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บทคัดย่อ
บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบาย
ท่องเที่ยววิถีชุมชนไปปฏิบัติ 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายท่องเที่ยว
วิถีชุมชนไปปฏิบัติ 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนากระบวนการนำนโยบายท่องเที่ยววิถี
ชุมชนไปปฏิบัติ เป็นการวิจัยแบบผสม ประกอบด้ว ย การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
เจ้ า หน้ า ที ่ ท ี ่ ด ู แ ลในสถานที ่ ท ่ อ งเที ่ ย วชุ ม ชน จำนวน 244 คน โดยการสุ ่ ม แบบเจาะจง
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติ
เชิงพรรณนา และการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ ข้อมูลสำคัญ คือ ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขาเทพพิทักษ์ ประธานชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
สิงขรและกำนันตำบลบ้านทำเนียบ จำนวน 5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ใช้แบบสัมภาษณ์
เป็นเครื่องมือในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายท่องเที่ยววิถีชุมชนไปปฏิบัติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยเรีย งลำดับ ดังนี้ ด้านทัศนคติของผู้ปฏิบั ติงาน ด้านการสื่อข้อความ ด้าน
ทรัพยากรขององค์การและด้านโครงสร้างของระบบราชการ 2) เปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการนำนโยบายท่องเที่ยววิถีชุมชนไปปฏิบัติ จำแนกตามเพศและรายได้ พบว่า โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน จำแนกตามอายุ อาชีพ และพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่าง
*
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มีน ัย สำคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 3) แนวทางในการพัฒ นากระบวนการการนำนโยบาย
ท่องเที่ยววิถีชุมชนไปปฏิบัติ ควรมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูล
ออนไลน์ และหน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิด
ความยั่งยืนต่อไป
คำสำคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพล, การนำนโยบายไปปฏิบัติ, การท่องเที่ยววิถีชุมชน

Abstract
The objectives of this research article were: 1) to the objectives of this
research are 1) to study the factors that influence the policy implementation of
tourism community lifestyle. 2) to compare the factors that influence the policy
implementation of tourism community lifestyle. 3) to study guidelines for
develop to factors that influence the policy implementation of tourism
community lifestyle. It is mixed method research include the samples uses in
quantitative research namely the staff responsible in tourism community of 244
staff by selecting a purposive sampling using questionnaires as a research tool
and collected data. The data were then analyze with descriptive statistic.
The qualitative research key informant was Surat Thani Provincial of tourism
and sports director, head of group strategy and plans Surat Thani Provincial
office of tourism and sports, community cooperative group Ban Khao Theppitak,
President of tourism community Ban Singkhon and subdistrict headman Ban
Thamniap district form 5 persons by purposive sampling using interview as
research tool and collected data using analyze content. The research found
that 1) Factors that influence the policy implementation of tourism community
lifestyle in overall is at a moderate level. By sorting the average value from
descending to the following : the attitude of worker, in the media, organization
of resources and the government agencies 2) the comparison factors that
influence the policy implementation of tourism community lifestyle. Classified
by gender and classified by income found that overall not different. Classified
by age, occupation and the place of tourist spot level in overall is significantly
different at the level of 0.05 3) The guidelines for develop to policy
implementation of tourism community lifestyle, there should be a public
relations communication through an online database management system. The
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government agencies should support the budget for sustainable tourism
community lifestyle development.
Keywords: Factors That Influence, Policy Implementation, Tourism Community
Lifestyle

