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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบททั่วไปและบริบทการบริหาร
จั ด การขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส้ า หรั บ การท่ อ งเที่ ย วในลุ่ ม แม่ น้ า
เจ้าพระยาตอนกลางในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้
แบบสังเกตอย่างมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้าง โดยการสุ่ม
ตัว อย่ างแบบเจาะจงตามวัต ถุป ระสงค์ของการวิจั ย จากผลการศึกษาพบว่ า
บริบทโดยทั่วไปในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีแนวโน้มคล้ายคลึงกันในประเด็นบริบทด้านสาธารณูปโภคของแหล่งท่องเที่ยว
และบริบ ทด้านการเชื่อมโยงเส้น ทางการคมนาคม ทั้ ง 5 จังหวัด ส่วนบริบ ท
ด้านพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยว พบว่า จังหวัดปทุมธานีมีข้อจ้ากัด เนื่องจากเป็น
พื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมเป็ น ส่ ว นใหญ่ และหากพิ จ ารณาบริบ ทด้ า นสื่ อ และการ
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ประชาสั ม พั น ธ์ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว พบว่ า มี ข้ อ จ้ า กั ด ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด อ่ า งทอง
เนื่องจากความไม่เพียงพอของทรัพยากร และบริบทด้านวั นธรรมและความ
เชื่อของชุม ชนในพื้ นที่ แหล่งท่องเที่ยว พบว่า มี ข้อจ้า กัดลักษณะคล้ายกัน ใน
พื้นที่จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากมีชุมชนที่มีความหลากหลาย
จากการย้ายถิ่นฐาน และอพยพเข้ามาท้างานในพื้นที่ดังกล่าว จึงท้าให้เกิดความ
เชื่อและวั นธรรมที่หลากหลายเช่นเดียวกัน
ส่วนบริบทด้านการบริหารการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส้าหรับการท่องเที่ยว พบว่า มีลักษณะแนวโน้มที่คล้ายกันทั้ง 5 จังหวัด ดังนั้น
บริบททั่วไปและบริบทของการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส้าหรับการท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งส้าคัญในการสร้างแนวทางในการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่นในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อไป
ค้าส้าคั : บริบทการบริหารด้านการท่องเที่ยว ลุ่มน้้าเจ้าพระยาตอนกลางของ
ไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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RESEARCH ARTICLE
The Administrative Context of Local Government
Organizations for Tourism in the Central Chao
Phraya River Basin
Vichet Ludpa1
Somsak Srisontisuk2
Yupaporn Yupas3
Abstract
The objective of article is to study the general context and
management context of the local government organization for
tourism in the central Chao Phraya River Basin in Phra Nakhon Si
Ayutthaya Province, Pathum Thani Province, Nonthaburi Province,
Ang Thong Province, and Sing Buri Province. This research is a
qualitative research by using observation forms, participation and
semi-structured interviews. The sample sampling was chosen
according to the research objectives. The result of study, the
researcher found the general context in tourism promotion of
local government organizations is similar trend in the context of
the infrastructure of tourist attractions and the context of linking
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transportation routes in all 5 provinces. The context of tourist sites,
Pathum Thani Province has limitations because, it is mainly an
industrial area. As the context of media and public relations for
tourist attractions there are limitations in the area of Ang Thong
Province due to insufficient resources. The last general context,
cultural context and beliefs of communities in tourist areas found
similar limitations in the area of Nonthaburi Province and Pathum
Thani Province because having diverse communities from
immigration and migrated to work in that area which is the result
of the various beliefs and cultures as well.
In addition, the administrative context of the local
administrative organization for tourism, it is found that similar
trends in all 5 provinces Therefore, the general context and the
administrative context of the local government organization for
tourism is important to creation of guidelines for tourism
management, an efficiency, effectiveness and consistent manner
with the context of Local tourism management in the local
government organization.
