(   ) พนักงานเอกชน   (   ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(   ) ประกอบอาชีพธุรกิจส*วนตัว  (   ) อ่ืน ๆ (ระบุ)............... 
6. ท*านเดินทางมาท*องเท่ียวจังหวัดกําแพงเพชรครั้งนี้ กับใคร 
(   ) คนเดียว    (   ) ครอบครัว/ญาติ 
(   ) เพ่ือน    (   ) กรุOปทัวร0      
(   ) อ่ืนๆ (ระบุ)........................................... 
7. ท*านมาท*องเท่ียวในจังหวัดกําแพงเพชร ส*วนใหญ* 
(   ) ไปเช�าเย็นกลับ   (   ) พักค�างคืน จํานวน ................ คืน 
8. ครั้งล*าสุดท*านมาท*องเท่ียวในจังหวัดกําแพงเพชรก่ีวัน 
(   ) 1 วัน    (   ) 2-4 วัน 
(   ) 5-7 วัน    (   ) มากกว*า 1 อาทิตย0 
9. ท*านมาท*องเท่ียวในจังหวัดกําแพงเพชรโดยเฉลี่ย จํานวนก่ีครั้ง/ต*อปL 
(   ) 1-2 ครั้ง    (   ) 3-4 ครั้ง 
(   ) 5-6 ครั้ง    (   ) มากกว*านี้ ระบุ................ ครั้ง 
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ส#วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับป?จจัยด�านนโยบายการท*องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชร 

 

ป+จจัยด,านนโยบายการท#องเท่ียว 
ผู,เช่ียวชาญคนท่ี 

∑R IOC ผลสรุป 1 2 3 4 5 

1. มีวัตถุประสงค�ชัดเจน 
รัฐบาลมีนโยบายส*งเสริมการ
ท*องเท่ียวอย*างชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

นโยบายด�านการท*องเท่ียวของ
รัฐบาล มีการเสริมสร�างศักยภาพ
ด�านการท*องเท่ียวในทุกมิติ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

นโยบายด�านการท*องเท่ียวมีความ
สอดคล�องกับสภาพป?ญหาของพ้ืนท่ี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

วัตถุประสงค0ของนโยบายการ
ท*องเท่ียวสามารถพัฒนาการ
ท*องเท่ียวไปสู*ความยั่งยืนได� 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

2. ความต#อเนื่องของนโยบาย 
นโยบายด�านการท*องเท่ียวของ
รัฐบาล มีความต*อเนื่องของ
วัตถุประสงค0 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 นําไปใช�ได� 

ผู�บริหารระดับสูงให�ความสําคัญ
กับนโยบายการท*องเท่ียวและมี
การติดตามประเมินผลอย*างจริงจัง
และต*อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

จังหวัดกําแพงเพชรให�ความสําคัญ
กับเรื่องการท*องเท่ียวอย*างจริงจัง 
โดยถือเป=นแผนงานหลักของจังหวัด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

แม�มีการเปลี่ยนผู�บริหาร แต*
นโยบายด�านการท*องเท่ียวยังคง
เป=นประเด็นสําคัญของจังหวัด
กําแพงเพชร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 
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ส#วนท่ี 2 (ต#อ) 

 

ป+จจัยด,านนโยบายการท#องเท่ียว 
ผู,เช่ียวชาญคนท่ี 

∑R IOC ผลสรุป 1 2 3 4 5 

3. นําไปปฏิบัติได, 
มีการประชาสัมพันธ0 รณรงค0 สร�าง
ความเข�าใจแก*ประชาชนเก่ียวกับ
นโยบายการท*องเท่ียว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

มีการสร�างความร*วมมือกับ
หน*วยงานและเครือข*ายเพ่ือ
ดําเนินงานตามนโยบายการ
ท*องเท่ียว 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 นําไปใช�ได� 

มีการกําหนดให�ทุกภาคส*วนมีส*วน
ร*วมดําเนินนโยบายการท*องเท่ียว
อย*างจริงจังมีการแบ*งงาน หน�าท่ี
ความรับผิดชอบอย*างชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

4. วัดผลและประเมินได, 
นโยบายด�านการท*องเท่ียวของ
รัฐบาล มีกลไกติดตามการ
ดําเนินงาน เป=นระบบอย*าง
ต*อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

มีการกํากับ ดูแล ส*งเสริม ให�ทุก
ภาคส*วนดําเนินนโยบายเพ่ือให�
บรรลุวัตถุประสงค0 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

มีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานท่ี
ชัดเจน เป=นรูปธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

มีการปรับปรุง แก�ไข กระบวนการ
ดําเนินงานในทุกข้ันตอนท่ีวัดผล
และประเมิน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 
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ส#วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับป?จจัยด�านการบริหารจัดการการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร 
 

ป+จจัยด,านการบริหารจัดการ 
ผู,เช่ียวชาญคนท่ี 

∑R IOC ผลสรุป 
1 2 3 4 5 

1. การบริหารจัดการภาครัฐ  
1.1 การส#งเสริมและพัฒนาการท#องเท่ียว 
มีการปรับปรุงภูมิทัศน0บริเวณ
แหล*งท*องเท่ียว เช*น ลานจอดรถ 
ลานขายสินค�า 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

มีการจัดกิจกรรมการท*องเท่ียวใน
เทศกาลประจําปL  

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 นําไปใช�ได� 

มีการส*งเสริมและเปPดตลาด
สถานท่ีท*องเท่ียวแห*งใหม*  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

มีการพัฒนาความสามารถของ
บุคลากรด�านการท*องเท่ียว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

มีการประชาสัมพันธ0แหล*งท*องเท่ียว
ท้ังเก*าและใหม*อย*างต*อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

มีการส*งเสริมการทัศนศึกษาดูงาน
ในจังหวัดกําแพงเพชร 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 นําไปใช�ได� 

1.2 การส#งเสริมการลงทุน 
มีการส*งเสริมการลงทุนด�านการ
ท*องเท่ียวในทุกภาคส*วน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

ผู�ประกอบการด�านการท*องเท่ียวมี
ระดับมาตรฐานสูงในการให�บริการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

มีความร*วมมือระหว*างภาครัฐและ
ภาคเอกชนโดยการขยายฐาน
ลูกค�าและนักท*องเท่ียวใหม*มีการ
จ�างงานบุคลากรในท�องถ่ิน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

สร�างมาตรฐานสินค�าและบริการ
ด�านการท*องเท่ียว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 
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ส#วนท่ี 3 (ต#อ) 
 

ป+จจัยด,านการบริหารจัดการ 
ผู,เช่ียวชาญคนท่ี 

∑R IOC ผลสรุป 1 2 3 4 5 

1.3 การพัฒนาป+จจัยพ้ืนฐานด,านการบริการท#องเท่ียว 
การเดินทางไปแหล*งท*องเท่ียวมี
ความสะดวกสบาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
เช*น ถนน ไฟฟRา ประปา  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

มีการพัฒนาระบบขนส*งมวลชน 
เช*น รถโดยสารประจําทาง  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

มีการจัดการด�านการบริการท่ีมี
คุณภาพแก*นักท*องเท่ียว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

1.4 การส#งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ�อย#างมีวิสัยทัศน� 
มีการให�ข�อมูลข*าวสารเก่ียวกับ
กิจกรรมการท*องเท่ียวในเทศกาล
หรืองานประจําปL 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

มีการประชาสัมพันธ0สถานท่ี
ท*องเท่ียวให�ทราบอย*างต*อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

มีรูปแบบการประชาสัมพันธ0ท่ี
หลากหลาย เช*น ผ*านเครือข*าย
วิทยุชุมชน ผ*านเวOปไซต0ของ
หน*วยงานต*างๆ  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

2. การบริหารจัดการภาคเอกชน 
2.1 การร#วมมือส#งเสริมการลงทุน 
มีสถานประกอบการด�านการ
ท*องเท่ียวท่ีสะอาด มีความเป=น
ระเบียบเรียบร�อย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

มีสถานประกอบการเพียงพอเพ่ือ
รองรับนักท*องเท่ียว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 
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ส#วนท่ี 3 (ต#อ) 

 

ป+จจัยด,านการบริหารจัดการ 
ผู,เช่ียวชาญคนท่ี 

∑R IOC ผลสรุป 1 2 3 4 5 

สถานประกอบการด�านการ
ท*องเท่ียวมีมาตรการเรื่องความ
ปลอดภัยดีเยี่ยม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

สถานประกอบการมีการจัดการ
ด�านสถานท่ีและสิ่งอํานวยความ
สะดวกอย*างเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

ให�ความร*วมมือในการกระจาย
รายได�จากการท*องเท่ียวสู*ชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

มีร�านอาหารบริการนักท*องเท่ียว
อย*างเพียงพอ 

+1 +1 +1 -1 +1 3 0.60 นําไปใช�ได� 

2.2 การร#วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือการท#องเท่ียว 
มีการส*งเสริมการเรียนรู�ให�ชุมชน
ท�องถ่ินจัดทําของท่ีระลึกเพ่ือ
บริการนักท*องเท่ียว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

มีร�านขายของทีระลึกไว�บริการ
นักท*องเท่ียวอย*างเพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

ผลิตภัณฑ0ของท่ีระลึกของชุมชน
ท�องถ่ินมีความหลากหลายรูปแบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

ให�ความร*วมมือกับภาครัฐ ภาค
ประชาชนและองค0กรท�องถ่ินในการ
พัฒนามาตรฐานของสินค�าท่ีระลึก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

มีเครือข*ายชุมชนในการให�บริการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 
2.3 การร#วมสร,างเครือข#ายการท#องเท่ียว 
มีการแนะนําสถานท่ีท*องเท่ียว ท่ีพัก 
เทศกาล และ กิจกรรมการท*องเท่ียว
ในลักษณะเครือข*ายการท*องเท่ียว 

+1 +1 +1 +1 0 4 .80 นําไปใช�ได� 
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ส#วนท่ี 3 (ต#อ) 
 

ป+จจัยด,านการบริหารจัดการ 
ผู,เช่ียวชาญคนท่ี 

∑R IOC ผลสรุป 1 2 3 4 5 

มีศูนย0บริการข�อมูลข*าวสารการ
ท*องเท่ียวของภาคเอกชน
ประชาชนและองค0กรท�องถ่ิน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

มีการประสานงานเก่ียวกับการ
ท*องเท่ียวระหว*างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน
และองค0กรท�องถ่ิน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

มีเครือข*ายผู�นําท�องถ่ินเพ่ือดําเนิน
กิจกรรมการท*องเท่ียว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

3. การบริหารจัดการภาคประชาชนและองค�กรท,องถ่ิน 
3.1 การมีส#วนร#วมในการจัดการแหล#งท#องเท่ียวของชุมชน 
ประชาชนและองค0กรท�องถ่ินมีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู�เก่ียวกับวถีิ
ชุมชนและการท*องเท่ียวเชิงอนุรักษ0 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

ประชาชนและองค0กรท�องถ่ินจัด
วิทยากรบรรยายให�ความรู�แก*
นักท*องเท่ียว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

มีการจัดกิจกรรมการท*องเท่ียวท่ี
เน�นให�ประชาชนในท�องถ่ินเข�าไป
มีส*วนร*วม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู�
เก่ียวกับการท*องเท่ียวแบบยั่งยืน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