บทนำ
ปัจจุบันการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมอย่างสูงทั้งจากนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติและชาวไทยด้วยกันเอง ส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการดำเนินมาตรการและ
แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งความเข้มแข็ง
ของปัจจัย พื้นฐานด้านการท่องเที่ยวของไทย เช่น แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ วิถีชีวิต
วัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสกับกิจกรรมเหล่านั้น
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญต่อภาคการท่องเที่ยวมาตลอด โดยเฉพาะ
ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ที่รัฐบาลกำหนดให้ภาคการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่ง
ของภาคการขับเคลื่อนหลักทางเศรษฐกิจ และได้ประกาศให้ปี 2541 - 2542 เป็นปีส่งเสริม
การท่องเที่ยวไทย (Amazing Thailand) ซึ่งส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน (ชัยนุวัฒน์ ปูนคำปีน และชัยพงษ์ สำเนียง, 2555)
จากข้อมูลของกรมการท่องเที่ยวได้อ้างถึงสถิตินักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ประเทศไทย ครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
พบว่า ภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขยายตัวร้อยละ 4.41 โดยเดือนที่นักท่องเที่ยวขยายตัว
สูงสุดคือ มิถุนายน ขยายตัวร้อยละ 11.43 ประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเติบโต
เฉลี่ย จากปี พ.ศ. 2556 - 2559 ในอัตราร้อยละ 13.65 ต่อปี โดยสำหรับช่วงครึ่งปีแรกของ
ปี พ.ศ. 2560 จำนวนรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่ากับ 876,682 ล้านบาท และ
จำนวนชาวไทยท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2559 เติบโตเฉลี่ยในอัตราร้อย
ละ 5.79 ต่อปี สำหรับช่วงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2560 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 58 ล้านคน - ครั้ง
ก่อให้เกิดขยายตัวร้อยละ 5.28 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาตามลำดับและในด้าน
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยในช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2559 เติบโตเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 10.75
ต่อปี โดย ในช่วงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2560 จำนวนรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่ากับ
382,000 ล้านบาท และคาดว่า ในปี พ.ศ. 2561 จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้น (กรมการ
ท่องเที่ยว, 2561)
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เกื้อกูลเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา
และการต่างประเทศ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อนำประเทศไทยไปสู่
การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่เจริญเติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทยโดย
นำรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยเป็นแหล่ง
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ท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกที่เติบโตอย่างแข็งแรง ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8
สิงหาคม พ.ศ. 2560 รับทราบการส่งเสริมให้ปี พ.ศ. 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่าง
ยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailind Tourism Year 2018” อีกทั้งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญ
กับการท่องเที่ยว ซึ่งได้บัญญัติยุทธศาสตร์ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) บรรจุไว้ในส่ว นที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ การดำเนินงานนโยบาย
ด้านต่าง ๆ ภายใต้การลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมาก
ขึ้น การเพิ่มจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พื้นที่
ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพิ่ม
มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้านให้เจริญ เติ บ โตอย่า งยั ่งยื น และเกิ ดผลเป็นรู ปธรรม (สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศไทย และจังหวัด
สุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ขนาดใหญ่อันดับ 1 ของภาคใต้ และยัง เป็นจังหวัดหนึ่งที่สำคัญของภาคใต้
มีศักยภาพสูงการแข่งขันในระดับนานาชาติ เพราะมีทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ
และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีชื่อเสียงระดับโลก ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และมีสวนโมกขพลารามเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมระดับนานาชาติ ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
ดึงดูดนักท่องเที่ ยวระดับโลกได้ ดังนั้น จังหวัดสุราษฏร์ธานีจึงใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ทางการท่องเที่ย วระดับ โลกของจัง หวัดเพิ่ มโอกาสในกระแสการท่ อ งเที ่ยวเชิงธรรมชาติ
เชิงวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวอันเป็น
เอกลักษณ์จังหวัดให้ตอบรับกระแสการท่องเที่ยวโลก (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สุราษฎร์ธานี, 2561)
การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที ่ ย ว และแนวทาง
การดำเนินงานการพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ รวมถึงแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยววิถีชุมชน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งพันธมิตรประกอบด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์
ธานีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเปิดรับความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ นักธุรกิจและ
เอกชน และกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อบูรณาการความร่วมมือสู่การผลักดันและพัฒ นา
การท่องเที่ยววิถีชุมชนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มีศักยภาพและเป็นที่รู้จักในระดับสากล ซึ่ง
ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมากขึ้น (กรมการท่องเที่ยว, 2561)
จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงทำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายท่องเที่ยววิถี
ชุ ม ชนไปปฏิ บ ั ติ : กรณี ศ ึ ก ษา การท่ อ งเที ่ ย ววิ ถ ี ช ุ ม ชนจัง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี เพื ่ อ แสวงหา
ข้อเสนอแนะหรือส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น และผลกระทบ
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ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมต่อวิถี ชีวิตของคนในชุมชน อีกทั้งการนำ
ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นข้อเสนอแนะและเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมอันจะนำไปสู่การท่องเที่ยววิถีชุมชนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื ่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ม ีอ ิ ท ธิ พ ลต่ อ การนำนโยบายท่ อ งเที ่ย ววิ ถ ีช ุม ชนไปปฏิบัติ :