Keywords: Tourism Management Context, Central Chao Phraya
River Basin of Thailand, Local Government Organizations

169

วารสารวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริบทการบริหารด้านการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในลุ่มแม่นำ้าเจ้าพระยาตอนกลาง

ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

วิเชษฐ หลุดพา สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และยุภาพร ยุภาศ

บทน้า
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวค่อนข้าง
สูง และมีบทบาทส้าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก
รวมถึ ง สภาวะการแข่ ง ขั น ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วในปจจุ บั น มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น
โดยเ พาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวในต่างประเทศที่มีแนวโน้มการแข่งขันเพิ่มมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวจึงถือเป็นสิ่งส้าคัญทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ เพื่อให้
สามารถแข่งขันได้ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งในการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ที่ส้าคัญขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ว่าด้วยการก้าหนดหน้าที่ในการบริหาร
กิจการสาธารณะที่ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในด้านต่าง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการด้าเนินการและ
การบริหารจัด การขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ในการส่งเสริมสนับ สนุ น
ชุ ม ชนและผู้ ป ระกอบการด้ า นการท่ อ งเที่ ย วให้ ป ระสบความส้ า เร็ จ ในการ
ด้าเนินการด้านการท่องเที่ยวเช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ลุ่ ม แม่ น้ า เจ้ า พระยาตอนกลางที่ ถื อเป็ น พื้ น ที่ ก ลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วน้ องใหม่ New
Cluster) ในการท่องเที่ยว อันประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี ที่มีบทบาทหน้าที่
ในการส่งเสริม สนั บ สนุ น การท่ องเที่ ย วและขับ เคลื่ อนการบริหารจัด การการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยาตอนกลางในระดับพื้นที่ในด้านต่าง ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งบริบทของ
การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยวที่จัดเป็นกลุ่มน้อง
ใหม่ในการจัดตั้งเป็น กลุ่มการท่องเที่ยวของลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนกลางที่มี
บริบทของสภาพแวดล้อมล้อมรอบติดลุ่มน้้าเจ้าพระยาและมีความโดดเด่นด้าน
โบราณสถาน ประวัติศาสตร์ และศิลปวั นธรรม
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาบริบททั่วไปในการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ประเด็นต่าง เกี่ยวกับบริบทด้านพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยว บริบทด้านสื่อและ
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การประชาสั ม พั น ธ์แหล่ งท่ องเที่ ย วบริบ ทด้ านวั นธรรม และความเชื่ อของ
ชุมชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว บริบทด้านสาธารณูปโภคของแหล่งท่องเที่ยวและ
บริบ ทด้านการเชื่อมโยงเส้น ทางการคมนาคม รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับ ด้าน
บริบทการบริหารภายในองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านบริบท
บุคลากร ด้านบริบทโครงสร้างการบริหาร ด้านบริบทของทรัพยากร ด้านบริบท
ความเป็ นเจ้าภาพ และด้านบริบทการมีส่วนร่วมของการด้าเนินการและการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อค้นหาจุดเด่นและข้อจ้ากัดในบริบทต่าง ใน
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส้าหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่
ลุ่มน้้าเจ้าพระยาตอนกลาง เพื่อน้าสู่การก้าหนดแนวทาง วิธีการในการส่งเสริม
และการด้าเนินการด้านการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและความ
สอดคล้องตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่ ลุ่มน้้า
เจ้าพระยาตอนกลางต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส้าหรับ
การท่ อ งเที่ ย วในลุ่ ม แม่ น้ า เจ้ า พระยาตอนกลางในด้ า น บริ บ ททั่ ว ไป ได้ แ ก่
(1) บริบทด้านพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยว (2) บริบทด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว (3) บริบทด้านวั นธรรมและความเชื่อของชุมชนในพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยว (4) บริบทด้านสาธารณูปโภคของแหล่งท่องเที่ยว และ (5) บริบทด้าน
การเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคม
2. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส้าหรับ
การท่องเที่ยวในลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนกลางในด้านบริบทการบริหารภายใน
องค์ ก รขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในประเด็ น (1) บริ บ ทด้ า นบุ ค คล
(2) บริบทด้านโครงสร้างการบริหาร (3) บริบทด้านของทรัพยากร (4) บริบท
ด้านความเป็นเจ้าภาพ และ (5) บริบทด้านการมีส่วนร่วมของการด้าเนินการ
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ทบทวนวรร กรรมและท ษ ีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดท ษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาบริบทการบริหาร
จัดการการท่ องเที่ ย วขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ในลุ่ม แม่ น้ าเจ้ าพระยา
ตอนกลาง ประกอบด้วย บริบททั่วไปของการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและ
ด้านบริบทการบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ซึ่ ง จากความหมายของบริบ ทที่ Literary Devices (2013) เสนอว่ า บริ บ ท
หมายถึง สิ่งแวดล้อมและเงื่อนไขต่าง ที่รายล้อมเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ หนึ่ง
เรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง หรื อ ประเด็ น ใดประเด็ น หนึ่ ง แล้ ว ก่ อ ให้ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ใด
เหตุการณ์ หนึ่งขึ้น มา หรือ มีผลต่อการปรากฏการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงต่ อ
เรื่องราวหรือประเด็นนั้น
ดังนั้ น บริบ ทโดยทั่ วไปในที่ นี้ จึ งหมายถึงบริบ ทด้ านพื้ น ที่ ของแหล่ ง
ท่องเที่ ย ว บริบ ทด้านสื่ อและการประชาสั มพั น ธ์แหล่งท่ องเที่ ยว บริบ ทด้ าน
วั นธรรม และความเชื่ อ ของชุ ม ชนในพื้ น ที่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว บริ บ ทด้ า น
สาธารณู ปโภคของแหล่งท่องเที่ ยว และบริบทด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการ
คมนาคม
ส่วนบริบทภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในงานวิจัยนี้อ้างอิง
จากแนวคิ ด หลั ก บริห าร 4Ms ในทรรศนะของ Peter and Joseph (2006)
ได้แก่ Man หมายถึง การบริหารก้าลังคน จะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด Money หมายถึง การบริหารเงิน จะจัดสรร
เงินอย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุดและให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
Materials หมายถึ ง การบริ ห ารวั ส ดุ ในการด้ า เนิ น งานว่ า จะท้ า อย่ า งไรให้
สิ้ น เปลื องน้ อยที่ สุ ด หรือเกิด ประโยชน์ สู ง สุ ด และ Management หมายถึ ง
การจั ด การกระบวนการ บริ ห ารควบคุ ม เพื่ อ ให้ ง านทั้ ง หมดเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ รวมถึงสอดคล้องกับบทบาทและ
ภารกิ จ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วตาม
พระราชบั ญ ญั ติ การก้าหนดแผนและการกระจายอ้านาจแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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ดังนั้ น เพื่ อน้ าไปสู่การเสนอการบริหารจัด การการท่ องเที่ ยวอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ผู้ วิ จัย จึ ง ศึกษาบริบ ทภายในขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
ในด้ า นต่ า ง ได้ แ ก่ (1) ด้ า นบุ ค คล (2) ด้ า นโครงสร้า งการบริห าร(3) ด้ า น
ทรัพยากร (4) ด้านความเป็นเจ้าภาพ และ 5) ด้านการมีส่วนร่วม
ส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการศึกษาบริบทการบริหารจัดการการ
ท่ องเที่ ย วขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ในลุ่ ม แม่ น้ า เจ้ าพระยาตอนกลาง
ประกอบไปด้วย งานวิจัยของ Izidora Marković (2017) ที่ศึกษาเกี่ยวกับด้าน
พื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยว ที่พบว่า ความยั่งยืนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ควรค้ านึ งถึงการบริหารจั ดการพื้ น ที่ เพื่ อสร้างความดึ งดูด ความน่ าสนใจของ
นั กท่ องเที่ ย วรวมถึงการอนุ รักษ์ พื้ น ที่ เพื่ อให้ เกิด ความยั่ ง ยื น และสอดคล้ อ ง
กับงานวิจัยของ Keeraphan, Boonkhum, and Sungraksa (2016) ที่พบว่า
สภาพแวดล้ อมและทรัพ ยากรทางการท่ องเที่ ย วที่ หลากหลายมี ความพร้อม
มีการส่งเสริมการเรียนรู้ มีผู้น้าชุมชนรับผิดชอบการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะมี
แรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ในระดับที่ดีมาก และจาก