มีศูนย0บริการข�อมูลข*าวสารการ
ท*องเท่ียวเพ่ือบริการนักท*องเท่ียว
ของภาคประชาชนและองค0กร
ท�องถ่ิน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 
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ส#วนท่ี 3 (ต#อ) 

 

ป+จจัยด,านการบริหารจัดการ 
ผู,เช่ียวชาญคนท่ี 

∑R IOC ผลสรุป 1 2 3 4 5 

มีการพัฒนาแหล*งท*องเท่ียวใน
ลักษณะพหุภาคี โดยความร*วมมือ
ระหว*างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนและองค0กรท�องถ่ิน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

3.2 การสร,างจิตสํานึกร#วมปกปCองผลประโยชน�แหล#งท#องเท่ียว 
ประชาชนและองค0กรท�องถ่ินมี
การสร�างจิตสํานึกร*วมในการรักษา
แหล*งท*องเท่ียว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

ประชาชนและองค0กรท�องถ่ินมี
การปกปRองผลประโยชน0แหล*ง
ท*องเท่ียว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

ประชาชนและองค0กรท�องถ่ินมี
การรักษาระบบนิเวศวิทยา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

ประชาชนและองค0กรท�องถ่ินให�
ความร*วมมือกับภาครัฐและเอกชน
ในการร*วมปกปRองผลประโยชน0
แหล*งท*องเท่ียว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

เน�นการปลูกฝ?งจิตสํานึกร*วม
ปกปRองผลประโยชน0แหล*ง
ท*องเท่ียวให�กับเยาวชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 
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ส#วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับยุทธศาสตร0การบริหารจัดการการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร 
 

ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการ
การท#องเท่ียวอย#างย่ังยืนของ

จังหวัดกําแพงเพชร 

ผู,เช่ียวชาญคนท่ี 

∑R IOC ผลสรุป 1 2 3 4 5 

1. ยุทธศาสตร�การส#งเสริมศักยภาพการท#องเท่ียว 
เน�นการจัดกิจกรรมการท*องเท่ียว
ท่ีไม*ทําลายสิ่งแวดล�อม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

มีการสร�างอัตลักษณ0ของจังหวัด +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 
เน�นการมีศักยภาพของแหล*ง
ท*องเท่ียวในการรองรับ
นักท*องเท่ียว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

ทุกภาคส*วนมีส*วนร*วมในการรักษา
แหล*งท*องเท่ียว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

มีมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยท่ีดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

ร*วมมือกันรักษาวัฒนธรรม 
ประเพณีท่ีเป=นเอกลักษณ0ของ
ท�องถ่ิน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

เผยแพร*อัตลักษณ0ของจังหวัดให�
เป=นท่ีรู�จักของนักท*องเท่ียว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

2. ยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ� 
มีการประชาสัมพันธ0แหล*ง
ท*องเท่ียวอย*างต*อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

ใช�เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการ
ประชาสัมพันธ0การท*องเท่ียว 

+1 +1 -1 +1 +1 3 .60 นําไปใช�ได� 

มีผู�ประสานงานครบวงจรท้ังด�าน
การบริการข�อมูลข*าวสารและการ
แก�ไขป?ญหาเฉพาะหน�า 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 
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ส#วนท่ี 4 (ต#อ) 

 

ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการ
การท#องเท่ียวอย#างย่ังยืนของ

จังหวัดกําแพงเพชร 

ผู,เช่ียวชาญคนท่ี 

∑R IOC ผลสรุป 1 2 3 4 5 

มีการให�บริการระบบอินเตอร0เน็ต
ประจําท�องถ่ิน 

        

มีการให�ข�อมูลข*าวสารท่ีทันสมัย
อย*างต*อเนื่อง 

        

มีการประชาสัมพันธ0การท*องเท่ียว
แสดงวิถีชีวิตของชุมชน 

        

มีการสื่อสารสองทางเพ่ือรับฟ?ง
ความคิดเห็นของทุกฝUาย 

        

มีการประชาสัมพันธ0นักท*องเท่ียว
ภายในประเทศควบคู*กับ
นักท*องเท่ียวต*างชาติ 

        

3. ยุทธศาสตร�การสร,างเครือข#ายการท#องเท่ียว 
สร�างเครือข*ายบริหารจัดการข�อมูล
ข*าวสารการท*องเท่ียวอย*างเป=น
ระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

ติดต*อประสานงานและทํางาน
ร*วมกันอย*างใกล�ชิด 

+1 +1 +1 -1 +1 3 0.60 นําไปใช�ได� 

การสร�างเครือข*ายผู�นําท�องถ่ิน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 
การประสานงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน
และองค0กรท�องถ่ินเป=นไปอย*างมี
เอกภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

มีการสร�างเครือข*ายประสานงาน
และทํางานร*วมกันอย*างใกล�ชิด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 

มีเครือข*ายการท*องเท่ียวกับ
จังหวัดใกล�เคียง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช�ได� 
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ส#วนท่ี 5 ข�อเสนอแนะ และความคิดเห็น (ถ�ามี) 
 
คําช้ีแจง หากท*านมีความคิดเห็นและข�อเสนอแนะเก่ียวกับยุทธศาสตร0การพัฒนาการท*องเท่ียวอย*าง
ยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชรกรุณาเสนอความคิดเห็นและข�อเสนอแนะของท*าน 
 
1. ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะเก่ียวกับ นโยบายด�านการท*องเท่ียวของรัฐบาล  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะเก่ียวกับ ป?จจัยท่ีมีผลต*อยุทธศาสตร0การพัฒนาการท*องเท่ียวอย*าง
ยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะเก่ียวกับ ยุทธศาสตร0ท่ีเหมาะสมในการพัฒนาการท*องเท่ียวอย*าง
ยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ขอขอบพระคุณทุกท*านท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห0ทดลองใช�เคร่ืองมือสําหรับการวิจัย 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห0เก็บข�อมูลสําหรับการวิจัย 
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ภาคผนวก ง 

ผลการวิเคราะห0ค*าความเช่ือม่ัน 
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ค#าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)  
 

RELIABILITY 
ANALYSIS - SCALE (ALPHA) 

Mean Std Dev Cases 

ป+จจัยด,านนโยบายการท#องเท่ียว 
1. มีวัตถุประสงค0ชัดเจน 1 4.03 0.80 30.00 
2. มีวัตถุประสงค0ชัดเจน 2 4.10 0.66 30.00 
3. มีวัตถุประสงค0ชัดเจน 3 4.10 0.88 30.00 
4. มีวัตถุประสงค0ชัดเจน 4 3.93 0.82 30.00 
5. ความต*อเนื่องของนโยบาย 5 4.06 0.73 30.00 
6. ความต*อเนื่องของนโยบาย 6 4.13 0.86 30.00 
7. ความต*อเนื่องของนโยบาย 7 4.06 0.73 30.00 
8. ความต*อเนื่องของนโยบาย 8 3.70 0.95 30.00 
9. นําไปปฏิบัติได� 9 4.13 0.73 30.00 
10. นําไปปฏิบัติได� 10 4.06 0.63 30.00 
11. นําไปปฏิบัติได� 11 4.06 0.78 30.00 
12. นําไปปฏิบัติได� 12 3.96 0.61 30.00 
13. วัดผลและประเมินได� 13 4.10 0.66 30.00 
14. วัดผลและประเมินได� 14 4.16 0.74 30.00 
15. วัดผลและประเมินได� 15 4.26 0.63 30.00 
16. วัดผลและประเมินได� 16 4.26 0.69 30.00 

ป+จจัยด,านการบริหารจัดการภาครัฐ 
17. การส*งเสริมและพัฒนาการท*องเท่ียว 1 4.13 0.77 30.00 
18. การส*งเสริมและพัฒนาการท*องเท่ียว 2 4.23 0.72 30.00 
19. การส*งเสริมและพัฒนาการท*องเท่ียว 3 4.13 0.73 30.00 
20. การส*งเสริมและพัฒนาการท*องเท่ียว 4 4.26 0.73 30.00 
21. การส*งเสริมและพัฒนาการท*องเท่ียว 5 4.40 0.72 30.00 
22. การส*งเสริมและพัฒนาการท*องเท่ียว 6 4.20 0.66 30.00 
23. การส*งเสริมการลงทุน 7 4.06 0.69 30.00 
24. การส*งเสริมการลงทุน 8 4.26 0.69 30.00 
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RELIABILITY 
ANALYSIS - SCALE (ALPHA) 

Mean Std Dev Cases 

25. การส*งเสริมการลงทุน 9 4.06 0.69 30.00 
26. การส*งเสริมการลงทุน 10 4.10 0.88 30.00 
27. การส*งเสริมการลงทุน 11 3.93 0.82 30.00 
28. การพัฒนาป?จจัยพ้ืนฐานด�านการบริการ

ท*องเท่ียว 12 
4.06 0.73 30.00 

29. การพัฒนาป?จจัยพ้ืนฐานด�านการบริการ
ท*องเท่ียว 13 

4.13 0.86 30.00 

30. การพัฒนาป?จจัยพ้ืนฐานด�านการบริการ
ท*องเท่ียว 14 

4.06 0.73 30.00 

31. การพัฒนาป?จจัยพ้ืนฐานด�านการบริการ
ท*องเท่ียว 15 

3.70 0.95 30.00 

32. การส*งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ0อย*างมี
วิสัยทัศน0 16 

4.13 0.73 30.00 

33. การส*งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ0อย*างมี
วิสัยทัศน0 17 

4.06 0.63 30.00 

34. การส*งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ0อย*างมี
วิสัยทัศน0 18 

4.06 0.78 30.00 

ป+จจัยด,านการบริหารจัดการภาคเอกชน 
35. การร*วมมือส*งเสริมการลงทุน 19 4.10 0.88 30.00 
36. การร*วมมือส*งเสริมการลงทุน 20 3.93 0.82 30.00 
37. การร*วมมือส*งเสริมการลงทุน 21 4.06 0.73 30.00 
38. การร*วมมือส*งเสริมการลงทุน 22 4.13 0.86 30.00 
39. การร*วมมือส*งเสริมการลงทุน 23 4.06 0.73 30.00 
40. การร*วมมือส*งเสริมการลงทุน 24 3.70 0.95 30.00 
41. การร*วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ0เพ่ือการท*องเท่ียว 25 4.13 0.73 30.00 
42. การร*วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ0เพ่ือการท*องเท่ียว 26 4.06 0.63 30.00 
43. การร*วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ0เพ่ือการท*องเท่ียว 27 4.10 0.88 30.00 
44. การร*วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ0เพ่ือการท*องเท่ียว 28 3.93 0.82 30.00 
45. การร*วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ0เพ่ือการท*องเท่ียว 29 4.06 0.73 30.00 
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RELIABILITY 
ANALYSIS - SCALE (ALPHA) 

Mean Std Dev Cases 

46. การร*วมสร�างเครือข*ายการท*องเท่ียว 30 4.13 0.86 30.00 
47. การร*วมสร�างเครือข*ายการท*องเท่ียว 31 4.06 0.73 30.00 
48. การร*วมสร�างเครือข*ายการท*องเท่ียว 32 3.70 0.95 30.00 
49. การร*วมสร�างเครือข*ายการท*องเท่ียว 33 4.13 0.73 30.00 

