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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีผลต่อความสาเร็จของการบริหาร
จั ด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วตามมาตรฐานการท่ อ งเที่ ย วไทยซึ่ ง จะเป็ น การศึ ก ษาจากความส าเร็ จ ของ
การบริ ห ารจั ด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ป ระสบความส าเร็ จ เป็ น ต้ น แบบ ผู้ วิ จั ย ใช้ ก ระบวนการวิ จั ย
เชิง ปริมาณ เก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ประสบความสาเร็จไม่น้อยกว่า จานวน 58 แหล่ง ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จานวน 400
คน ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับองค์กรภาครัฐและเอกชน องค์กรท้องถิ่นในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
กาหนดทิศทางนโยบายและแผนการพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพสูง และเปิด
โอกาสในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสม
ผลการวิจัยพบว่า การวางแผนจัดการเตรียมความพร้อมและสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเที่ยว ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับการร่วมปฏิบัติ การปฏิบัติตามแผนในด้านกิจกรรมทาง
การท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับการร่วมปฏิบัติ ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์จากกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เช่น การบริการที่พัก บริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
อยู่ในระดับการควบคุมโดยประชาชน การติดตามและประเมินผลด้านการ ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงิน
ต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับการวางแผนร่วมกัน ผลจากการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ทั้งเพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ย ล้วนแต่มีความคิดเห็นว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกั น
วางแผน นั้นควรอยู่ในระดับปรึกษาหารือเหมือนกันทั้งสิ้น
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Abstract
This research is to study factors that affecting the success of the management
for tourist attractions of Thai Tourism Standard reproduced from succeed of
management of achieved tourist attraction is typical. This research was utilized
quantitative research method and data were collected by questionnaire with
confederate accomplished managing for tourist attractions were employed. Not less
than 58 sources all regions of the country such as the Mae Kampong village community
Chiang Mai Province, Ban Nam Chiao community Trat province, Ban Khok Krai community
Phang Nga province etc. This research will be useful for local, government, and private
organization to move forward the strategies of community’ s tourist attraction
development to be efficient and effective in determining, directing policy and
developing plan for tourism factors to be higher potential and marketing plans attract
the tourists with marketing strategies appropriately.
The research found that the planning, preparation and facilities in tourist
attractions people participate in the co-operation level. Implementation of the plan for
tourism activities within tourist attractions people participate in the co- operation level.
People get a benefit from tourism activities such as accommodation service food and
beverage services, etc. are at the controlled by the people. Monitoring and evaluation
of supervise the spending of various tourist attractions people participate in the planning
together level. The results of the comparison of opinions show that Respondents with
different personal information including gender, age, highest educational level,
occupation and average income, all have opinions that the level of public participation
in planning. Should be at the same level of consultation.
Keywords: People participate, The management of tourist destination,
Thailand tourism standard
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บทนา
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ ห ลายประเทศให้ ค วามส าคั ญ โดยให้ ก าร
สนับสนุนรวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อทาให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ (Perloff, H. and L. Wingo, 1964) แต่ยัง มีนักวิชาการบางคนแย้งว่าการท่องเที่ยว
อาจจะไม่ได้ทาให้ระบบเศรษฐกิจดีขึ้นทั้งหมด (Williams and Shaw, 1988) เพราะการท่องเที่ยวมักจะ
คิดค่าแรงแปรผันตามฤดูกาลและการท่องเที่ยวนั้นยัง ส่ง ผลท าให้ เกิดค่ าครองชีพ ที่แตกต่างกั น ตาม
ฤดูกาลของการท่องเที่ยว (Mathieson & Wall, 1982)
สาหรับประเทศไทยอุตสาหกรรมท่องเที่ย วมีการขยายตัวสูงเมื่อนามาเทียบกับอุตสาหกรรม
ในด้านอื่น อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญเป็นอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจ รวมไปจนถึงสังคม
เป็นอย่างมากของประเทศไทย นับว่าเป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญ สามารถดึงเงินตราจากต่างประเทศได้