งานวิจัยของ Paris (2000) ที่ได้เสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับ ด้านวั นธรรม ความ
เชื่อของชุมชน ว่า เป็นปจจัยที่ ส้าคัญและส่งผลต่อการบริหารจัดการและแก้ไข
ปญหาความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยว และงานวิจัยของ Kunpalin (2007)
ที่ศึกษาด้านสื่อในการประชาสัมพันธ์ ส้าหรับการท่องเที่ยว และพบว่า บริบท
ด้านการท่องเที่ ย วที่ กระตุ้น ให้เกิด ความน่าสนใจของแหล่งท่ องเที่ ยว คือ สื่ อ
ผู้น้าในองค์กรหรือท้องถิ่น งบประมาณ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐ
ด้านการท่องเที่ยว และภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว ส่วนปจจัยด้านโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมส้าหรับแหล่งท่องเที่ยวพบว่า งานวิจัยของ Mara, Valeria,
and Erica (2014) ศึก ษาเกี่ย วกับ การวิเคราะห์ ม าตรฐานและตั วชี้ วั ด ในการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยว ได้เสนอว่าระบบการเดินทางและการขนส่ง และ
มาตรฐานของระบบขนส่ งมี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิภ าพการบริห ารจั ด การด้ านการ
ท่องเที่ยว
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บริบทการบริหารด้านการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในลุ่มแม่นำ้าเจ้าพระยาตอนกลาง
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ส่วนการศึกษาบริบทการบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายในองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น พบว่า จากงานวิจั ย ของ Siricharoenvisan (2009) ที่
ศึกษาเกี่ยวกับด้านบุคคลในการจัดการการท่องเที่ยว พบว่า บริบทด้านบุคลากร
ส่วนมากแล้วผู้รับบริการให้ ความส้าคัญ กับ ด้านบุ คคลหรือพนักงานมากที่ สุด
ส่วนบริบทด้านทรัพยากร พบว่า จากงานวิจัยของ Keeraphan, Boonkhum and
Sungraksa (
พบว่า สภาพแวดล้อมและทรัพ ยากรทางการท่องเที่ยวที่
หลากหลายมีความพร้อม มีการส่งเสริมการเรียนรู้ มีผู้น้าชุมชนรับผิดชอบการ
ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะมีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่
ในระดั บ ที่ ดี ม าก และมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Izidora Marković
(2017) ที่พบว่าความยั่งยืนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวควรค้านึงถึงการ
บริหารจัดการพื้นที่เพื่อสร้างความดึงดูดความน่าสนใจของนักท่องเที่ยวรวมถึง
การอนุรักษ์ พื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน นอกจากนั้นยังสอดคล้องกั บงานวิจัย
ของ Lankina, Hudalla, and Wollmann (2008) ที่พบว่าการดึงดูดการลงทุน
และงบประมาณมี ความส้ าคัญ ต่ อการบริหารจั ด การด้ านการท่ อ งเที่ ย วของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ส่ ว นด้ า นบริบ ทความเป็ น เจ้ า ภาพ พบว่ า จาก
งานวิจัยของ Lukas (2019) ได้เสนอว่า การรับผิดชอบโดยผู้รับผิดชอบ และผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องด้ านการท่ องเที่ ยวอย่างชั ดเจนมีผลต่อการประสิท ธิภาพการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยว ส่วนปจจัยด้านบริบทโครงสร้างการบริหาร พบว่า
Stone (2014) ได้เสนอว่า โครงสร้างการบริหาร บทบาทหน้าที่ และการสร้าง
ความเข้ม แข็งให้ ชุ ม ชนและผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ยวข้องมี ผ ลต่อผลลั พ ธ์ในการบริหาร
จั ด การด้ า นการท่ องเที่ ย ว และสอดคล้ องกับ งานวิจั ย ของ Ioannis, Petros,
Konstantinos, George, and Nikolaos (
ที่ พ บว่า โครงสร้า งพื้ น ฐาน
เป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับการยอมรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรโดยเชื่อมโยงบริบท
การเปลี่ ย นแปลงขององค์ ก ารสู่ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของ
องค์ การในการท่ องเที่ ย วต่ อไป และปจจัย ด้ านการมี ส่ วนร่ว มในการบริหาร
จั ด การการท่ อ งเที่ ย วที่ Shakeela and Weaver (
ค้ น พบว่ า ถึ ง แม้
ท้องถิ่น จะมีแผนในการบริหารจัดการการท่ องเที่ยวแต่การมี ส่วนร่วมถือเป็ น
สิ่งส้ าคั ญ ในการขับเคลื่อนและการบริหารจัดการการท่องเที่ ยว นอกจากนั้ น
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ยังสอดคล้ องกับงานวิ จั ยของ Pons-Morera, Canós-Darós, and Gil-Pechuan
(2017) ที่พบว่า การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนความร่วมมือกัน
ในเชิ งการสร้างและพั นานวั ต กรรมในการบริหารจั ดการร่ว มกัน ให้ มีความ
เชื่อมโยงกันของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อน้าไปสู่การบริหารจัดการด้านการ