ป+จจัยด,านการบริหารจัดการภาคประชาชนและองค�กรท,องถ่ิน 
50. การมีส*วนร*วมในการจัดการแหล*งท*องเท่ียว

ของชุมชน 34 
4.10 0.88 30.00 

51. การมีส*วนร*วมในการจัดการแหล*งท*องเท่ียว
ของชุมชน 35 

3.93 0.82 30.00 

52. การมีส*วนร*วมในการจัดการแหล*งท*องเท่ียว
ของชุมชน 36 

4.06 0.73 30.00 

53. การมีส*วนร*วมในการจัดการแหล*งท*องเท่ียว
ของชุมชน 37 

4.13 0.86 30.00 

54. การมีส*วนร*วมในการจัดการแหล*งท*องเท่ียว
ของชุมชน 38 

4.10 0.88 30.00 

55. การมีส*วนร*วมในการจัดการแหล*งท*องเท่ียว
ของชุมชน 39 

3.93 0.82 30.00 

56. การสร�างจิตสํานึกร*วมปกปRองผลประโยชน0
แหล*งท*องเท่ียว 40 

4.06 0.73 30.00 

57. การสร�างจิตสํานึกร*วมปกปRองผลประโยชน0
แหล*งท*องเท่ียว 41 

4.13 0.86 30.00 

58. การสร�างจิตสํานึกร*วมปกปRองผลประโยชน0
แหล*งท*องเท่ียว 42 

4.06 0.73 30.00 

59. การสร�างจิตสํานึกร*วมปกปRองผลประโยชน0
แหล*งท*องเท่ียว 43 

3.70 0.95 30.00 

60. การสร�างจิตสํานึกร*วมปกปRองผลประโยชน0
แหล*งท*องเท่ียว 44 

4.13 0.73 30.00 
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RELIABILITY 
ANALYSIS - SCALE (ALPHA) 

Mean Std Dev Cases 

ยุทธศาสตร�การส#งเสริมศักยภาพการท#องเท่ียว    
61. เน�นการจัดกิจกรรมการท*องเท่ียวท่ีไม*ทําลาย

สิ่งแวดล�อม 
4.10 0.88 30.00 

62. มีการสร�างอัตลักษณ0ของจังหวัด 3.93 0.82 30.00 
63. เน�นการมีศักยภาพของแหล*งท*องเท่ียวในการ

รองรับนักท*องเท่ียว 
4.06 0.73 30.00 

64. ทุกภาคส*วนมีส*วนร*วมในการรักษาแหล*ง
ท*องเท่ียว 

4.13 0.86 30.00 

65. มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยท่ีดี 4.10 0.88 30.00 
66. ร*วมมือกันรักษาวัฒนธรรม ประเพณีท่ีเป=น

เอกลักษณ0ของท�องถ่ิน 
3.93 0.82 30.00 

67. เผยแพร*อัตลักษณ0ของจังหวัดให�เป=นท่ีรู�จักของ
นักท*องเท่ียว 

4.06 0.73 30.00 

ยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ� 
68. มีการประชาสัมพันธ0แหล*งท*องเท่ียวอย*าง

ต*อเนื่อง 
4.10 0.88 30.00 

69. ใช�เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการประชาสัมพันธ0
การท*องเท่ียว 

3.93 0.82 30.00 

70. มีผู�ประสานงานครบวงจรท้ังด�านการบริการ
ข�อมูลข*าวสารและการแก�ไขป?ญหาเฉพาะหน�า 

4.06 0.73 30.00 

71. มีการให�บริการระบบอินเตอร0เน็ตประจํา
ท�องถ่ิน 

4.13 0.86 30.00 

72. มีการให�ข�อมูลข*าวสารท่ีทันสมัยอย*างต*อเนื่อง 4.10 0.88 30.00 
73. มีการประชาสัมพันธ0การท*องเท่ียวแสดงวิถี

ชีวิตของชุมชน 
3.93 0.82 30.00 

74. มีการสื่อสารสองทางเพ่ือรับฟ?งความคิดเห็น
ของทุกฝUาย 

4.06 0.73 30.00 

75. มีการประชาสัมพันธ0นักท*องเท่ียว
ภายในประเทศควบคู*กับนักท*องเท่ียวต*างชาติ 

4.13 0.86 30.00 



 293 

 

RELIABILITY 
ANALYSIS - SCALE (ALPHA) 

Mean Std Dev Cases 

ยุทธศาสตร�การสร,างเครือข#ายการท#องเท่ียว 
76. สร�างเครือข*ายบริหารจัดการข�อมูลข*าวสาร

การท*องเท่ียวอย*างเป=นระบบ 
4.10 .88 30.0 

77. ติดต*อประสานงานและทํางานร*วมกันอย*าง
ใกล�ชิด 

3.93 .82 30.0 

78. การสร�างเครือข*ายผู�นําท�องถ่ิน 4.06 .73 30.0 
79. การประสานงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชนและองค0กรท�องถ่ินเป=นไปอย*างมี
เอกภาพ 

4.13 .86 30.0 

80. มีการสร�างเครือข*ายประสานงานและทํางาน
ร*วมกันอย*างใกล�ชิด 

4.06 .73 30.0 

81. มีเครือข*ายการท*องเท่ียวกับจังหวัดใกล�เคียง 4.10 .88 30.0 

 

 

Statistics   for   
SCALE 

Mean Variance Std Dev N of  
Variables 

160.1000 280.4379 16.7463 40 
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RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA) 
 

 

 

Item-total Statistics 
 

Scale 
Mean   if 

Item        
Deleted 

Scale    
Variance   
if Item      
Deleted 

Corrected     
Item-             
Total     

Correlation 

Alpha     if 
Item      

Deleted 
 

มีวัตถุประสงค0ชัดเจน 1 156.06 259.23 0.78 0.83 

มีวัตถุประสงค0ชัดเจน 2 156.00 263.37 0.77 0.83 

มีวัตถุประสงค0ชัดเจน 3 156.00 258.55 0.74 0.83 

มีวัตถุประสงค0ชัดเจน 4 156.16 260.35 0.72 0.93 

ความต*อเนื่องของนโยบาย 5 156.03 266.86 0.53 0.83 

ความต*อเนื่องของนโยบาย 6 155.96 261.48 0.65 0.93 

ความต*อเนื่องของนโยบาย 7 156.03 261.27 0.77 0.83 

ความต*อเนื่องของนโยบาย 8 156.40 253.69 0.85 0.83 

นําไปปฏิบัติได� 9 155.96 262.44 0.61 0.83 

นําไปปฏิบัติได� 10 156.03 267.06 0.73 0.83 

นําไปปฏิบัติได� 11 156.03 260.92 0.74 0.83 

นําไปปฏิบัติได� 12 156.13 267.01 0.64 0.93 

วัดผลและประเมินได� 13 156.00 263.37 0.77 0.83 

วัดผลและประเมินได� 14 155.93 264.40 0.63 0.83 

วัดผลและประเมินได� 15 155.83 265.86 0.67 0.83 

วัดผลและประเมินได� 16 155.83 263.04 0.75 0.83 

การส*งเสริมและพัฒนาการ
ท*องเท่ียว 1 

155.96 260.65 0.76 0.93 

การส*งเสริมและพัฒนาการ
ท*องเท่ียว 2 

155.86 266.80 0.55 0.83 

การส*งเสริมและพัฒนาการ
ท*องเท่ียว 3 

155.96 262.58 0.73 0.83 
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Item-total Statistics 
 

Scale 
Mean   if 

Item        
Deleted 

Scale    
Variance   
if Item      
Deleted 

Corrected     
Item-             
Total     

Correlation 

Alpha     if 
Item      

Deleted 
 

การส*งเสริมและพัฒนาการ
ท*องเท่ียว 4 

155.83 261.72 0.75 0.83 

การส*งเสริมและพัฒนาการ
ท*องเท่ียว 5 

155.70 263.18 0.71 0.83 

การส*งเสริมและพัฒนาการ
ท*องเท่ียว 6 

155.90 264.71 0.70 0.93 

การส*งเสริมการลงทุน 7 156.03 265.27 0.65 0.93 

การส*งเสริมการลงทุน 8 155.83 264.48 0.68 0.93 

การส*งเสริมการลงทุน 9 156.00 258.55 0.74 0.93 

การส*งเสริมการลงทุน 10 156.16 260.35 0.72 0.83 

การส*งเสริมการลงทุน 11 156.03 266.86 0.53 0.83 

การพัฒนาป?จจัยพ้ืนฐานด�านการ
บริการท*องเท่ียว 12 

155.96 261.48 0.65 0.83 

การพัฒนาป?จจัยพ้ืนฐานด�านการ
บริการท*องเท่ียว 13 

156.03 261.27 0.77 0.83 

การพัฒนาป?จจัยพ้ืนฐานด�านการ
บริการท*องเท่ียว 14 

156.40 253.69 0.85 0.83 

การพัฒนาป?จจัยพ้ืนฐานด�านการ
บริการท*องเท่ียว 15 

155.96 262.44 0.61 0.83 

การส*งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ0อย*างมีวิสัยทัศน0 16 

156.00 258.55 0.74 0.83 

การส*งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ0อย*างมีวิสัยทัศน0 17 

156.16 260.35 0.72 0.93 

การส*งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ0อย*างมีวิสัยทัศน0 18 

156.03 266.86 0.53 0.83 

การร*วมมือส*งเสริมการลงทุน 19 155.96 261.48 0.65 0.83 
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Item-total Statistics 
 

Scale 
Mean   if 

Item        
Deleted 

Scale    
Variance   
if Item      
Deleted 

Corrected     
Item-             
Total     

Correlation 

Alpha     if 
Item      

Deleted 
 

การร*วมมือส*งเสริมการลงทุน 20 156.03 261.27 0.77 0.83 

การร*วมมือส*งเสริมการลงทุน 21 156.40 253.69 0.85 0.83 

การร*วมมือส*งเสริมการลงทุน 22 155.96 262.44 0.61 0.83 

การร*วมมือส*งเสริมการลงทุน 23 156.03 267.06 0.73 0.83 

การร*วมมือส*งเสริมการลงทุน 24 156.03 260.92 0.74 0.93 

การร*วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ0เพ่ือ
การท*องเท่ียว 25 

156.00 258.55 0.74 0.83 

การร*วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ0เพ่ือ
การท*องเท่ียว 26 

156.16 260.35 0.72 0.83 

การร*วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ0เพ่ือ
การท*องเท่ียว 27 

156.03 266.86 0.53 0.83 

การร*วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ0เพ่ือ
การท*องเท่ียว 28 

155.96 261.48 0.65 0.83 

การร*วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ0เพ่ือ
การท*องเท่ียว 29 

156.03 261.27 0.77 0.83 

การร*วมสร�างเครือข*ายการ
ท*องเท่ียว 30 

156.40 253.69 0.85 0.93 

การร*วมสร�างเครือข*ายการ
ท*องเท่ียว 31 

156.00 258.55 0.74 0.93 

การร*วมสร�างเครือข*ายการ
ท*องเท่ียว 32 

156.16 260.35 0.72 0.83 

การร*วมสร�างเครือข*ายการ
ท*องเท่ียว 33 

156.03 266.86 0.53 0.83 

การมีส*วนร*วมในการจัดการแหล*ง
ท*องเท่ียวของชุมชน 34 

155.96 261.48 0.65 0.83 
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Item-total Statistics 
 