กรณีศึกษา การท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายท่องเที่ยววิถีชุมชนไปปฏิบัติ :
กรณีศึกษา การท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามข้อมูลทั่วไป
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒ นากระบวนการนำนโยบายท่องเที่ยววิถีชุมชนไป
ปฏิบัติ: กรณีศึกษา การท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายท่องเที่ยววิถีชุมชนไปปฏิบัติ :
กรณีศึกษา การท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสม (Mixed
Method) เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทำการเก็บข้อมูลแบบ
เจาะจง ใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยทำการศึกษาในสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โซนขุนเขา) 8 พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ที่
ดูแลสถานที่ท่องเที่ยว ณ สถานที่ท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวนทั้งหมด 244 คน
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม
มี 3 ตอน
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ อาชีพ รายได้
และพื้นที่ท่องเที่ยว มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิดให้เลือกตอบ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการนำนโยบายท่องเที่ยววิถีชุ มชนไปปฏิบัติ: กรณีศึกษา การท่องเที่ยววิถีช ุมชน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย การสื่อข้อความ ทรัพยากรขององค์การ
ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน และโครงสร้างของระบบราชการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80
ตอนที ่ 3 เป็ น แบบสอบถามปลายเปิ ด เพื ่ อ ศึ ก ษาความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายท่องเที่ยววิถีชุมชนไป
ปฏิบัติ: กรณีศึกษา การท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
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1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) ผู้ศึกษานำ
หนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีส่งถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอ
อนุญาตเก็บข้อมูล ณ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 8 ชุมชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 2) ผู้ศึกษาลงพื้นที่เก็บ
แบบสอบถามจากแหล่งท่องเที่ยวชุมชนทั้ง 8 ชุมชน 3) เมื่อได้รับแบบสอบถามคืน ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของข้อมูล และนำแบบสอบถามไปทำการวิเคราะห์ผลการศึกษาต่อไป
1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุป ระสงค์ของการศึกษาโดยใช้โ ปรแกรมคอมพิว เตอร์ส ำเร็จรูป SPSS for Windows
Version 17.0 เพื่อการวิเคราะห์ค่าสถิติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้
1.4.1 วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ใช้วิธีการวิเคราะห์โดยสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
นำเสนอในรูปตารางประกอบการอธิบาย
1.4.2 วิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ที ่ ม ี อ ิ ท ธิ พ ลต่ อ การนำนโยบาย
ท่องเที่ยววิถีชุมชนไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา การท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ว ย การสื่อข้อความ ทรัพยากรขององค์การ ทัศนคติของ
ผู้ปฏิบัติงาน และโครงสร้างของระบบราชการ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่ ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นำเสนอในรู ป ตาราง
ประกอบการอธิบาย
1.4.3 วิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำ
นโยบายท่องเที่ยววิถีชุมชนไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา การท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ของผู้ตอบแบบสอบถามทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ T - Test + One Way ANOVA
1.4.4 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการนำนโยบายท่องเที่ยววิถีชุมชนไป
ปฏิบัติ: กรณีศึกษา การท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขาเทพ
พิ ท ั ก ษ์ ประธานชุม ชนท่อ งเที่ ย วบ้า นถ้ ำ สิง ขร และกำนั น ต.บ้ า นทำเนี ยบ อ.คี ร ี ร ัฐ นิคม
จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 5 คน โดยเลือกแบบเจาะจง
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาแนวทางใน
การพัฒนาของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายท่องเที่ยววิถีชุมชนไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา
การท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มี 2 ตอน
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ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปโดยถามในประเด็นต่อไปนี้ คือ ชื่อผู้ให้
สัมภาษณ์ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ตำแหน่งงาน และระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 แนวทางในการพัฒนาของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การนำนโยบายท่องเที่ย ววิถีชุมชนไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา การท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษานำหนั งสือ
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีส่งถึง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์
ธานี หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขาเทพพิทักษ์ ประธาน
ชุมชนท่องเที่ยวบ้านถ้ำสิงขร และกำนัน ต.บ้านทำเนียบ อ. คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อขอ
ความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลการวิจัย ผู้ศึกษาทำการสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง โดยใช้คำถามปลายเปิด
ดำเนินการวิจัยดังนี้
2.3.1 ขออนุญาตและนัดหมายกลุ่มตัว อย่างเพื่อทำการ
สัมภาษณ์
2.3.2 แนะนำตัวและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์
2.3.3 ผู้วิจัยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเป้าหมาย โดยจัด
บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
2.3.4 นำแบบสอบถามที่ได้จากการสัมภาษณ์มาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์และถูกต้อง และนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาตีความและวิเคราะห์ข้อมูล
2.4 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ผู ้ ศ ึ ก ษาดำเนิ น การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
เชิงคุณภาพซึ่งดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
2.4.1 นำข้อมูล ที่ไ ด้จากการสัมภาษณ์ มาถอดเสี ย งและ
บันทึกเป็นข้อความ
2.4.2 นำข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมา
จำแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียงเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
2.4.3 วิเคราะห์คำให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิคการ วิเคราะห์เนื้อหา ประกอบบริบท
2.4.4 สั ง เคราะห์ ข ้ อ มู ล ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จ ั ย และ
นำเสนอต่อไป
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จำนวน
(n = 244)