ท่ อ งเที่ ย วได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น นวั ต กรรมด้ า นเทคโนโลยี ด้ า นการ
ท่องเที่ยว ข้อมูลการท่องเที่ยวออนไลน์เพื่อน้าสู่การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
วิ ีด้าเนินการวิจัย
1. ผู้ให้ข้อมูลหลักและผู้ให้ข้อมูลรอง
ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการ
วิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มเปาหมายตามวัตถุประสงค์การวิจัย และก้าหนด
คุณสมบัติของกลุ่มเปาหมาย ภาครัฐ คือ ผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับเทศบาลนครและเทศบาลเมือง 5 แห่ง เทศบาลต้าบล 5 แห่ง
และองค์การบริหารส่วนต้าบล 5 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุ รี รวมทั้ งสิ้น 15
องค์การ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจั ย เป็ นแบบสัม ภาษณ์ กึ่งโครงสร้างและแบบ
สังเกตอย่างมีส่วนร่วมโดยมีแนวทางในการสัม ภาษณ์ ในประเด็น บริบทการ
บริหารการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส้าหรับการท่องเที่ยวในลุ่ม
แม่น้าเจ้าพระยาตอนกลาง ประกอบด้วย บริบทโดยทั่วไปในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบริบทการบริหารจัดการภายใน
องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ส้ าหรับ การด้ า เนิ น การและการบริหารด้ า นการ
ท่ องเที่ ย วใน 5 ประเด็ น ประกอบด้ ว ย บริบ ทการบริหารด้ านบุ คคล บริบ ท
โครงสร้างการบริหารองค์กร บริบ ทความเพียงพอของทรัพ ยากรส้ าหรับ การ
ท่องเที่ยว บริบทด้ านความเป็นเจ้าภาพ และบริบทด้านการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นส้าหรับ การท่ องเที่ ยวในลุ่ มน้้ า
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เจ้าพระยาตอนกลางในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี
3. วิธีการด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และสังเกตอย่างมี
ส่วนร่ว มโดยใช้ แ บบสัม ภาษณ์ และการสั งเกตอย่ างมี ส่ว นร่วมเก็บ ข้อมู ล จาก
กลุ่ม เปาหมาย ได้แก่ ผู้บ ริหารและบุ คลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ้านวน 15 องค์การ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี ในประเด็นด้านบริบททั่วไปในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบริบทการบริหาร
ภายในองค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส้ า หรับ การท่ องเที่ ย ว ได้ แ ก่ บริบ ทการ
บริหารด้านบุคคล โครงสร้างการบริ หารองค์กร ความเพียงพอของทรัพยากร
ส้าหรับ การท่ องเที่ ยว ด้านความเป็ น เจ้าภาพ และด้ านการมี ส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส้าหรับการท่องเที่ยว และน้าผล
การสัมภาษณ์และข้อมูลสู่การวิเคราะห์และตีความต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยน้าผลการสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมสู่การวิเคราะห์โดยการบรรยาย อธิบาย ขยายความ เรียบเรียงเนื้อความ
(Explanation) ตีความในประโยคค้าพูดบางค้า Interpretative) และพรรณนา
ความ Descriptive) เพื่ อน้าผลที่ได้สู่การเสนอแนวทางในการบริหารจัดการ
การท่องเทีย่ วในลุ่มน้้าเจ้าพระยาตอนกลางต่อไป
ลการวิจัย
จากการศึกษาบริบทการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส้ า หรั บ การท่ อ งเที่ ย วในลุ่ ม แม่ น้ า เจ้ า พระยาตอนกลาง ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
พระนครศรีอ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จั งหวั ด นนทบุ รี จั ง หวั ด อ่ า งทอง และ
จังหวัดสิงห์บุรี พบว่ า บริบทโดยทั่วไปในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละ
จังหวัด มี ลักษณะที่ คล้ ายคลึ งกัน ทั้ ง 5 จั งหวัด ใน 5 ประเด็น ได้ แก่ (1) ด้ าน
บริบทด้ านพื้ นที่ ของแหล่ งท่ องเที่ ยว (2) บริบทด้านสื่ อและการประชาสั มพั นธ์
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แหล่งท่องเที่ยว (3) บริบทด้านวั นธรรม และความเชื่อของชุมชนในพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยว (4) บริบทด้านสาธารณูปโภคของแหล่งท่องเที่ยว และ (5) บริบทด้าน
การเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคม ซึ่งสามารถสรุปตารางบริบทโดยทั่วไปของ
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส้าหรับการท่องเที่ยว ดังนี้
ตารางที่ 1
แสดงผลการวิเคราะห์บ ริบ ท ดยทั่ ว ปของการบริหารการจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส้าหรับการท่องเที่ยวในลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนกลาง
ประเด็น
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี
. บริบทด้านพื้นที่
✓
✓
✓
ของแหล่งท่องเที่ยว
2. บริบทด้านสื่อและ
✓
✓
การประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว
3. บริบทด้าน
วั นธรรม และ
ความเชื่อของ
ชุมชนในพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยว
4. บริบทด้าน
✓
✓
✓
✓
✓
สาธารณูปโภคของ
แหล่งท่องเที่ยว
5. บริบทด้านการ
✓
✓
✓
✓
✓
เชื่อมโยงเส้นทาง
การคมนาคม

หมายเหตุ: ✓ = มีจุดเด่น

= มีข้อจ้ากัด
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จากตารางที่ 1 สามารถอธิบ ายบริบ ทโดยทั่ วไปของการบริหารการ
จั ด การขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส้ า หรั บ การท่ อ งเที่ ย วในลุ่ ม แม่ น้ า
เจ้าพระยาตอนกลางได้ ดังนี้
1. จังหวัดพระนครศรีอยุ ยา จากการศึกษาวิจัยบริบทโดยทั่วไปใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า บริบทด้าน
พื้ น ที่ ข องแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามโดดเด่ น ด้ า นความเชื่ อ มโยงเรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ของโบราณสถานและมีพื้นที่การส่งเสริมการท่องเที่ยวในการสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการโดยการจัดและส่งเสริมให้มีตลาดรูปแบบ
ต่าง ที่ ล้อตามลักษณะของพื้ น ที่ท างวั นธรรมวิถีชุม ชนและโบราณสถาน
วัดวาอาราม ตลาดเศียรช้าง ตลาดโก้งโค้ง ตลาดน้้าทุ่งบัวชม ตลาดน้้าอโยธยา
และตลาดเกาะเกิดซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนริมแม่น้าเจ้าพระยาและเชื่อมโยงเส้นทาง
กั บ พระราชวั ง บางปะอิ น เพื่ อ ให้ เกิ ด ความสะดวกในการเดิ น ทางสู่ แ หล่ ง
ท่องเที่ยว ส่วนด้านบริบทด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว พบว่า
มีการเชื่อมโยงสื่ อประชาสัม พัน ธ์การท่ องเที่ ยว ทั้ งสื่ อในระดั บ ประเทศ และ
ระดั บสากล ท้ าให้ พื้ นที่ จั งหวั ดพระนครศรีอยุ ธยาเป็ นที่ รู้จั กของนั กท่ องเที่ ยว
โดยทั่ วไป ส่วนบริบทด้ านวั นธรรม และความเชื่อของชุม ชนในพื้ นที่ แหล่ ง
ท่องเที่ยว พบว่า โดยส่วนใหญ่มีความเชื่อและเคารพในโบราณสถาน สิ่งศักดิสิทธิ
และความเชื่อตามขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และบริบทด้านสาธารณูปโภค
ของแหล่งท่องเที่ยว มีระบบน้้า ไ า สุขาภิบาล และสิ่งอ้านวยความสะดวก
ต่าง ในแหล่งท่องเที่ยวเพียงพอส้าหรับการรองรับนัก ท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยม
ชม ทั้งที่พัก ร้านอาหาร รวมถึงมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาครัฐด้านการคมนาคมจึงท้าให้มีความเชื่อมโยงทั้งทางบกและ
ทางน้้าสามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก
2. จังหวัดปทุม านี จากการศึกษาวิจัยบริบทโดยทั่วไปในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี พบว่า พื้นที่ส่วนมากจะเป็นพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรม และมีความหลากหลายในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นข้อจ้ากัดในบริบทของ
พื้ น ที่ แต่ ก็ยังมี บ างพื้ น ที่ ที่ มี โบราณสถาน วัด วาอาราม วัด ปญญานั น ทาราม
วัดโบสถ์ วัดเจดีย์ทอง วัดเจดีย์หอย วัดสิงห์ วัดพืชอุดม พิพิธภัณฑ์บัว รวมถึงมี
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การส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสนับสนุนการจัด
งานตามประเพณีท้องถิ่นอย่างสม่้าเสมอ และมีการจัดตลาดล้อตามบริบทพื้นที่
สะท้อนวิถีชุมชน และส่งเสริมรายได้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการ เช่น ตลาด
อิงน้้าสามโคก ตลาดน้้าริมน้้าวัดศาลเจ้า ตลาดร้อยประแหง เป็นต้น ส่วนบริบท
ด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว มีการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ
เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์เน็ ต ที่ มี ค วามสะดวกต่ อ การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ด้ า นข้ อ มู ล การ
ท่องเที่ ยว ส่วนบริบทด้ านวั นธรรม และความเชื่อของชุม ชนในพื้ นที่ แหล่ ง
ท่ องเที่ ยว พบว่า โดยส่ วนมากชุ มชนมีความเชื่อและเคารพต่ อโบราณสถาน
สิ่งศักดิสิทธิและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี ท้องถิ่น แต่มีข้อจ้ากัดใน
ความหลากหลายของชุ มชนเนื่ องจากเป็ นเมืองอุตสาหกรรม และมี ผู้คนจาก
หลายภูมิภาคเดินทางเข้ามาท้างานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และค่อนข้างเป็น
สังคมเมืองจึงเป็นข้อจ้ากัดในการส่งเสริมและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวใน
ภาวะที่มีความหลากหลาย ส่วนบริบทด้านสาธารณูปโภคของแหล่งท่ องเที่ยวมี
ที่พัก และร้านอาหารที่เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และเส้นทาง
คมนาคมมีความเชื่อมโยงจากแหล่งท่องเที่ยวสู่เมืองหลวงและจังหวัดอื่นจึงท้าให้
การเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวเป็นไปได้อย่างสะดวก
3. จังหวัดนนทบุรี จากการศึกษาวิจัยบริบทโดยทั่วไปในการส่งเสริม
การท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นนทบุ รี พบว่ า มี บ ริบ ทด้ า นพื้ น ที่ ข องแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบ และมีความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
เกาะเกร็ดเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต้าบลเกาะเกร็ด และได้รับ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวจากองค์การบริหารส่วนต้าบลโดยการพั นาเส้นทาง
การปนจักรยานในพื้นที่เกาะเกร็ดท้าให้สร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่ องเที่ ย วและเป็ น การส่ งเสริม ชุ ม ชน และภาคเอกชนให้ เข้ า มาจั บ จองเพื่ อ
เปดร้ า นขายของและกระตุ้ น ให้ ชุ ม ชนเกิ ด รายได้ แ ละการจ้ า งงานในพื้ น ที่
นอกจากนั้นในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยมีพื้นที่ท่องเที่ยวแบบโบราณสถาน
และวัด วาอาราม ส่ วนบริบ ทด้านสื่ อและการประชาสั ม พั น ธ์แหล่ งท่ องเที่ ย ว
พบว่า มี การประชาสัม พั น ธ์ ผ่านสื่ อต่าง และเครือข่ายอิ น เทอร์เน็ ต ท้ าให้
แหล่งท่ องเที่ ยวในพื้ นที่จังหวัดนนทบุรีเป็ นที่ รู้จักของคนทั่ วไป ส่วนบริบทด้าน
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วั นธรรม และความเชื่อของชุมชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว พบว่า ส่วนใหญ่มี
ความเชื่อตามขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ส่วนบริบทด้านสาธารณูปโภค
ของแหล่งท่องเที่ยว พบว่า มีความเพียงพอ ทั้งด้านที่พัก ร้านอาหาร สุขาภิบาล
ของแหล่งท่องเที่ยวต่อการรองรับนักท่องเที่ยว และได้รับการส่งเสริมจากองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยการเชื่ อ มโยงเส้ น ทางน้ า เที่ ย วและเชื่ อ มต่ อ แหล่ ง
ท่องเที่ยวกับเมืองหลวงท้าให้นักท่องเที่ยวสะดวกต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
อันน้าไปสู่การส่งเสริมรายได้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการด้านการท่ องเที่ยวใน
พื้นที่จังหวัดนนทบุรี ส่วนด้านสื่อประชาสัมพั นธ์จังหวัดนนทบุรีมีการท้ างาน
ร่วมกันเป็นเครื อข่ายจึงท้าให้มีความโดดเด่นในด้านการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวโดยเ พาะอย่างยิ่งพื้นที่เกาะเกร็ดที่มีความโดดเด่นทั้งด้านพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์
แต่อย่างไรก็ตาม จังหวัดนนทบุรียังคงมีข้อจ้ากัดด้านความเป็นชุมชน
เมืองและมีความหลากหลายของชุมชนที่เข้ามาประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัด
นนทบุรี ดังนั้น ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
จึงมีข้อจ้ากัดด้านพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและความหลากหลายของชุมชน
4. จังหวัดอ่างทอง จากการศึกษาวิจัยบริบทโดยทั่วไปในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง พบว่า บริบทด้านพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยว
ส่วนมากเป็นโบราณสถาน วัดวาอาราม และพิพิธภัณฑ์ เช่น วัดจันทรังษี วัดม่วง
วัด ขุน อิน ทประมูล วัด สังกระต่าย พิ พิ ธภัณ ฑ์ ต้านานเมืองอ่างทอง และศูน ย์
ตุกตาชาววังบ้านบางเสด็จ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก่ เทศบาลต้าบลไชยโยที่ด้าเนินการด้านการท่องเที่ยวโดยการจัดตลาดล้อ
ตามบริบทของแหล่งโบราณสถาน วัดวาอาราม และการท่อ งเที่ยวตามร่องรอย
ประวัติศาสตร์ ส่วนบริบทด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว พบว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการสนับสนุนและจัดท้า
ตลาด รวมถึงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อต่าง โดย
ผู้น้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อต่าง ของเอกชน ซึ่งมีข้อจ้ากัดด้าน
งบประมาณที่ผู้บริหารของหน่วยงานขององค์กรส่วนท้องถิ่นยอมเสียสละทุน
ส่วนบุคคล เพื่อน้ามาสู่ การพั นาด้านสื่อประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยว
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โดยเ พาะอย่างยิ่งพื้นที่เทศบาลต้าบลวิเศษไชยชาญ ส่วนบริบทด้านวั นธรรม
และความเชื่อของชุมชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว พบว่า ชุมชนส่วนใหญ่มีวิถีชีวิต
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น เคารพโบราณสถาน วัดวาอารามและ
สิ่งศักดิสิท ธิ ซึ่ งเอื้ อต่ อการท่ องเที่ ยวเชิงวั นธรรมและวิถีชุ มชน ส่วนบริบ ท
ด้า นสาธารณู ป โภคของแหล่ งท่ องเที่ ย ว พบว่า มี ความเพี ย งพอทั้ งด้า นที่ พั ก