Scale 
Mean   if 

Item        
Deleted 

Scale    
Variance   
if Item      
Deleted 

Corrected     
Item-             
Total     

Correlation 

Alpha     if 
Item      

Deleted 
 

การมีส*วนร*วมในการจัดการแหล*ง
ท*องเท่ียวของชุมชน 35 

156.03 261.27 0.77 0.83 

การมีส*วนร*วมในการจัดการแหล*ง
ท*องเท่ียวของชุมชน 36 

156.40 253.69 0.85 0.83 

การมีส*วนร*วมในการจัดการแหล*ง
ท*องเท่ียวของชุมชน 37 

155.96 262.44 0.61 0.83 

การมีส*วนร*วมในการจัดการแหล*ง
ท*องเท่ียวของชุมชน 38 

156.03 267.06 0.73 0.93 

การมีส*วนร*วมในการจัดการแหล*ง
ท*องเท่ียวของชุมชน 39 

156.00 258.55 0.74 0.93 

การสร�างจิตสํานึกร*วมปกปRอง
ผลประโยชน0แหล*งท*องเท่ียว 40 

156.16 260.35 0.72 0.83 

การสร�างจิตสํานึกร*วมปกปRอง
ผลประโยชน0แหล*งท*องเท่ียว 41 

156.03 266.86 0.53 0.83 

การสร�างจิตสํานึกร*วมปกปRอง
ผลประโยชน0แหล*งท*องเท่ียว 42 

155.96 261.48 0.65 0.83 

การสร�างจิตสํานึกร*วมปกปRอง
ผลประโยชน0แหล*งท*องเท่ียว 43 

156.03 261.27 0.77 0.83 

การสร�างจิตสํานึกร*วมปกปRอง
ผลประโยชน0แหล*งท*องเท่ียว 44 

156.00 258.55 0.74 0.93 

เน�นการจัดกิจกรรมการท*องเท่ียวท่ี
ไม*ทําลายสิ่งแวดล�อม 

156.16 260.35 0.72 0.83 

มีการสร�างอัตลักษณ0ของจังหวัด 156.03 266.86 0.53 0.83 

เน�นการมีศักยภาพของแหล*ง
ท*องเท่ียวในการรองรับ
นักท*องเท่ียว 

155.96 261.48 0.65 0.93 
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Item-total Statistics 
 

Scale 
Mean   if 

Item        
Deleted 

Scale    
Variance   
if Item      
Deleted 

Corrected     
Item-             
Total     

Correlation 

Alpha if 
Item      

Deleted 
 

ทุกภาคส*วนมีส*วนร*วมในการรักษา
แหล*งท*องเท่ียว 

156.03 261.27 0.77 0.93 

มีมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยท่ีดี 

156.40 253.69 0.85 0.83 

ร*วมมือกันรักษาวัฒนธรรม ประเพณี
ท่ีเป=นเอกลักษณ0ของท�องถ่ิน 

155.96 262.44 0.61 0.83 

เผยแพร*อัตลักษณ0ของจังหวัดให�
เป=นท่ีรู�จักของนักท*องเท่ียว 

156.03 267.06 0.73 0.83 

มีการประชาสัมพันธ0แหล*ง
ท*องเท่ียวอย*างต*อเนื่อง 

156.03 260.92 0.74 0.83 

ใช�เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการ
ประชาสัมพันธ0การท*องเท่ียว 

156.13 267.01 0.64 0.93 

มีผู�ประสานงานครบวงจรท้ังด�าน
การบริการข�อมูลข*าวสารและการ
แก�ไขป?ญหาเฉพาะหน�า 

156.00 258.55 0.74 0.83 

มีการให�บริการระบบอินเตอร0เน็ต
ประจําท�องถ่ิน 

156.16 260.35 0.72 0.83 

มีการให�ข�อมูลข*าวสารท่ีทันสมัย
อย*างต*อเนื่อง 

156.03 266.86 0.53 0.93 

มีการประชาสัมพันธ0การท*องเท่ียว
แสดงวิถีชีวิตของชุมชน 

155.96 261.48 0.65 0.93 

มีการสื่อสารสองทางเพ่ือรับฟ?ง
ความคิดเห็นของทุกฝUาย 

156.03 261.27 0.77 0.83 

มีการประชาสัมพันธ0นักท*องเท่ียว
ภายในประเทศควบคู*กับ
นักท*องเท่ียวต*างชาติ 

156.40 253.69 0.85 0.83 
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Item-total Statistics 
 

Scale 
Mean   if 

Item        
Deleted 

Scale    
Variance   
if Item      
Deleted 

Corrected     
Item-             
Total     

Correlation 

Alpha     if 
Item      

Deleted 
 

สร�างเครือข*ายบริหารจัดการข�อมูล
ข*าวสารการท*องเท่ียวอย*างเป=นระบบ 

156.00 258.55 0.74 0.83 

ติดต*อประสานงานและทํางาน
ร*วมกันอย*างใกล�ชิด 

156.16 260.35 0.72 0.83 

การสร�างเครือข*ายผู�นําท�องถ่ิน 156.03 266.86 0.53 0.83 

การประสานงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนและองค0กรท�องถ่ิน
เป=นไปอย*างมีเอกภาพ 

155.96 261.48 0.65 0.83 

มีการสร�างเครือข*ายประสานงาน
และทํางานร*วมกันอย*างใกล�ชิด 

156.00 258.55 0.74 0.83 

มีเครือข*ายการท*องเท่ียวกับจังหวัด
ใกล�เคียง 

156.16 260.35 0.72 0.83 
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ELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA) 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 40 
Alpha =    .875  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item-total 
Statistics 

 

Scale Mean   
 if Item        
Deleted 

Scale Variance    
if Item      
Deleted 

Corrected Item-        
Total     

Correlation 

Alpha if 
Item      

Deleted 
 

1 156.20 266.37 0.63 0.83 

2 155.86 264.74 0.75 0.83 

3 155.96 264.58 0.75 0.83 

4 155.86 264.94 0.68 0.83 

5 155.96 265.89 0.58 0.83 

1 157.00 297.03 -0.42 0.85 

2 156.66 284.22 -0.16 0.84 

3 157.06 282.61 -0.09 0.84 

4 157.03 283.68 -0.13 0.84 

5 156.96 271.96 0.24 0.84 
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ภาคผนวก จ 
ผลการวิเคราะห0ค*าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ0 
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ผลการวิเคราะห�ค#าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� 
 

 Y   =   ยุทธศาสตร0การบริหารจัดการการท*องเท่ียวอย*างยังยื่นของจังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวม 
    Y1    = ยุทธศาสตร0การส*งเสริมศักยภาพการท*องเท่ียว (Y1) 
    Y2    = ยุทธศาสตร0การประชาสัมพันธ0 (Y2) 
    Y3    =  ยุทธศาสตร0การสร�างเครือข*ายการท*องเท่ียว (Y3) 
 X1    =   ป?จจัยด�านนโยบายการท*องเท่ียว 
    X11     =   มีวัตถุประสงค0ชัดเจน 
    X12  = ความต*อเนื่องของนโยบาย 
    X13 = นําไปปฏิบัติได� 
    X14 =  วัดผลและประเมินได� 
 X2   =   ป?จจัยด�านการบริหารจัดการภาครัฐ 

X21   =    การส*งเสริมและพัฒนาการท*องเท่ียว 
X22 =     การส*งเสริมการลงทุน 
X23 = การพัฒนาป?จจัยพ้ืนฐานด�านการบริการท*องเท่ียว 
X24    =    การส*งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ0อย*างมีวิสัยทัศน0 

X3   =  ป?จจัยด�านการบริหารจัดการภาคเอกชน 
X31    =    การร*วมมือส*งเสริมการลงทุน 
X32 =    การร*วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ0เพ่ือการท*องเท่ียว 
X33   =    การร*วมสร�างเครือข*ายการท*องเท่ียว 

X4   =  ป?จจัยด�านการบริหารจัดการภาคประชาชนและองค0กรท�องถ่ิน 
  X41   =    การมีส*วนร*วมในการจัดการแหล*งท*องเท่ียวของชุมชน 
  X42   =    การสร�างจิตสํานึกร*วมปกปRองผลประโยชน0แหล*งท*องเท่ียว 
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Correlations 

Correlations

1 .805** .617**

.000 .000

400 400 400

.805** 1 .704**

.000 .000

400 400 400

.617** .704** 1

.000 .000

400 400 400

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

x1

x2

y

x1 x2 y

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
Regression 

 

Model Summary

.704a .496 .495 .41722

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), x2a. 

 
 

ANOVAb

68.193 1 68.193 391.751 .000a

69.281 398 .174

137.474 399

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), x2a. 

Dependent Variable: yb. 

 
 

Coefficientsa

-.044 .197 -.223 .823

.966 .049 .704 19.793 .000

(Constant)

x2

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ya. 
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 วิเคราะห0สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรป?จจัยด�านนโยบายการท*องเท่ียวท่ีมีผลต*อ
ยุทธศาสตร0การบริหารจัดการการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวม (Y) 

Coefficients (a) 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta B 
Std. 
Error 

1 (Constant) 1.33 0.21  9.43 0.00 
  X 0.64 0.05 0.45 11.55 0.00 
2 (Constant) 0.88 0.24  3.00 0.00 
  X 0.44 0.04 0.38 6.24 0.00 
  X 0.31 0.05 0.31 8.00 0.00 

   a  Dependent Variable: Total Y 
 
 วิเคราะห0สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรป?จจัยด�านนโยบายการท*องเท่ียวท่ีมีผลต*อ
ยุทธศาสตร0การบริหารจัดการการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร ด�านยุทธศาสตร0การ
ส*งเสริมศักยภาพการท*องเท่ียว โดยภาพรวม (Y1)   

Coefficients (a) 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta B 
Std. 
Error 

1 (Constant) 1.11 0.35  4.20 0.00 
  X 0.56 0.05 0.67 11.07 0.00 
2 (Constant) 0.67 0.51  3.92 0.00 
  X 0.42 0.08 0.44 6.11 0.00 
  X 0.34 0.10 0.35 5.21 0.00 

   a  Dependent Variable: Total Y 
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 วิเคราะห0สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรป?จจัยนโยบายด�านการท*องเท่ียวท่ีมีผลต*อ
ยุทธศาสตร0การบริหารจัดการการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร ด�าน ยุทธศาสตร0การ
ประชาสัมพันธ0 โดยภาพรวม (Y2) 

Coefficients (a) 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta B 
Std. 
Error 

1 (Constant) 1.21 0.11  5.85 0.00 
  X 0.43 0.45 0.47 11.68 0.00 
2 (Constant) 0.66 0.04  5.22 0.00 
  x 0.44 0.05 0.09 7.22 0.00 
  x 0.22 0.33 0.32 5.03 0.00 
 x 0.42 0.04  2.06 0.01 
 x 0.44 0.03 0.44 2.99 0.00 
 x 0.11 0.32 0.25 2.53 0.00 
 x 0.12 0.06 0.23 0.22 0.00 

   a  Dependent Variable: Total Y 
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 วิเคราะห0สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรป?จจัยด�านนโยบายการท*องเท่ียวท่ีมีผลต*อ
ยุทธศาสตร0การบริหารจัดการการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร ด�านยุทธศาสตร0การ
สร�างเครือข*ายการท*องเท่ียว โดยภาพรวม (Y3) 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta B 
Std. 
Error 