อย่างมหาศาล นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการสร้างงาน และกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค การท่องเที่ยว
มีส่วนสาคัญในการก่อให้เกิดการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่ต่าง ๆ รวมไปถึงการค้าและ
การลงทุน เมื่ อประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวมีบทบาทสาคัญ ในการสร้าง
รายได้ให้กับประเทศสามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการอื่น ๆ
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554)
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยัง สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาพื้นที่โดยให้
เหตุผลในการพัฒนาสาธารนูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับ การท่องเที่ยวเป็นเงื่อนไข ซึ่งจะเปิดโอกาสให้
องค์กรภายในชุมชนเข้ามามีบทบาทในการวางแผนทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยเฉพาะชุมชน
ที่ มี แ นวโน้ มว่ า การท่ อ งเที่ ย วจะเข้ า ไปถึง หรื อ ต้ อ งการท าให้ ชุ ม ชนของตนให้เ ป็ นที่ รู้ จั กในวงกว้าง
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นจะเกิดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาพื้นที่ของตนให้สอดรับกับการพัฒนาพื้นที่
ภายในชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการทางการท่องเที่ยวควบคู่กันไปด้วย (Murphy, 1985)
จากการศึกษาเบื้องต้นผู้วิจัยพบว่าประเทศไทยนั้นมีเกณฑ์มาตรฐานการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
แล้วโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558)
เอาไว้อยู่แล้วแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าชุมชนควรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอยู่ใน
ระดับใดจึงจะประสบความสาเร็จ จึงอาจจะทาให้การดาเนินการโดยชุมชนเป็นเรื่องยาก
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ต้ อ งการศึ ก ษาระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนที่ มี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จ ของ
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ซึ่งการวิจัยนี้จะถอดบทเรียนจาก
พื้นที่ที่ประสบความสาเร็จในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นต้นแบบ ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้
จะเป็นประโยชน์สาหรับคนในท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ในการร่วมกัน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดาเนินการ ด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพสูง ร่วมไปถึงเปิดโอกาสให้คนในชุมชน
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เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามความเหมาะสมอันจะนาไปสู่การบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บระดั บ ของการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนต่ อ การบริ ห ารจั ด การแหล่ ง
ท่องเที่ยวจากคุณลักษณะของผู้รับผิดชอบภายในแหล่งท่องเที่ยว

วิธีดาเนินการวิจัย
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยครบทุกข้อครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กโทรนิกส์ต่าง ๆ
เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษารวบรวมมาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการวิจัยซึ่งประกอบด้วยแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่ง ท่องเที่ยว แนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และมาตรฐานการจั ดการแหล่ง ท่องเที่ยวของไทย
ที่กาหนดโดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2. สร้างเครื่องมือที่จะใช้สาหรับการวิจัยและหาคุณภาพของเครื่องมือวัด เพื่อให้ได้เครื่องมือ
ที่จะใช้สาหรับการวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้จริง ผู้วิจัยจึงสร้างเครื่องมือ
แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) โดยวัดเนื้อหาด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวแล้วนาผลการวิเคราะห์มาศึกษา เพื่อให้ ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของชุ มชน
ที่มีผลต่อความสาเร็จของการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการดาเนินงานทางการท่องเที่ยวภายในชุมชน ซึ่ง อาจจะเป็นผู้นาชุมชนหรือชาวบ้านที่มีบทบาท
ในการบริ ห ารจั ด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว โดยคั ด เลื อ กเอาเฉพาะ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ผ่ า นตามเกณฑ์
การประเมินจากกรมการท่องเที่ยว และมีข้อมูลปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา จานวนไม่น้อยกว่า 58 แห่ง ทั่วทุกภาคของประเทศไทย เช่น ชุมชนหมู่บ้าน
แม่กาปอง จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนบ้านน้าเชี่ยว จังหวัดตราด ชุมชนบ้านโคกไคร จังหวัดพังงา เป็นต้น
รวมทั้งสิ้น 400 ชุด
เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่แน่นอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้สูตรการคานวน
หากลุ่ ม ตั ว อย่ า งตามวิ ธี ข อง Cochran (Cochran, 1977; อ้ า งถึ ง ใน กั ล ยา วานิ ช ย์ บั ญ ชา, 2549)
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โดยก าหนดระดั บค่ า ความเชื่ อ มั้นร้ อยละ 95 และระดั บ ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นร้อ ยละ 5 ซึ่ ง สู ตรใน
การคานวณที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
สูตร n = P(1 -P)Z2
E2