ร้อยละ

รวม

153
91
244

62.7
37.3
100.00

รวม

6
84
123
31
244

2.5
34.4
50.4
12.7
100.00

รวม

82
27
5
71
3
33
23
244

33.6
11.1
2.0
29.1
1.2
13.6
9.4
100.00

รวม

37
77
120
10
244

15.2
31.5
49.2
4.1
100.00

พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
บ้านยวนสาว
ถ้ำสิงขร
คลองน้ำใส
ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด
บ้านถ้ำผึ้ง
เขื่อนรัชชประภา
เขารูปหัวใจ (วัดเขาพัง)
สวนน้ำจันทร์กะพ้อ
รวม

50
8
10
54
20
20
20
62
244

20.5
3.3
4.1
22.1
8.2
8.2
8.2
25.4
100.00

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
20 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 ปีขึ้นไป
อาชีพ
ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
แม่บ้าน
อื่น ๆ โปรดระบุ.......
รายได้
ต่ำกว่า 10,000
10,001 – 15,000
15,001 – 20,000
20,001 บาทขึ้นไป
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ตารางที่ 1 พบว่า ปัจ จัย ส่ว นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่ า
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสถานที่ท่องเที่ย ววิถีช ุมชน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุตั้งแต่ 41 - 50 ปี
ประกอบอาชีพเป็น ข้าราชการ มีรายได้ร ะหว่าง 15,000 – 20,000 บาท และพื้นที่ แหล่ ง
ท่องเที่ยวสวนน้ำจันทร์กระพ้อจะมีเจ้าหน้าที่มากที่สุด
1. ผลการวิเคราะห์ระดับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายท่องเที่ยววิถี
ชุมชนไปปฏิบัติ: กรณีศึกษา การท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวม ดังตาราง
ที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายท่องเที่ยววิถีชุมชนไปปฏิบัติ
ตัวชี้วดั การนำนโยบายไปปฏิบตั ิ
1. การสื่อข้อความ
2. ทรัพยากรขององค์การ
3. ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน
4. โครงสร้างของระบบราชการ
ภาพรวม

ระดับปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การแปลผล
S.D.
𝑥̅
3.44
.56
มาก
3.34
.73
ปานกลาง
3.45
.42
มาก
3.28
.58
ปานกลาง
3.38
.57
ปานกลาง

จากตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายท่องเที่ยววิถีชุมชนไปปฏิบัติ :
กรณีศึกษา การท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง (𝑥̅ = 3.38) เรีย งลำดับ จากมากไปหาน้ อ ย คือ ด้านทัศนคติ ข องผู้ ปฏิบ ัต ิ ง าน
(𝑥̅ = 3.45) ด้านการสื่อข้อความ (𝑥̅ = 3.44) ด้านทรัพยากรขององค์การ ( 𝑥̅ = 3.34) และ
ด้านโครงสร้างของระบบราชการ (𝑥̅ = 3.28) ตามลำดับ
ผลการศึกษาการนำนโยบายท่องเที่ยววิถีชุมชนไปปฏิบัติ รายด้าน พบว่า
1.1 ด้านการสื่อข้อความ พบว่า เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนมี
ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับตามรายข้อจากมากไปหาน้อย คือ ท่านมี
ความเข้าใจในนโยบายการท่องเที่ยววิถีชุมชน มีการกระจายข่าวสารของการท่องเที่ยววิถีชุมชน
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ท่านมีแบบแผนและมีแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายท่องเที่ยววิถี
ชุมชน ท่านคิดว่านักท่องเที่ยวเกิดความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตของคนในชุมชนมากขึ้นหลังจาก
ที่มาเยือนสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน ท่านมีความเข้าใจอย่างดีถึงแนวทางการปฏิบัติงานผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ ของการท่องเที่ยววิถีชุมชน ท่านมีการแลกเปลี่ยนความคิดในเรื่องการ
ท่องเที่ยววิถีชุมชนกับพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ และท่านได้ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยววิถีชุมชุนและวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน
1.2 ด้านทรัพยากรขององค์การ พบว่า เจ้าหน้าที่ที่ดู แลสถานที่ท่องเที่ยววิถี
ชุมชนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับตามรายข้อจากมากไปหา
น้อย คือ การปฏิบัติงานมีการบูรณาการทรัพยากรกับทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่าง
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ยั่งยืน พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวมีผู้ดูแล/ผู้ปฏิบัติงานเพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยว มีการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยวภายในชุมชน พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของ
ท่านมีอัตลักษณ์และวิถีชีวิตที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของท่านได้
จัดทำแผ่นปลิวโฆษณา/แผ่นพับหรือจัดรายการในรูปแบบการนำเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยววิถีชุมชน พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของท่านมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขันทางการท่องเที่ยววิถีชุมชน และข้อ ท่านคิดว่าได้รับงบประมาณเพียงพอในการ
พัฒนาและส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยว
1.3 ด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน พบว่า เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสถานที่ท่องเที่ยววิถี
ชุมชนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับตามรายข้อจากมากไปหาน้อย คือ
ท่านคิดว่าการท่องเที่ยววิถีชุมชนทำให้วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นดีขึ้น ท่านคิดว่าการท่องเที่ยววิถี
ชุมชนทำให้ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน การท่องเที่ยววิถีชุมชนก่อให้เกิดความรักและความ
สามัคคี ท่านคิดว่าการท่องเที่ยวทำให้ชาวบ้านเกิดความหวงแหนในขนบธรรมเนียมและ
วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ ่ น พื ้ น ที ่ แ หล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส ่ ว นร่ว มใน
การจัดการการท่ อ งเที ่ย ววิ ถี ช ุ มชน ท่านมีเป้ าหมายชัด เจนในการดำเนิ นงานเพื ่ อ ให้ เ กิ ด
กระบวนการเรียนรู้ทางการท่องเที่ยววิถีชุมชน และข้อสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานส่งผลให้
เกิดภาวะกดดันและส่งผลให้ท่านเกิดความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงาน
1.4 ด้านโครงสร้างของระบบราชการ พบว่า เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสถานที่ท่องเที่ยว
วิถีชุมชนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับตามรายข้อจากมากไปหา
น้อย คือ การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนมีความ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ท่ านมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววิถีชุมชน หน่วยงานภาครัฐมีการติดต่อเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีชุมชน
หน่วยงานภาครัฐมีกฎหรือระเบียบข้อบังคับทางการท่องเที่ยววิถีชุมชน หน่วยงานภาครัฐมีแบบ
แผนในการปฏิบ ั ต ิง านทางการท่ อ งเที่ ย ววิถ ี ช ุ ม ชน ท่ า นไม่ ส ามารถปรับ ตัว ให้ ท ัน ต่อ การ
เปลี่ยนแปลงของระบบราชการได้ และข้อท่านมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยววิถีชุมชน
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายท่องเที่ยววิถีชุมชนไป
ปฏิบัติ: กรณีศึกษา การท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า
2.1 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายท่องเที่ยววิถีชุมชนไป
ปฏิบัติ: กรณีศึกษา การท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามเพศ โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านโครงสร้างของระบบราชการ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญที่สถิติที่ระดับ .05 ด้านการสื่อข้อความ ด้านทรัพยากรขององค์การ และ
ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน
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2.2 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายท่องเที่ยววิถีชุมชนไป