1 (Constant) 1.00 0.19  5.85 0.00 
  X 0.54 0.54 0.44 11.68 0.00 
2 (Constant) 0.74 0.01  5.22 0.00 
  X 0.43 0.02 0.09 7.22 0.00 
  X 0.42 0.39 0.32 5.03 0.00 
 X 0.31 0.01  1.06 0.00 
 X 0.42 0.03 0.49 4.99 0.00 
 X 0.11 0.25 0.25 2.22 0.00 
 X 0.10 0.06 0.23 0.22 0.00 
 
 วิเคราะห0สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรป?จจัยด�านการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีผลต*อ
ยุทธศาสตร0การบริหารจัดการการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวม (Y) 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta B 
Std. 
Error 

1 (Constant) 1.22 0.33  8.34 0.00 
  X 0.74 0.04 0.31 11.23 0.00 
2 (Constant) 0.63 0.32  3.11 0.00 
  X 0.31 0.02 0.21 5.89 0.00 
  X 0.44 0.12 0.30 6.33 0.00 
 a  Dependent Variable: Total Y 
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 วิเคราะห0สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรป?จจัยด�านการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีผลต*อ
ยุทธศาสตร0การบริหารจัดการการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร ด�าน  ยุทธศาสตร0การ
ส*งเสริมศักยภาพการท*องเท่ียว โดยภาพรวม (Y1) 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta B 
Std. 
Error 

1 (Constant) 1.23 0.20  8.12 0.00 
  X 0.40 0.21 0.41 11.01 0.00 
2 (Constant) 0.78 0.24  3.09 0.00 
  X 0.41 0.14 0.42 5.23 0.00 
  X 0.41 0.05 0.31 6.93 0.00 

a Dependent Variable: Total Y 
 
 วิเคราะห0สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรป?จจัยด�านการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีผลต*อ
ยุทธศาสตร0การบริหารจัดการการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร ด�านยุทธศาสตร0การ
ประชาสัมพันธ0 โดยภาพรวม (Y2) 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta B 
Std. 
Error 

1 (Constant) 1.00 0.33  3.56 0.00 
  X 0.32 0.04 0.45 10.11 0.00 
2 (Constant) 0.60 0.51  3.92 0.00 
  X 0.42 0.15 0.42 6.10 0.00 
  X 0.34 0.11 0.31 5.00 0.00 

a Dependent Variable: Total Y 
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 วิเคราะห0สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรป?จจัยด�านการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีผลต*อ
ยุทธศาสตร0การบริหารจัดการการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร ด�านยุทธศาสตร0การ
สร�างเครือข*ายการท*องเท่ียว (Y3) 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta B 
Std. 
Error 

1 (Constant) 1.99 0.22  8.33 0.00 
  X 0.60 0.05 จ.49 12.05 0.00 
2 (Constant) 0.81 0.24  3.99 0.00 
  X 0.44 0.04 0.44 5.42 0.00 
  X 0.39 0.13 0.32 5.31 0.00 

a  Dependent Variable: Total Y 
 
 วิเคราะห0สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรป?จจัยด�านการบริหารจัดการภาคเอกชน ท่ีมีผลต*อ
ยุทธศาสตร0การบริหารจัดการการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร โดย ภาพรวม (Y) 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta B 
Std. 
Error 

1 (Constant) 1.92 0.48  8.01 0.00 
  X 0.21 0.24 0.41 10.22 0.00 
2 (Constant) 0.67 0.22  2.10 0.00 
  X 0.31 0.01 0.41 5.11 0.00 
  X 0.44 0.44 0.22 8.01 0.00 

a  Dependent Variable: Total Y 
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 วิเคราะห0สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรป?จจัยด�านการบริหารจัดการภาคเอกชนท่ีมีผลต*อ
ยุทธศาสตร0การบริหารจัดการการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร ด�านยุทธศาสตร0การ
ส*งเสริมศักยภาพการท*องเท่ียว โดยภาพรวม (Y1) 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta B 
Std. 
Error 

1 (Constant) 1.99 0.31  9.12 0.00 
  X 0.43 0.01 0.44 9.89 0.00 
2 (Constant) 0.82 0.45  2.10 0.00 
  X 0.44 0.04 0.33 7.28 0.00 
  X 0.21 0.05 0.32 8.23 0.00 

a  Dependent Variable: Total Y 
 
 วิเคราะห0สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรป?จจัยด�านการบริหารจัดการภาคเอกชนท่ีมีผลต*อ
ยุทธศาสตร0การบริหารจัดการการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร ด�านยุทธศาสตร0การ
ประชาสัมพันธ0 โดยภาพรวม (Y2)   
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta B 
Std. 
Error 

1 (Constant) 1.22 0.11  9.11 0.00 
  X 0.22 0.23 0.50 11.01 0.00 
2 (Constant) 0.69 0.34  3.99 0.00 
  X 0.40 0.02 0.47 5.33 0.00 
  X 0.30 0.00 0.45 7.91 0.00 

 a Dependent Variable: Total Y 
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 วิเคราะห0สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรป?จจัยด�านการบริหารจัดการภาคเอกชนท่ีมีผลต*อ
ยุทธศาสตร0การบริหารจัดการการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร ด�าน ยุทธศาสตร0การ
สร�างเครือข*ายการท*องเท่ียว โดยภาพรวม (Y3) 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta B 
Std. 
Error 

1 (Constant) 1.40 0.33  8.12 0.00 
  X 0.33 0.45 0.45 11.22 0.00 
2 (Constant) 0.50 0.22  4.91 0.00 
  X 0.43 0.37 0.460 5.11 0.00 
  X 0.22 0.12 0.40 7.41 0.00 

a Dependent Variable: Total Y 
 
 วิเคราะห0สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรป?จจัยด�านการบริหารจัดการภาคประชาชนและ
องค0กรท�องถ่ินท่ีมีผลต*อยุทธศาสตร0การบริหารจัดการการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร โดยภาพรวม (Y) 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta B 
Std. 
Error 

1 (Constant) 1.31 0.24  4.10 0.00 
  X 0.23 0.49 0.55 10.11 0.00 
2 (Constant) 0.50 0.34  4.33 0.00 
  X 0.32 0.10 0.45 5.88 0.00 
  X 0.46 0.21 0.42 4.44 0.00 

a Dependent Variable: Total Y 
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 วิเคราะห0สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรป?จจัยด�านการบริหารจัดการภาคประชาชนและ
องค0กรท�องถ่ิน ท่ีมีผลต*อยุทธศาสตร0การพัฒนาการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืนของ จังหวัดกําแพงเพชร ด�าน
ยุทธศาสตร0การส*งเสริมศักยภาพการท*องเท่ียว โดยภาพรวม (Y1) 
  

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta B 
Std. 
Error 

1 (Constant) 1.22 0.29  4.10 0.00 
  X 0.12 0.42 0.45 10.11 0.00 
2 (Constant) 0.34 0.22  4.32 0.00 
  X 0.22 0.01 0.47 4.45 0.00 
  X 0.22 0.33 0.31 5.21 0.00 
 a  Dependent Variable: Total Y 
 
 วิเคราะห0สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรป?จจัยด�านการบริหารจัดการภาคประชาชนและ
องค0กรท�องถ่ิน ท่ีมีผลต*อยุทธศาสตร0การบริหารจัดการการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืน ของจังหวัด
กําแพงเพชร ด�านยุทธศาสตร0การประชาสัมพันธ0 โดยภาพรวม (Y2)   
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta B 
Std. 
Error 

1 (Constant) 1.33 0.34  5.50 0.00 
  X 0.22 0.312 0.44 10.90 0.00 
2 (Constant) 0.52 0.22  3.02 0.00 
  X 0.22 0.11 0.40 3.05 0.00 
  X 0.34 0.53 0.31 4.20 0.00 

a  Dependent Variable: Total Y 
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 วิเคราะห0สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรป?จจัยด�านการบริหารจัดการภาคประชาชนและ
องค0กรท�องถ่ิน ท่ีมีผลต*อยุทธศาสตร0การบริหารจัดการการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร ด�านยุทธศาสตร0การสร�างเครือข*ายการท*องเท่ียว โดยภาพรวม (Y3)   
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta B 
Std. 
Error 

1 (Constant) 1.45 0.23  5.58 0.00 
  X 0.33 0.35 0.43 9.56 0.00 
2 (Constant) 0.39 0.32  4.77 0.00 
  X 0.41 0.02 0.44 4.58 0.00 
  X 0.66 0.41 0.41 5.90 0.00 

a  Dependent Variable: Total Y 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบสัมภาษณ0และแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 314 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท#องเท่ียวอย#างย่ังยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 

 
คําช้ีแจง 
 1. ใช�สอบถามประชาชนท่ัวไปท่ีมาท*องเท่ียวในจังหวัดกําแพงเพชร 
 2. แบบสอบถามนี้ผู�วิจัยมีวัตถุประสงค0เพ่ือต�องการทราบระดับการปฏิบัติเก่ียวกับ
ยุทธศาสตร0การบริหารจัดการการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
 3. แบบสอบถามแบ*งออกเป=น 5 ส*วน ประกอบด�วย 
  ส*วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
  ส*วนท่ี 2 ป?จจัยด�านนโยบายการท*องเท่ียว 
  ส*วนท่ี 3 ป?จจัยด�านการบริหารจัดการ 
  ส*วนท่ี 4 ยุทธศาสตร0การบริหารจัดการการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
  ส*วนท่ี 5 ข�อเสนอแนะ และความคิดเห็น  
 4. ข�อมูลทุกประเด็นในแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยฉบับนี้ ถือเป=นความลับและใช�ในการทํา
วิจัยในครั้งนี้เท*านั้น 
 5. ผู�วิจัยขอขอบพระคุณเป=นอย*างสูง ท่ีท*านให�ความอนุเคราะห0ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

                                            (นายพงษ0ศักด์ิ  เพชรสถิตย0) 
        นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ0 ในพระบรมราชูปถัมภ0 
 
 
โทรศัพท� : 087-557-7299 
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ส#วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช*องว*าง (   ) ตามความเป=นจริง 
 

1. เพศ 
  (   ) ชาย    (   ) หญิง 

2. อายุ (เกิน 6 เดือน นับเป=น 1 ปL) 
(   ) ตํ่ากว*า 20 ปL   (   ) 20-30 ปL 

(   ) 31-40 ปL    (   ) 41-50 ปL 

(   ) 51-60 ปL     (   ) 61 ปL ข้ึนไป 

3. ภูมิลําเนาเดิม 
(   ) จังหวัดกําแพงเพชร   (   ) ไม*ใช*กําแพงเพชร 

4. ระดับการศึกษา 
(   ) ตํ่ากว*าปริญญาตรี   (   ) ปริญญาตรี         (   ) สูงกว*าปริญญาตรี 

5. อาชีพ 
(   ) นักเรียน/นักศึกษา   (   ) ข�าราชการ 
(   ) พนักงานเอกชน   (   ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(   ) ประกอบอาชีพธุรกิจส*วนตัว  (   ) อ่ืน ๆ (ระบุ)............... 