เมื่อ n แทน ขนาดตัวอย่าง
P แทน สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยกาลังสุ่ม .50
Z แทน ระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96
ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ95 (ระดับ .05)
E แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น = .05
แทนค่า n = (.05)(1 - .5)(1.96)2
(.05)2
= 384.16
ซึ่งการคานวณจากสูตรขนาดตัวอย่างที่จะต้องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างน้อย คือ
384 คน จึงจะสามารถนามาวิเคราะห์และสรุปเป็นผลของงานวิจัยในครั้งนี้ได้ ผู้วิจัยได้กาหนดให้มีความ
ผิดพลาดไม่ เกินร้ อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อ มั่นร้อ ยละ 95 ดัง นั้นเพื่อความสะดวกในการน าข้ อ มู ล
มาประเมิน และวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จะต้องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จานวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขกาหนด เพราะจะต้องไม่น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง
หลักเกณฑ์ประการสาคัญในการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้
1) กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะเป็นบุคคลที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวหรือเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านที่เกี่ยวกับ
กระบวนการในการส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
2) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะเป็ น บุ ค คลที่ มี ก ารแสดงตนหรื อ มี ก ารปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
ภาคประชาสังคมโดยทั่วไป อันเป็นบุคคลที่ภ าคประชาสัง คมโดยทั่ วไปให้ก ารยอมรั บ ในการแสดง
บทบาททางด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
3) กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะในการเป็นผู้นาทางความคิดโดยเป็นบุคคลที่มีความสามารถ
หรือคุณลักษณะในการโน้มน้ าวหรือชักจูง ให้บุคคลอื่น ๆ ที่มีความหลากหลายในมิติต่าง ๆ มีความ
คิดเห็นหรือทรรศนะที่คล้อยตามการโน้มน้าวหรือชักจูง ของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องเกี่ยวกับ
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่ง ท่องเที่ยว รวมทั้ง เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ
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ที่สามารถเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงทางความคิดระหว่างกลุ่มคนในสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มคน
ในสังคมกลุ่มอื่น ๆ รวมถึงการเชื่อมโยงทางความคิดระหว่างกลุ่มคนในทุกภาคส่วนของสังคมด้วย
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยกาหนดเนื้อหาเป็นการวัด
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารจัดการแหล่ง ท่องเที่ยวของชุมชน ผู้วิจัยได้มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความสาเร็จในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน ผู้วิจัย
ศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารต่ า ง ๆ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการวิ จั ย โดยแบ่ ง เป็ น การศึ ก ษา
ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) และข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) หลั ง จากนั้ น ได้ มี ก ารสร้ า ง
เครื่ อ งมื อ เป็ น แบบสอบถามชิ น ดเลื อ กตอบ (Check list) โดยวั ด เนื้ อ หาด้ า นโครงสร้ า งและการ
บริหารงานด้านการดาเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมของกลุ่ม และมีการนาแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ไปให้ให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยว ด้านบริหารจัดการพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยว และนักวิชาการ
วิจัยการท่องเที่ยว จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงต่อเนื้อหา (Content Valiantly) ด้วยวิธี
หาค่า IOC หรือดัชนีความสอดคลองระหวางขอคาถามและวัตถุประสงคของการวิจัย ซึ่งผลการวิเคราะห์
หาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยของดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้เท่ากับ 0.702

ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
พบว่า
1. ประชาชนควรมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในระดับการปรึกษาหารือ
จานวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้ข้อเสนอแนะโครงการด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่จะดาเนินการเพื่อ
ให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
2. ประชาชนควรมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในระดับการวางแผน
ร่วมกัน จานวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการติดตามและประเมินผลด้านการใช้จ่ายเงินในการพัฒนาและ
โครงการต่าง ๆ ภายในแหล่งท่องเที่ยว 2) ด้านการติดตามและประเมินผลด้านข้อมูลสถิติต่าง ๆ เช่น
สถิ ติ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต่ อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และ 3) ด้ า นการรั ก ษา
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวไม่ให้เสื่อมโทรม
3. ประชาชนควรมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้านการวางแผนการเตรียม
อยู่ในระดับการร่วมปฏิบัติ จานวน 11 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวางแผนการเตรียมความพร้อมและ
สิ่ง อานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานต่ าง ๆ ภายในแหล่ง ท่องเที่ยว เช่น น้าประปา ไฟฟ้า การขนส่ ง
สาธารณะ สุขอนามัย การสื่อสาร 2) ด้านการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ร่วมกับคณะกรรมการจากองค์กรภายนอกอื่น ๆ 3) ด้านการเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญ หาหรือ
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากพัฒนาพื้นที่ให้เป็น แหล่งท่องเที่ยว 4) ด้านการปฏิบัติตามแผนงานใน
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ด้านการจัดเตรีย มสิ่งอ านวยความสะดวกให้กั บนัก ท่องเที่ยว เช่น ห้องน้า ที่พัก ที่จอดรถ เป็นต้น
5) ด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามแผนด้ า นกิจ กรรมหรื อโครงการต่ า ง ๆ ภายในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว 6) ด้ า นการ
ประสานงานกับองค์กรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวภายนอกต่าง ๆ เช่น ททท.ประจาจังหวัด สมาคม
ด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ 7) ด้านการให้การสนับสนุนงบประมาณวัสดุหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 8) ด้านการรับผลประโยชน์จากเงินช่วยเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนา
สาธารนูปโภคภายในแหล่งท่องเที่ยว 9) ด้านการรับผลประโยชน์จากการเป็นบุคลากรประจาแหล่ง
ท่องเที่ยว 10) ด้านการติดตามและประเมินผลด้านปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม
ภายในแหล่ง ท่ องเที่ ยว และ 11) ด้านการติดตามและประเมิน ผลความส าเร็ จ ของโครงการต่าง ๆ
ที่จัดขึ้นภายในแหล่งท่องเที่ยว
4. ประชาชนควรมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในระดับการควบคุมโดย
ประชาชน จานวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการรับผลประโยชน์ จ ากการให้ บริก ารทางการท่องเที่ ย ว
เช่น การให้บริการที่พัก การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่นักท่องเที่ยว 2) ด้านการรับผลประโยชน์
จากการจาหน่ายสินค้าของระลึกประจาท้องถิ่น ของตน และ 3) ด้านการแบ่งผลประโยชน์รายได้จาก
ร้านค้าสวัสดิการของหมู่บ้านที่ตนเองเป็นสมาชิก
ส่วนที่ 2 เปรียบเทียบระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวจากคุณลักษณะของผู้รับผิดชอบภายในแหล่งท่องเที่ยว จากการศึกษาพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีข้ อมู ลส่วนบุค คลแตกต่ างกัน ทั้ง เพศ อายุ ระดับการศึกษาสู ง สุ ด
อาชีพ และรายได้เฉลี่ย ล้วนแต่มีความคิดเห็นว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่ ว มกั น
วางแผนนั้น ควรอยู่ในระดับปรึกษาหารือ เหมือนกัน ทั้ง สิ้น ขณะที่ด้านการร่วมกัน ปฏิ บัติ ต ามแผน
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ทั้งเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ย ล้วนแต่มีความคิดเห็นว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันปฏิบัติตามแผน
นั้นควรอยู่ในระดับร่วมปฏิบัติเหมือนกันทั้งสิ้น และด้านการร่วมกันใช้ประโยชน์ภายในแหล่งท่องเที่ยว
นั้นผู้ตอบแบบสอบถามที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ทั้งเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ย ล้วนแต่มีความคิดเห็นว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันใช้ประโยชน์
ภายในแหล่งท่องเที่ยว นั้นควรอยู่ในระดับควบคุมโดยประชาชนเหมือนกันทั้งสิ้น ส่วนด้านการร่วม
ติ ด ตามและประเมิ น ผล ผู้ ต อบแบบสอบถามที่ มี ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ คคลที่ แ ตกต่ า งกั น ทั้ ง เพศ อายุ
ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ย มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีความแตกต่างกันด้านอายุ การศึกษาสูง สุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความคิดเห็นแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1) ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี 41–50 ปี และอายุมากกว่า 60 ปี
การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับ ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า และมัธยมศึกษา/ปวช. ประกอบอาชีพธุร กิ จ
ร้านอาหาร ธุรกิจที่พัก/โฮมสเตย์ ร้านค้าขายสินค้าทั่วไป เกษตรกร (ปลูกพืช) เกษตรกร (เลี้ยงสัตว์)
เกษตรกร (เพาะพันธุ์สัตว์น้า) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาท และมากกว่า 25,000 บาท

338

Journal of Liberal Art of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
Vol.2 No.1 (January-April 2020)

มีความคิดเห็นว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมติดตามและประเมินผลนั้นควรอยู่ใน
ระดั บ วางแผนร่ ว มกั น และ 2) ผู้ ต อบแบบสอบถามที่ มี อ ายุ 21–30 ปี 31–40 ปี และ 51–60 ปี
การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
รถรับจ้าง (ขนส่งผู้โดยสาร) ธุรกิจร้านขายของฝาก พนักงานรัฐวิสาหกิจ รับจ้างทั่วไป ทาประมง รับ
ราชการ และอื่น ๆ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001–10,000 บาท 10,001–15,000 บาท 15,001–20,000
บาท และ 20,001–25,000 บาท มีความคิดเห็นว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมติดตาม
และประเมินผล นั้นควรอยู่ในระดับร่วมกันปฏิบัติ
ขณะที่ด้านการร่วมทานุบารุงรักษา ผู้ตอบแบบสอบถามที่ มีข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน
ทั้ง เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ย มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ด้ า นอายุ การศึ ก ษาสู ง สุ ด อาชี พ และรายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
มีความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1) ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 41–50 ปี และ 51–60 ปี
การศึกษาสูง สุด มัธยมศึกษา/ปวช. และปริญ ญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิ จร้ านอาหาร ธุรกิจที่พั ก /
โฮมสเตย์ รถรับจ้าง (ขนส่งผู้โดยสาร) พนักงานบริษัทเกษตรกร (ปลูกพืช) เกษตรกร (เลี้ยงสัตว์) และ
ประกอบอาชีพอื่น ๆ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า 5,000 บาท 5,001–10,000 บาท 15,001–20,000
บาท และมากกว่ า 25,000 บาท มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า ระดั บ การมี ส่ ว นร่ วมของประชาชนในการร่วม
ทานุบารุงรักษานั้นควรอยู่ในระดับวางแผนร่วมกัน และ 2) ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ ต่ากว่า
20 ปี 21–30 ปี 31–40 ปี และมากกว่ า 60 ปี การศึกษาสูง สุดอยู่ในระดับ ประถมศึกษาหรือต่ากว่า
อนุปริญ ญาหรือเทียบเท่ า และสูงกว่ าปริญ ญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจร้ านขายของฝาก พนักงาน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ร้ า นค้ า ขายสิ น ค้ า ทั่ ว ไป รั บ จ้ า งทั่ ว ไป เกษตรกร (เพาะพั น ธุ์ สั ต ว์ น้ า) ท าประมง
และรับราชการ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 10,001–15,000 บาท และ 20,001–25,000 บาท มีความ
คิดเห็นว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมทานุบารุงรักษานั้นควรอยู่ในระดับร่วมกันปฏิบัติ

อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษามีป ระเด็ นน ามาสู่ การอภิ ปรายผล คื อ ด้ า นการมี ส่ วนร่ว มของชุมชนต่อ
การบริหารจั ดการแหล่ง ท่ องเที่ ยว พบว่า ชุมชนจะประสบความส าเร็จ ในการด าเนินการด้ า นการ
ท่องเที่ยวได้ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการอยู่ในระดับการปรึกษาหารือไปจนถึงระดับ
การควบคุมโดยประชาชน ซึ่งถือว่าคนในชุมชนนั้นมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอยู่ใน
ระดั บ ที่ สู ง มาก สอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ยของ สุ เ ทพ สิ ง ห์ ฆ าฬะ (2560) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาเรื่ องแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในมุมมองของผู้ประกอบการท่องเที่ยวและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตาบลกมลา อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ที่มีผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัด การ
ทางการท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง ถึง มาก เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติตามแผนในด้านการบริการสิ่ง อานวยความสะดวกในแหล่ง ท่องเที่ยว เช่น การบริการ

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2563)
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ห้องน้า ที่พัก ที่จอดรถ เป็นต้น อยู่ในระดับการร่วมปฏิบัติ และด้านการปฏิบัติตามแผน ด้านกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับการร่วมปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ วิไล บุญบรรจง (2543) ที่ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
แหล่ง ท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลเมืองระยอง อาเภอเมือง จัง หวัดระยอง ผลจากการศึกษาพบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่ง ทะเล และการวางแผนงาน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาในพื้นที่
จากการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีผลต่อความสาเร็จของการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยนี้ เป็น เพียงหนึ่งในแนวทางการแนะนาให้ชุมชนได้รับ
ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เป็น ไปตามมาตรฐานที่กรมการท่องเที่ยวได้
กาหนดเอาไว้ แต่ทั้งนี้ในการพัฒนาพื้นที่ ใดก็ตามให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ ยวนั้น ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณ
การตั ด สิ น ใจของผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการบริห ารหรื อผู้ ก าหนดนโยบายในระดั บ ท้ อ งถิ่ น จั ง หวัด
หรือระดับประเทศควบคู่กันไปด้วย จึงจะประสบความสาเร็จมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1 ควรมีการบริหารจัดการด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ให้สามารถ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย จะช่วยให้การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ง่ายขึ้นและจะมีผู้ไปเที่ยวชมมากขึ้น
1.2 ควรมี ก ารจั ด หาสิ่ ง อ านวยความสะดวกและการบริ ก ารที่ ไ ด้ ม าตรฐานให้ แ ก่
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจและเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
1.3 ควรมีการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ยวนั้น เกิ ด ความยั่ งยืน (Sustainable Tourism) โดยการใช้ ป ระโยชน์แ ละการอนุรักษ์
ทรัพยากรอย่างฉลาดเพื่อให้ดารงอยู่ยาวนาน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตาม
มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพื่อที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
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