ปฏิบ ัติ : กรณีศึกษา การท่องเที่ย ววิถ ีช ุมชนจังหวัดสุร าษฎร์ธ านี จำแนกตามอายุ พบว่า
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
การสื่อข้อความ ทรัพยากรขององค์การ และโครงสร้างของระบบราชการ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน
2.3 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายท่องเที่ยววิถีชุมชนไป
ปฏิบัติ: กรณีศึกษา การท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามอาชีพ พบว่า
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
การสื่อข้อความ ทรัพยากรขององค์การ ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน และโครงสร้างของระบบ
ราชการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.4 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายท่องเที่ยววิถีชุมชนไป
ปฏิบัติ: กรณีศึกษา การท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามรายได้ โดยภาพรวม
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านทรัพยากรขององค์การ ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน
และด้านโครงสร้างของระบบราชการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วน
ด้านการสื่อข้อความไม่แตกต่างกัน
2.5 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายท่องเที่ยววิถีชุมชนไป
ปฏิบ ัติ : กรณีศึกษา การท่องเที่ย ววิถีช ุมชนจังหวั ดสุราษฎร์ธ านี จำแนกตามพื้นที่ แ หล่ ง
ท่ อ งเที ่ ย ว โดยภาพรวมแตกต่ า งกั น เมื ่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า ด้ า นการสื ่ อ ข้ อ ความ
ด้านทรัพยากรขององค์การ ด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน และด้านโครงสร้างของระบบราชการ
ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
3. แนวทางในการพัฒนากระบวนการ การนำนโยบายท่องเที่ยววิถีชุมชนไปปฏิบัติ :
กรณีศึกษา การท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ควรจัดสรรงบมาให้แต่ละจังหวัด
เพื่อดำเนินการอบรมภาคส่วนที่มีการเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน อบรมเครือข่าย
การจัดประชุมเพื่อระบุความต้องการของตนเอง เพื่อให้เป็นรูปธรรมและจัดทำแผนงานและ
บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กั บแหล่งท่องเที่ยว
การเจริ ญ เติ บ โตของการท่ อ งเที ่ ย วเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งมี ข องเขตเพื ่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ว่ า
การท่องเที่ยวจะช่วยสร้างรายได้และจะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการใช้
ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างประหยัดต้องคำนึงถึงต้นทุนอันเป็นคุณค่า และรักษาระบบนิเวศ
กับสิ่งแวดล้อมไว้เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป
แนวทางต่อการนำนโยบายท่องเที่ยววิถีชุมชนไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา การท่องเที่ยววิถี
ชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายด้านพบว่า
ด้านการสื่อข้อความ “นำเสนอความเป็นตัวตนของคนท้องถิ่น (การสร้างสตอรี่) ของ
ชุมชนให้เป็นที่รู้จักโดยคนในชุมชนต้องเสนอข้อมูล ประวัติศาสตร์ของชุมชนอย่างภาคภูมิใจใน
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ตัวตน เพื่อนำมาเล่าให้นักท่องเที่ยวผ่านการร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว หรือการแสดงออกทาง
กายภาพ เช่น การประดิษฐ์ของใช้เพื่อให้นักท่องเที่ยวจะได้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชุมชน” (ฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์, 2563)
ด้านทรัพยากรขององค์การ “งบประมาณที่ได้มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้มา
จากหน่วยงานภาครัฐ เมื่อนำมาจัดสรรเพื่อจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ จึงทำได้
เพียงสิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างเท่านั้น บางครั้งจึงเลือกสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น
แก่นักท่องเที่ยวก่อนในอันดับแรก” (สุภาภรณ์ สุทธิกิจ, 2563)
ด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน “สภาพแวดล้อมในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน
ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง หรือสภาพแวดล้อมในการทำงานของเครือข่ายชุมชน ย่อมส่งผลให้เกิด
ความกดดัน ความเหนื่อยล้าเพราะการทำงานด้านการท่องเที่ยวเราต้องทำอย่างต่อเนื่อง เรา
จะต้องมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและจะต้องมีการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในงานต่าง ๆ วิธีการ
ที่จะทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานลดภาวะความกดดันและความเหนื่อยล้า จะต้องมีการ
จัดบรรยากาศให้มีความเหมาะสม มีการจัดแบ่งเวลาในการพักผ่อน เป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการทำงาน เอื้อต่อการได้เปรีย บความคิ ดเห็น สภาพแวดล้อมเหล่านี้จะทำให้เกิดองค์
ความรู้” (กิตติ มิลำเอียง, 2563)
ด้านโครงสร้างของระบบราชการ “ โครงสร้างของระบบราชการเปิดโอกาสให้กลุ่ม
ชุมชนเข้ามามีสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานราชการมากขึ้น โครงสร้างของระบบ
ราชการเอื้อต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานราชการมาก
ขึ้น ปัญหาที่พบเจอคือ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน ไม่มีเวลา เวลาไม่ตรงกันที่จะสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ไม่ทั่วถึง ตัวแทนที่จะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะต้องเป็นตัวแทนของกลุ่มชุมชนนั้น ๆ
เช่น ประธานกลุ่มที่ได้จากการคัดเลือกของสมาชิกกลุ่ม” (กิตติ มิลำเอียง, 2563)