6. ท*านเดินทางมาท*องเท่ียวจังหวัดกําแพงเพชรครั้งนี้ กับใคร 
(   ) คนเดียว    (   ) ครอบครัว/ญาติ 
(   ) เพ่ือน    (   ) กรุOปทัวร0     
(   ) อ่ืนๆ (ระบุ)........................................... 

7. ท*านมาท*องเท่ียวในจังหวัดกําแพงเพชร ส*วนใหญ* 
(   ) ไปเช�าเย็นกลับ   (   ) พักค�างคืน จํานวน ................ คืน 

8. ครั้งล*าสุดท*านมาท*องเท่ียวในจังหวัดกําแพงเพชรก่ีวัน 
(   ) 1 วัน    (   ) 2-4 วัน 

(   ) 5-7 วัน    (   ) มากกว*า 1 อาทิตย0 

9. ท*านมาท*องเท่ียวในจังหวัดกําแพงเพชรโดยเฉลี่ย จํานวนก่ีครั้ง/ต*อปL 
(   ) 1-2 ครั้ง    (   ) 3-4 ครั้ง 
(   ) 5-6 ครั้ง    (   ) มากกว*านี้ ระบุ................ ครั้ง 
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ส#วนท่ี 2 ป?จจัยด�านนโยบายการท*องเท่ียว 
คําช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามส*วนนี้ผู�วิจัยต�องการทราบระดับการปฏิบัติประเด็นเก่ียวกับนโยบายด�าน
การท*องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชรว*า อยู*ในระดับใด 

 2. โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป=นจริง โดยทําเครื่องหมาย √ ตรงกับตัวเลขท่ีเป=น
คําตอบของท*านเพียงคําตอบเดียว 
 3. เกณฑ0การพิจารณาในการตอบแบบสอบถาม 
  5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติ มากท่ีสุด 
  4 หมายถึง ระดับการปฏิบัติ มาก 
  3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติ ปานกลาง 
  2 หมายถึง ระดับการปฏิบัติ น�อย 
  1 หมายถึง ระดับการปฏิบัติ น�อยท่ีสุด 
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 นโยบายการท#องเท่ียว  

มีวัตถุประสงค�ชัดเจน 
1. รัฐบาลมีนโยบายส*งเสริมการท*องเท่ียวอย*างชัดเจน      

2. นโยบายด�านการท*องเท่ียวของรัฐบาล มีการเสริมสร�าง
ศักยภาพด�านการท*องเท่ียวในทุกมิติ 

     

3. นโยบายด�านการท*องเท่ียวมีความสอดคล�องกับสภาพ
ป?ญหาของพ้ืนท่ี 

     

4. วัต ถุประสงค0ของนโยบายการท*อง เ ท่ียวสามารถ
พัฒนาการท*องเท่ียวไปสู*ความยั่งยืนได� 

     

 ความต#อเนื่องของนโยบาย      

5. นโยบายด�านการท*องเท่ียวของรัฐบาล มีความต*อเนื่อง
ของวัตถุประสงค0 
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6. ผู�บริหารระดับสูงให�ความสําคัญกับนโยบายการ
ท*องเท่ียวและมีการติดตามประเมินผลอย*างจริงจังและ
ต*อเนื่อง 

     

7. จังหวัดกําแพงเพชรให�ความสําคัญกับเรื่องการท*องเท่ียว
อย*างจริงจัง โดยถือเป=นแผนงานหลักของจังหวัด 

     

8. แม�มีการเปลี่ยนผู�บริหาร แต*นโยบายด�านการท*องเท่ียว
ยังคงเป=นประเด็นสําคัญของจังหวัดกําแพงเพชร 

     

 นําไปปฏิบัติได,      

9. มีการประชาสัมพันธ0  รณรงค0 สร�างความเข�าใจแก*
ประชาชนเก่ียวกับนโยบายการท*องเท่ียว 

     

10. มีการสร�างความร*วมมือกับหน*วยงานและเครือข*ายเพ่ือ
ดําเนินงานตามนโยบายการท*องเท่ียว 

     

11. มีการกําหนดให�ทุกภาคส*วนมีส*วนร*วมดําเนินนโยบาย
การท*องเท่ียวอย*างจริงจัง 

     

12. มีการแบ*งงาน หน�าท่ีความรับผิดชอบอย*างชัดเจน      

 วัดผลและประเมินได,      

13. นโยบายด�านการท*องเท่ียวของรัฐบาล มีกลไกติดตาม
การดําเนินงาน เป=นระบบอย*างต*อเนื่อง 

     

14. มีการกํากับ ดูแล ส*งเสริม ให�ทุกภาคส*วนดําเนินนโยบาย
เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค0 

     

15. มีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานท่ีชัดเจน เป=นรูปธรรม      

16. มีการปรับปรุง แก�ไข กระบวนการดําเนินงานในทุก
ข้ันตอนท่ีวัดผลและประเมิน 
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ส#วนท่ี 3 ป?จจัยด�านการบริหารจัดการ 
คําช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามนี้ผู�วิจัยต�องการทราบระดับการปฏิบัติประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร0การ
บริหารจัดการการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร โดยแบ*งเป=นป?จจัยการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ป?จจัยการบริหารจัดการภาคเอกชน และป?จจัยการบริหารจัดการภาคประชาชนและองค0กร
ท�องถ่ินว*า อยู*ในระดับใด 

 2. โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป=นจริง โดยทําเครื่องหมาย √ ตรงกับตัวเลขท่ีเป=น
คําตอบของท*านเพียงคําตอบเดียว 
 3. เกณฑ0การพิจารณาในการตอบแบบสอบถาม 
  5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติ มากท่ีสุด 
  4 หมายถึง ระดับการปฏิบัติ มาก 
  3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติ ปานกลาง  
  2 หมายถึง ระดับการปฏิบัติ น�อย   
  1 หมายถึง ระดับการปฏิบัติ น�อยท่ีสุด 
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 การบริหารจัดการภาครัฐ      
 การส#งเสริมและพัฒนาการท#องเท่ียว      

1. มีการปรับปรุงภูมิทัศน0บริเวณแหล*งท*องเท่ียว เช*น 
ลานจอดรถ ลานขายสินค�า 

     

2. มีการจัดกิจกรรมการท*องเท่ียวในเทศกาลประจําปL       
3. มีการส*งเสริมและเปPดตลาดสถานท่ีท*องเท่ียวแห*งใหม*       
4. มีการพัฒนาความสามารถของบุคลากรด�านการ

ท*องเท่ียว 
     

5. มีการประชาสัมพันธ0แหล*งท*องเท่ียวท้ังเก*าและใหม*
อย*างต*อเนื่อง 
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6. มีการส*งเสริมการทัศนศึกษาดูงานในจังหวัด

กําแพงเพชร 
     

 การส#งเสริมการลงทุน      
7. มีการส*งเสริมการลงทุนด�านการท*องเท่ียวในทุกภาคส*วน      
8. ผู�ประกอบการด�านการท*องเท่ียวมีระดับมาตรฐานสูง

ในการให�บริการ 
     

9. มีความร*วมมือระหว*างภาครัฐและภาคเอกชนโดยการ
ขยายฐานลูกค�าและนักท*องเท่ียวใหม* 

     

10. มีการจ�างงานบุคลากรในท�องถ่ิน      
11. สร�างมาตรฐานสินค�าและบริการด�านการท*องเท่ียว      

 การพัฒนาป+จจัยพ้ืนฐานด,านการบริการท#องเท่ียว      
12. การเดินทางไปแหล*งท*องเท่ียวมีความสะดวกสบาย      
13. มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช*น ถนน ไฟฟRา ประปา       
14. มีการพัฒนาระบบขนส*งมวลชน เช*น รถโดยสารประจําทาง       
15. มีการจัดการด�านการบริการท่ีมีคุณภาพแก*

นักท*องเท่ียว 
     

 การส#งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ�อย#างมี
วิสัยทัศน� 

     

16. มีการให�ข�อมูลข*าวสารเก่ียวกับกิจกรรมการท*องเท่ียว
ในเทศกาลหรืองานประจําปL 

     

17. มีการประชาสัมพันธ0สถานท่ีท*องเท่ียวให�ทราบอย*าง
ต*อเนื่อง 
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18. มีรูปแบบการประชาสัมพันธ0ท่ีหลากหลาย เช*น ผ*าน

เครือข*ายวิทยุชุมชน ผ*านเวOปไซต0ของหน*วยงานต*างๆ  
     

 การร#วมมือส#งเสริมการลงทุน      
19. มีสถานประกอบการด�านการท*องเท่ียวท่ีสะอาด มี

ความเป=นระเบียบเรียบร�อย 
     

20. มีสถานประกอบการเพียงพอเพ่ือรองรับนักท*องเท่ียว      
21. สถานประกอบการด�านการท*องเท่ียวมีมาตรการเรื่อง

ความปลอดภัยดีเยี่ยม 
     

22. สถานประกอบการมีการจัดการด�านสถานท่ีและสิ่ง
อํานวยความสะดวกอย*างเหมาะสม 

     

23. ให�ความร*วมมือในการกระจายรายได�จากการท*องเท่ียว
สู*ชุมชน 

     

24. มีร�านอาหารบริการนักท*องเท่ียวอย*างเพียงพอ      
 การร#วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือการท#องเท่ียว      

25. มีการส*งเสริมการเรียนรู�ให�ชุมชนท�องถ่ินจัดทําของท่ี
ระลึกเพ่ือบริการนักท*องเท่ียว 

     

26. มีร�านขายของทีระลึกไว�บริการนักท*องเท่ียวอย*าง
เพียงพอ 

     

27. ผลิตภัณฑ0ของ ท่ีระลึกของชุมชนท�อง ถ่ินมีความ
หลากหลายรูปแบบ 

     

28. ให�ความร*วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาชนและองค0กร
ท�องถ่ินในการพัฒนามาตรฐานของสินค�าท่ีระลึก 

     

29. มีเครือข*ายชุมชนในการให�บริการ      
 การร#วมสร,างเครือข#ายการท#องเท่ียว      
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30. มีการแนะนําสถานท่ีท*องเท่ียว ท่ีพัก เทศกาล และ 

กิจกรรมการท*องเ ท่ียวในลักษณะเครือข*ายการ
ท*องเท่ียว 

     

31. มี ศูนย0บริ การข�อ มูลข* าวสารการท*อง เ ท่ียวของ
ภาคเอกชนประชาชนและองค0กรท�องถ่ิน 

     

32. มีการประสานงานเก่ียวกับการท*องเท่ียวระหว*าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนและองค0กร
ท�องถ่ิน 

     

33. มี เครือข* ายผู�นํ าท�อง ถ่ินเ พ่ือดําเนิน กิจกรรมการ
ท*องเท่ียว 

     

 การบริหารจัดการภาคประชาชนและองค�กรท,องถ่ิน      
 การมีส#วนร#วมในการจัดการแหล#งท#องเท่ียวของชุมชน      

34. ประชาชนและองค0กรท�องถ่ินมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู�เก่ียวกับวิถีชุมชนและการท*องเท่ียวเชิงอนุรักษ0 

     

35. ประชาชนและองค0กรท�องถ่ินจัดวิทยากรบรรยายให�
ความรู�แก*นักท*องเท่ียว 

     

36. มีการจัดกิจกรรมการท*องเท่ียวท่ีเน�นให�ประชาชนใน
ท�องถ่ินเข�าไปมีส*วนร*วม 

     

37. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู�เก่ียวกับการท*องเท่ียวแบบ
ยั่งยืน 

     

38. มีศูนย0บริการข�อมูลข*าวสารการท*องเท่ียวเพ่ือบริการ
นักท*องเท่ียวของภาคประชาชนและองค0กรท�องถ่ิน 

     

39. มีการพัฒนาแหล*งท*องเท่ียวในลักษณะพหุภาคี โดย
ความร*วมมือระหว*างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนและองค0กรท�องถ่ิน 
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 การสร,างจิตสํานึกร#วมปกปCองผลประโยชน�แหล#ง

ท#องเท่ียว 
     

40. ประชาชนและองค0กรท�องถ่ินมีการสร�างจิตสํานึกร*วม
ในการรักษาแหล*งท*องเท่ียว 

     

41. ประชาชนและองค0กรท�องถ่ินมีการปกปRอง
ผลประโยชน0แหล*งท*องเท่ียว 

     

42. ประชาชนและองค0กรท�องถ่ินมีการรักษาระบบ
นิเวศวิทยา 

     

43. ประชาชนและองค0กรท�องถ่ินให�ความร*วมมือกับภาครัฐ
และเอกชนในการร*วมปกปRองผลประโยชน0แหล*ง
ท*องเท่ียว 

     

44. เน�นการปลูกฝ?งจิตสํานึกร*วมปกปRองผลประโยชน0แหล*ง
ท*องเท่ียวให�กับเยาวชน 

     

 

ส#วนท่ี 4 ยุทธศาสตร0การบริหารจัดการการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
 
คําช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามส*วนนี้ผู�วิจัยต�องการทราบระดับการปฏิบัติประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร0
การบริหารจัดการการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชรว*า อยู*ในระดับใด 

 2. โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป=นจริง โดยทําเครื่องหมาย √ ตรงกับตัวเลขท่ีเป=น
คําตอบของท*านเพียงคําตอบเดียว 
 3. เกณฑ0การพิจารณาในการตอบแบบสอบถาม 
  5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติ มากท่ีสุด 
  4 หมายถึง ระดับการปฏิบัติ มาก  
  3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติ ปานกลาง  
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  2 หมายถึง ระดับการปฏิบัติ น�อย 
  1 หมายถึง ระดับการปฏิบัติ น�อยท่ีสุด  
 

ข,อท่ี ข,อความ 

ระดับการปฏิบัติ  

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

 
น,อ

ย 

น,อ
ยที่

สุด
 

 

5 4 3 2 1 

 ยุทธศาสตร�การส#งเสริมศักยภาพการท#องเท่ียว      

1. เน�นการจัดกิจกรรมการท*องเท่ียวท่ีไม*ทําลาย
สิ่งแวดล�อม 

     

2. มีการสร�างอัตลักษณ0ของจังหวัด      

3. เน�นการมีศักยภาพของแหล*งท*องเท่ียวในการรองรับ
นักท*องเท่ียว 

     

4. ทุกภาคส*วนมีส*วนร*วมในการรักษาแหล*งท*องเท่ียว      

5. มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยท่ีดี      

6. ร*วมมือกันรักษาวัฒนธรรม ประเพณีท่ีเป=นเอกลักษณ0
ของท�องถ่ิน 

     

7. เผยแพร*อัตลักษณ0ของจังหวัดให�เป=นท่ีรู�จักของ
นักท*องเท่ียว 

     

 ยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ�      

8. มีการประชาสัมพันธ0แหล*งท*องเท่ียวอย*างต*อเนื่อง      

9. ใช�เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการประชาสัมพันธ0การ
ท*องเท่ียว 

     

10. มีผู�ประสานงานครบวงจรท้ังด�านการบริการข�อมูล
ข*าวสารและการแก�ไขป?ญหาเฉพาะหน�า 

     

11. มีการให�บริการระบบอินเตอร0เน็ตประจําท�องถ่ิน      

12. มีการให�ข�อมูลข*าวสารท่ีทันสมัยอย*างต*อเนื่อง      

13. มีการประชาสัมพันธ0การท*องเท่ียวแสดงวิถีชีวิตของ
ชุมชน 
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ข,อท่ี ข,อความ 

ระดับการปฏิบัติ  

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

 
น,อ

ย 

น,อ
ยที่

สุด
 

 

5 4 3 2 1 

14. มีการสื่อสารสองทางเพ่ือรับฟ?งความคิดเห็นของทุก
ฝUาย 

     

15. มีการประชาสัมพันธ0นักท*องเท่ียวภายในประเทศควบคู*
กับนักท*องเท่ียวต*างชาติ 

     

 ยุทธศาสตร�การสร,างเครือข#ายการท#องเท่ียว      

16. สร�างเครือข*ายบริหารจัดการข�อมูลข*าวสารการ
ท*องเท่ียวอย*างเป=นระบบ 

     

17. ติดต*อประสานงานและทํางานร*วมกันอย*างใกล�ชิด      

18. การสร�างเครือข*ายผู�นําท�องถ่ิน      

19. การประสานงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนและองค0กรท�องถ่ินเป=นไปอย*างมีเอกภาพ 

     

20. มีการสร�างเครือข*ายประสานงานและทํางานร*วมกัน
อย*างใกล�ชิด 

     

21. มีเครือข*ายการท*องเท่ียวกับจังหวัดใกล�เคียง      
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ส#วนท่ี 5 ข�อเสนอแนะ และความคิดเห็น (ถ�ามี) 
 
คําช้ีแจง หากท*านมีความคิดเห็นและข�อเสนอแนะเก่ียวกับยุทธศาสตร0การบริหารจัดการการ
ท*องเท่ียวอย*างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชรกรุณาเสนอความคิดเห็นและข�อเสนอแนะของท*าน 
 
1. ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะเก่ียวกับ นโยบายการท*องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะเก่ียวกับ ป?จจัยท่ีมีผลต*อยุทธศาสตร0การบริหารจัดการการท*องเท่ียว
อย*างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะเก่ียวกับ ยุทธศาสตร0ท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการการท*องเท่ียว
อย*างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบพระคุณทุกท*านท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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แบบสัมภาษณ�เพ่ือการวิจัย (ภาครัฐ) 
เรื่อง ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท#องเท่ียวอย#างย่ังยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 

 
ตอนท่ี 1 ข,อมูลท่ัวไปของผู,ให,สัมภาษณ� 
 
 1. นาย/นาง/นางสาว..................................................สกุล....................................................... 

2. ตําแหน*งหน�าท่ีการงาน......................................................................................................... 
3. ประสบการณ0ด�านการท*องเท่ียว......................................................................................... 

 
ตอนท่ี 2 นโยบายการท#องเท่ียว 
 
1. ท*านมีความเก่ียวข�องกับนโยบายการท*องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชรอย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ท*านทราบวัตถุประสงค0ของนโยบายการท*องเท่ียวหรือไม* อย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ท*านได�เข�าไปมีส*วนร*วมในการนํานโยบายด�านการท*องเท่ียวไปปฏิบัติหรือไม* อย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ท*านคิดว*า การนํานโยบายด�านการท*องเท่ียวไปปฏิบัติ ได�ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค0ท่ีกําหนดไว�
หรือไม*อย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. ท*านทราบผลการดําเนินงานของนโยบายด�านการท*องเท่ียวหรือไม* อย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส#วนท่ี 3 การบริหารจัดการการท#องเท่ียว 
 
1. ท*านมีการเตรียมพร�อมให�ประชาชนในชุมชนท�องถ่ินรับทราบเก่ียวกับนโยบายการท*องเท่ียวหรือไม* 
อย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. นโยบายส*งเสริมการท*องเท่ียวมีผลกระทบต*อชุมชนของท*านหรือไม* อย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ในจังหวัดกําแพงเพชรมีการร*วมมือส*งเสริมการลงทุนเก่ียวกับการท*องเท่ียวอย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ท*านคิดว*ามาตรการการร*วมมือส*งเสริมการลงทุนเก่ียวกับการท*องเท่ียวท่ีใช�อยู*ในป?จจุบัน มีความ
เหมาะสมหรือไม* 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. การกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร0การท*องเท่ียวของภาครัฐในระดับต*าง ๆ มีความชัดเจน
สอดคล�องกัน สามารถนําไปสู*การปฏิบัติได�มากน�อยเพียงใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. มาตรฐานในป?จจัยพ้ืนฐานการท*องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชรในป?จจุบันเป=นอย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ท*านคิดว*าจังหวัดกําแพงเพชรควรมีการสนับสนุนส*งเสริมพัฒนาผู�ประกอบการเก*าและ
ผู�ประกอบการใหม* อย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ท*านคิดว*าเอกลักษณ0ของแหล*งท*องเท่ียวในจังหวัดกําแพงเพชรคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ท*านคิดว*าจังหวัดกําแพงเพชรควรมีการพัฒนาตลาดท*องเท่ียวในด�านใดบ�าง อย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. การพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน เช*น การคมนาคมขนส*ง ไฟฟRา ประปา โทรศัพท0 
อินเตอร0เน็ต มีส*วนช*วยในการส*งเสริมการท*องเท่ียวหรือไม* อย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
11. ท*านมีแนวทางในการฟlmนฟูพัฒนาแหล*งท*องเท่ียวเดิมและพัฒนาแหล*งท*องเท่ียวใหม*ในจังหวัด
กําแพงเพชรอย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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12. ท*านคิดว*าหน*วยงานภาคเอกชนควรมีการปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมในด�านใด อย*างไร เพ่ือเป=น
การส*งเสริมการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
13. ท*านคิดว*าภาคประชาชนและองค0กรท�องถ่ินควรมีการปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมในด�านใด อย*างไร 
เพ่ือเป=นการส*งเสริมการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
14. ท*านคิดว*าใน 5-10 ปL ข�างหน�า แนวโน�มการท*องเท่ียวในจังหวัดกําแพงเพชรจะเป=นอย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส#วนท่ี 4 ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท#องเท่ียวอย#างย่ังยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
 
1. ท*านคิดว*าการพัฒนาการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชรควรเน�นด�านใดบ�าง อย*างไร 
เช*น 
   - ด�านการส*งเสริมศักยภาพการท*องเท่ียว 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   - ด�านการประชาสัมพันธ0 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   - ด�านการสร�างเครือข*ายการท*องเท่ียว 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   - หรือด�านอ่ืน ๆ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ท*านคิดว*า ยุทธศาสตร0ท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร เป=นอย*างไร  
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส#วนท่ี 5 ข,อเสนอแนะและความความคิดเห็น 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ�เพ่ือการวิจัย (ภาคประชาชนและองค�กรท,องถ่ิน) 
เรื่อง ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท#องเท่ียวอย#างย่ังยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 

 
ตอนท่ี 1 ข,อมูลท่ัวไปของผู,ให,สัมภาษณ� 
 
 1. นาย/นาง/นางสาว.......................................................สกุล.................................................. 

2. ตําแหน*งหน�าท่ีการงาน........................................................................................................ 
3. ประสบการณ0ด�านการท*องเท่ียว........................................................................................ 