อภิปรายผล
1. ปัจ จัย ที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายท่องเที่ยววิถีชุมชนไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา
การท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการสื่อข้อความ พบว่า เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสถานที่
ท่องเที่ยววิถีชุมชนมีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วาสนา
ปาปะตัง การพัฒนารูปแบบการนำนโยบายไปสู่ปฏิบัติโดยประยุกต์รูปแบบการพัฒนาองค์การ
สำหรับกองแบบแผน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า หลังจากนำรูปแบบการนำ
นโยบายไปปฏิบัติไปใช้ บุคลากรกองแบบแผนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความคิดเห็นด้วย
เกี่ยวกับรูปแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติ โดยรวมและเป็นรายด้าน ด้านการสื่อสาร ผู้ปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก ด้านทรัพยากรขององค์การ พบว่า เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนมี
ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (วาสนา ปาปะตัง, 2552) ซึ่งสอดคล้องกับ
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แนวคิดของ อัษฎาวุธ พรชัย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การนำนโยบายไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณี
โครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ จากการศึกษาวิจัยพบว่ า
ทรัพยากรนโยบายอยู ่ใ นระดั บ ปานกลาง เนื่องจากบุ คลากรมีจ ำนวนไม่ เ พี ยงพอต่ อ การ
ปฏิบัติงาน และบุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจนโยบายอย่างชัดเจน ด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน
จากค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ ก ารถดถอยปกติ พบว่ า ด้ า นทั ศ นคติ ข องผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง าน มี อ ิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความสำเร็จมากที่สุด (อัษฎาวุธ พรชัย, 2549) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อิทธิชัย สีดำ ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีผู้นำนโยบายไปปฏิบัติในจังหวัดปัตตานี จากการ
ศึกษาวิจัย พบว่า ระดับปัจจัยสู่ความสำเร็จในการนำนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติอยู่ในระดับสูง คือ ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ
(อิทธิชัย สีดำ, 2553)
ด้านโครงสร้างของระบบราชการ พบว่า เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนมี
ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนิตา ฐิติภากร
ได้วิจัยเรื่อง “ การเปรียบเทียบความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลและองค์การ
บริ ห ารส่ ว นตำบล จั ง หวั ด นครปฐม” พบว่ า ความโปร่ งใสของเทศบาลตำบลอยู่ ใ นระดับ
ปานกลาง (ธนิตา ฐิติภากร, 2546)
2. การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายท่องเที่ยววิถีชุมชนไปปฏิบัติ :
กรณีศึกษา การท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามเพศ โดยภาพรวมพบว่า ไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านโครงสร้างของระบบราชการ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญที่สถิติที่ระดับ .05 ด้านการสื่อข้อความ ด้านทรัพยากรขององค์การ และ
ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัฐกร กลิ่นอุบล ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลสำเร็จในการนำนโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี ไปสู่
การปฏิบัติ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในภาคกลาง พบว่า เพศที่แตกต่างกั นมี
ความเห็นว่า ปัจจัยด้านวัตถุประสงค์และมาตรฐานของนโยบาย ปัจจัยด้านทรัพยากรนโยบาย
ปัจจัยด้านการสื่อสารระหว่างองค์กรต่าง ๆ ปัจจัยด้านคุณสมบัติของหน่วยงานปัจจัยด้านสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ปัจจัยด้านบุคลากรที่รับผิดชอบ มีผลต่อความสำเร็จในการนำ
นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบั ติไม่แตกต่างกัน รวมทั้งผลของความสำเร็จจาก
การนำนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติก็ไม่แตกต่างกันด้วย (รัฐกร กลิ่นอุบล,
2551)
3. แนวทางในการพั ฒ นากระบวนการนำนโยบายท่ อ งเที ่ ย ววิ ถ ี ช ุ ม ชนไปปฏิ บัติ :
กรณีศึกษา การท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า จัดสรรงบมาให้แต่ละจังหวัดเพื่อ
ดำเนินการอบรมภาคส่วนที่มีการเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน อบรมเครือข่าย การจัด
ประชุมเพื่อระบุความต้องการของตนเอง เพื่อให้เป็นรูปธรรมและจัดทำแผนงานและบรรจุไว้ใน
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ยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ กิตติ มิลำเอียง กล่าวว่า “ควรจัดสรรงบมาให้
แต่ละจังหวัดเพื่อดำเนินการอบรมภาคส่วนที่มีการเกี่ยวข้องและจัดประชุมเพื่อระบุความ
ต้องการของตนเอง เพื่อให้เป็นรูปธรรมและจัดทำแผนงานและบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ ” การ
ท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับแหล่งท่องเที่ยว การเจริญเติบโตของการ
ท่องเที่ยวเจริญเติบโตอย่างมีของเขตเพื่อเป็นหลักประกันว่า การท่องเที่ยวจะช่ วยสร้างรายได้
และจะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่าง
ประหยัดต้องคำนึงถึงต้นทุนอันเป็นคุณค่าและรักษาระบบนิเวศกับสิ่งแวดล้อมไว้เพื่อให้เกิดการ
ท่องเที่ยวที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป (กิตติ มิลำเอียง, 2563) ซึ่งสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ
สุจิน นาคบำรุง กล่าวว่า “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวแบบยั่ งยืน
ก่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจโดยการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้
การท่องเที่ยวมีความมั่นคงยั่งยืนต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและต้องคำนึงถึงต้นทุนเป็น
คุณค่าและการท่องเที่ยวต้องไม่ก่อ ให้เกิดผลกระทบภายในชุมชน แต่จะก่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” (สุจิน นาคบำรุง, 2563)