 
ตอนท่ี 2 นโยบายการท#องเท่ียว 
 
1. ท*านมีความเก่ียวข�องกับนโยบายการท*องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชรอย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ท*านทราบวัตถุประสงค0ของนโยบายการท*องเท่ียวหรือไม* อย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ท*านได�เข�าไปมีส*วนร*วมในการนํานโยบายด�านการท*องเท่ียวไปปฏิบัติหรือไม* อย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ท*านคิดว*า การนํานโยบายด�านการท*องเท่ียวไปปฏิบัติ ได�ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค0ท่ีกําหนดไว�
หรือไม*อย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. ท*านทราบผลการดําเนินงานของนโยบายด�านการท*องเท่ียวหรือไม* อย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนท่ี 3 การบริหารจัดการการท#องเท่ียว 
 
1. ชุมชนท�องถ่ินสามารถใช�วิธีการใดและต�องทําอย*างไรท่ีจะพัฒนาการท*องเท่ียวให�มีความยั่งยืน  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ท*านคิดว*าจังหวัดกําแพงเพชรมีข�อได�เปรียบในการพัฒนาการท*องเท่ียวด�านไหน อย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. การสร�างมูลค*าเพ่ิมให�แก*แหล*งท*องเท่ียวโดยใช�เอกลักษณ0และวัฒนธรรมเป=นเครื่องมือ สามารถทํา
ได�โดยวิธีการใด อย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ท*านคิดว*า การมีส*วนร*วมของประชานมีความสําคัญอย*างไร ในการพัฒนาการท*องเท่ียว 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ท*านคิดว*า ประชาชนควรเข�าไปมีส*วนร*วมในการพัฒนาการท*องเท่ียวอย*างไรบ�าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. การมีส*วนร*วมของชุมชนท�องถ่ินในการจัดการระบบนิเวศและวัฒนธรรมท�องถ่ินท่ีเป=นมาตรฐาน 
จะมีส*วนช*วยให�การพัฒนาการท*องเท่ียวเป=นไปได�อย*างมีประสิทธิภาพหรือไม* อย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ชุมชนท�องถ่ินควรมีส*วนร*วมในการปรับปรุง พัฒนาแหล*งท*องเท่ียวได�อย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ชุมชนท�องถ่ินควรมีส*วนร*วมในการบริหารจัดการการท*องเท่ียวให�มีความยั่งยืนได�อย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ผู�บริหารองค0กรท�องถ่ินควรมีแนวทางใดในการส*งเสริมให�ชุมชนมีส*วนร*วมในการบริหารจัดการการ
ท*องเท่ียว 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. ผู�บริหารองค0กรท�องถ่ินควรมีแนวทางส*งเสริมการสร�างจิตสํานึกปกปRองผลประโยชน0แหล*ง
ท*องเท่ียวแก*ชุมชนท�องถ่ินอย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11. ผลประโยชน0จากการท*องเท่ียวสามารถทําให�ชุมชนพ�นจากความยากจนได�หรือไม* อย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12. จังหวัดกําแพงเพชรควรร*วมมือกันสร�างภาพลักษณ0การท*องเท่ียวอย*างยั่งยืนได�โดยวิธีใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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13. ท*านมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และมีการดูแลผลประโยชน0แหล*งท*องเท่ียวในชุมชนท�องถ่ินอย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
14. ท*านคิดว*า ผู�นําท�องถ่ินควรมีวิสัยทัศน0ด�านการท*องเท่ียวอย*างไร เพ่ือท่ีจะสามารถยกระดับ
ภาพลักษณ0ให�แก*แหล*งท*องเท่ียวได� 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
15. จังหวัดกําแพงเพชร มีจุดเด*นด�านศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามอย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
16. ป?จจัยใดบ�างท่ีทําให�การบริหารจัดการการท*องเท่ียวของชุมชนท�องถ่ินประสบความสําเร็จ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
17. จังหวัดกําแพงเพชรมีการสร�างเครือข*ายระบบปRองกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย0สิน
ของนักท*องเท่ียวอย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
18. ชุมชนท�องถ่ินควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ0การท*องเท่ียวและการบริการอย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
19. หน*วยงานภาครัฐควรจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมในด�านใด เพ่ือเป=นการส*งเสริมการ
ท*องเท่ียวอย*างยั่งยืน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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20. หน*วยงานภาคเอกชนควรจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมในด�านใด เพ่ือเป=นการส*งเสริมการ
ท*องเท่ียวอย*างยั่งยืน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
21. ท*านคิดว*าใน 5-10 ปL ต*อไป แนวโน�มการท*องเท่ียวในจังหวัดกําแพงเพชรจะเป=นอย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส#วนท่ี 4 ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท#องเท่ียวอย#างย่ังยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
 
1. ท*านคิดว*าการบริหารจัดการการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชรควรเน�นด�านใดบ�าง 
อย*างไร เช*น 
   - ด�านการส*งเสริมศักยภาพการท*องเท่ียว 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   - ด�านการประชาสัมพันธ0 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   - ด�านการสร�างเครือข*ายการท*องเท่ียว 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   - หรือด�านอ่ืน ๆ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. ท*านคิดว*า ยุทธศาสตร0ท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร เป=นอย*างไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส#วนท่ี 5 ข,อเสนอแนะและความความคิดเห็น 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ�เพ่ือการวิจัย (ภาคเอกชน) 
เรื่อง ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท#องเท่ียวอย#างย่ังยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 

 
ตอนท่ี 1 ข,อมูลท่ัวไปของผู,ให,สัมภาษณ� 
 
 1. นาย/นาง/นางสาว...................................................สกุล...................................................... 

2. ตําแหน*งหน�าท่ีการงาน........................................................................................................ 
3. ชื่อสถานประกอบการ.......................................................................................................... 
4. ท่ีตั้งของสถานประกอบ........................................................................................................ 
5. สถานประกอบการของท*านต้ังอยู*ในจังหวัดกําแพงเพชร เป=นเวลา........ ปL..........เดือน 
6. ประสบการณ0ด�านการท*องเท่ียวของผู�ให�สัมภาษณ0 ............................................................ 

  
ตอนท่ี 2 นโยบายการท#องเท่ียว 
 
1. ท*านมีความเก่ียวข�องกับนโยบายการท*องเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชรอย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ท*านทราบวัตถุประสงค0ของนโยบายการท*องเท่ียวหรือไม* อย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ท*านได�เข�าไปมีส*วนร*วมในการนํานโยบายด�านการท*องเท่ียวไปปฏิบัติหรือไม* อย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ท*านคิดว*า การนํานโยบายด�านการท*องเท่ียวไปปฏิบัติ ได�ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค0ท่ีกําหนดไว�
หรือไม*อย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. ท*านทราบผลการดําเนินงานของนโยบายด�านการท*องเท่ียวหรือไม* อย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส#วนท่ี 3 การบริหารจัดการการท#องเท่ียว 
 
1. นโยบายการส*งเสริมการท*องเท่ียวท่ีใช�อยู*ในป?จจุบัน และเสถียรภาพทางการเมือง ส*งผลกระทบต*อ
สถานประกอบการของท*านอย*างไรบ�าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. สิ่งท่ีสามารถตอบสนองความต�องการของนักท*องเท่ียวในการมาเท่ียวจังหวัดกําแพงเพชรคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ป?จจัยท่ีสนับสนุนให�ภาคเอกชนประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการการท*องเท่ียวคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. การวางแผนจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ0 เพ่ือรองรับการท*องเท่ียวเป=นอย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. การพัฒนาการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืน ในส*วนของภาคเอกชนมีการดําเนินการอย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. จังหวัดกําแพงเพชรควรมีการวางแผนการท*องเท่ียวร*วมกันอย*างไร เพ่ือความมีประสิทธิภาพ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. วิธีการสร�างจุดยืนของแหล*งท*องเท่ียวให�มีเอกลักษณ0น*าสนใจ และน*าประทับใจ สามารถ
ดําเนินการอย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. การพัฒนาผลิตภัณฑ0การท*องเท่ียวในจังหวัดกําแพงเพชรควรเป=นอย*างไร จึงจะเป=นการท*องเท่ียว
อย*างยั่งยืน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. การกําหนดกลุ*มเปRาหมายการท*องเท่ียวและการตลาดของจังหวัดกําแพงเพชร ควรดําเนินการใน
รูปแบบใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. จังหวัดกําแพงเพชรควรมีการส*งเสริมพัฒนาท�องถ่ินอย*างไร เพ่ือส*งเสริมการตลาดการท*องเท่ียว
อย*างยั่งยืน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11. ควรมีการพัฒนาบุคลากรด�านการท*องเท่ียวท้ังภาครัฐ เอกชน และท�องถ่ินให�มีความรู� ความ
เข�าใจในการอนุรักษ0พัฒนาแหล*งท*องเท่ียว เพ่ือเป=นการส*งเสริมการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืนอย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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12. ในฐานะผู�ประกอบการท*านได�ให�ความร*วมมือกับหน*วยงานใดบ�าง ในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
ส*งเสริมการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
13. ท*านมีเครือข*ายการท*องเท่ียวหรือไม* อย*างไร และมีการประสานงานด�านการท*องเท่ียวอย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
14. ท*านคิดว*าเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการให�ข�อมูลข*าวสารแก*นักท*องเท่ียวคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
15. หน*วยงานภาครัฐควรจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมในด�านใด อย*างไร เพ่ือเป=นการส*งเสริม
การพัฒนาการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
16. หน*วยงานภาคประชาชนท�องถ่ินควรมีการปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมในด�านใด อย*างไร เพ่ือเป=น
การส*งเสริมการพัฒนาการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
17. ท*านคิดว*าใน 5-10 ปL ต*อไป แนวโน�มการท*องเท่ียวในจังหวัดกําแพงเพชร จะเป=นอย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส#วนท่ี 4 ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการการท#องเท่ียวอย#างย่ังยืนของจังหวัดกําแพงเพชร 
 

1. ท*านคิดว*าการพัฒนาการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืนของจังหวัดกําแพงเพชรควรเน�นด�านใดบ�าง อย*างไร 
เช*น 
   - ด�านการส*งเสริมศักยภาพการท*องเท่ียว 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   - ด�านการประชาสัมพันธ0 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   - ด�านการสร�างเครือข*ายการท*องเท่ียว 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   - หรือด�านอ่ืน ๆ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ท*านคิดว*า ยุทธศาสตร0ท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืนของจังหวัด
กําแพงเพชร เป=นอย*างไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส#วนท่ี 5 ข,อเสนอแนะและความความคิดเห็น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

ประวัติผู
วิจัย 
 

ชื่อ – นามสกุล พงษ�ศักด์ิ  เพชรสถิตย� 
วัน เดือน ป� ท่ีเกิด 25 กันยายน 2514 
สถานท่ีเกิด  จังหวัดสุราษฎร�ธานี 
ท่ีอยู*ป+จจุบัน 178/508 ซอย 1/41 หมู*บ2านบัวทอง 4 ตําบลพิมลราช 

อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2546 
 
 
พ.ศ. 2550 

 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
เกียรตินิยมอันดับ 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�  

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2552-2555 
 

 
อาจารย�ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร� (การบริหาร
ภาครัฐและเอกชน) ศูนย�ให2การศึกษาวัดธรรมมงคล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ตําแหน*งหน2าท่ีการงานป+จจุบัน อาจารย�  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ท่ีทํางานป+จจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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