สรุป/ข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายท่องเที่ยววิถีชุมชนไปปฏิบั ติ :
กรณีศึกษา การท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสม (Mixed
Method) เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทำการเก็บข้อมูลแบบ
เจาะจง ใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ รวมถึงการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการนำ
นโยบายท่องเที่ยววิถีชุมชนไปปฏิบัติ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนำนโยบายไปปฏิบัติ โดย
ทำการศึกษาในสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (โซนขุนเขา) 8 พื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยว การศึกษาในเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามจำนวน 244 ชุด ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ
ได้แก่ สถิติทดสอบค่าที และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การศึกษาเชิงคุณภาพใช้การ
สัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทำการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลแนวทางสำคัญจำนวน 5 คน
เพื่อศึกษาแนวทางและกระบวนการพัฒนาการนำนโยบายท่องเที่ยววิถีชุมชนไปปฏิบัติ และ
หลังจากผู้ว ิจ ัย ได้ทำการเก็บ รวบรวมข้อมูล เกี่ย วกับ ปัจจัยที่ มีอิ ทธิพลต่ อการนำนโยบาย
ท่องเที่ยววิถีชุมชนไปปฏิบัติแล้ว ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์รายบุคคล ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของข้อมูลภายหลังจากการสัมภาษณ์เสร็จ
สิ้น และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาสำหรับข้อมู ลเชิงคุณภาพ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ครั้งต่อไป 1) ควรวิจัยเรื่องการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน จังหวัด
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สุราษฎร์ธานี 2) ควรวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลสำเร็จในการทำงาน กรณีศึกษา การท่องเที่ยววิถี
ชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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