ร้านอาหาร สุขาภิบาลของแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนั้นบริบทด้านการเชื่อมโยง
เส้นทางการคมนาคม พบว่า มีการเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมและสะดวกต่อ
การเดินทางทั้งรถประจ้าทาง รถส่วนบุคคล และจักรยานยนต์เนื่องจากเป็นเมือง
ทางผ่านไปยังจังหวัดต่าง และมีขนาดเล็ก
5. จังหวัดสิงห์บุรี จากการศึกษาวิจัยบริบทโดยทั่วไปในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี พบว่า บริบทด้านพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยว
มีจุดเด่นของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วีระชนบางระจันที่เป็นที่รู้จักของคน
ทั่วไป รวมถึงการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านจัดท้าตลาดน้้าย้อนยุ คบางระจัน โดย
มีเจ้าอาวาสวัดเป็นที่ปรึกษา ในเขตพื้นที่เทศบาลต้าบลค่ายบางระจันซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือด้านการจราจร การจัดการด้าน
ขยะและสุขาภิบาล และสาธารณูปโภคส้าหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
รวมถึงในเขตพื้นที่เทศบาลต้าบลโพสังโ ก็มีการจัดตลาดน้้า โดยอ้างอิงเรื่องราว
ทางประวั ติ ศ าสตร์ โดยชุ ม ชนและผู้ ป ระกอบการได้ เข้า มาขายอาหาร และ
สิ่งของเพื่ อเป็ น การสร้างรายได้ โดยมี พิ ธีเปดตลาดน้้ าอย่างเป็ น ทางการโดย
หน่วยงานภาครัฐ นอกจากนั้นยังมีการจัดบริการล่องเรือผ่านเส้นทางวั นธรรม
ไปวัดพิกุลทอง แต่การล่องเรือได้หยุดด้าเนินการเพราะอยู่ในช่วงระหว่างการ
ซ่อมบ้ารุงเรือ แต่ตลาดน้้ายังคงด้าเดินการอย่างต่อเนื่อง ส่วนบริบทด้านสื่อและ
การประชาสั ม พั น ธ์ แ หล่ งท่ อ งเที่ ย ว พบว่ า มี การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท้าให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น
ส่ว นบริบ ทด้ านวั นธรรม และความเชื่ อของชุ ม ชนในพื้ น ที่ แหล่ ง ท่ องเที่ ย ว
พบว่า โดยส่วนใหญ่มีความเชื่อและเคารพในโบราณสถาน สิ่งศักดิสิทธิ และ
ความเชื่ อตามขนบธรรมเนี ย มประเพณี ท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง เอื้ อ ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วั นธรรม รวมทั้ งองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ยังได้ ด้ าเนิ น การส่ งเสริม และ
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สนับ สนุ นงานการท่องเที่ ยวตามประเพณี ตาม ดูกาล เทศกาลต่าง อย่าง
สม่้าเสมอ และบริบ ทด้านสาธารณู ปโภคของแหล่ งท่ องเที่ ยว พบว่า มีความ
เพียงพอต่อการสนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งระบบน้้าประปา ไ า สุขาภิบาลของ
แหล่ งท่ อ งเที่ ย ว นอกจากนั้ น บริบ ทด้ านการเชื่ อมโยงเส้ น ทางการคมนาคม
พบว่า มีระบบการคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว มีปายบ่งบอกเส้นทางและ
สามารถเดิ น ทางได้ ทั้ งรถประจ้า ทางและรถส่ว นบุ คคล ท้ าให้ สะดวกต่ อการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมากขึ้น
นอกจากการศึกษาบริบททั่วไปในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่มน้้าเจ้าพระยาตอนกลางแล้ว ยังมีประเด็นการศึกษา
บริบทการบริหารภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 จังหวัด ประกอบด้วย
5 ประเด็ น คื อ (1) ด้ า นบริ บ ทการบริ ห ารด้ า นบุ ค คล (2) ด้ า นโครงสร้ า ง
การบริหารองค์การ (3) ด้านความเพียงพอของทรัพยากรส้าหรับการท่องเที่ยว
(4) ด้านความเป็นเจ้าภาพ และ (5) ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส้าหรับการท่องเที่ยว โดยมีผลการศึกษาเกี่ยวกับ
บริ บ ทการบริ ห ารการจั ด การขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส้ า หรั บ การ
ท่องเทีย่ วในลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนกลางดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2
แสดงผลการวิเคราะห์สภาพบริบทการบริหารการจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส้าหรับการท่องเที่ยวในลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนกลาง
ประเด็น
บริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
✓
. ด้านบุคคล
2. ด้านโครงสร้างการบริหาร
. ด้านทรัพยากร
✓
. ด้านความเป็นเจ้าภาพ
✓
5. ด้านการมีส่วนร่วม

หมายเหตุ: ✓ = มีจุดเด่น

= มีข้อจ้ากัด
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จากตารางที่ 2 สามารถอธิบายประเด็นแบบแนวทางการสัมภาษณ์
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สรุปตามตารางที่ 2 ซึ่งสามารถอธิบายเป็นรายประเด็นเพื่อ
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการแนวใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
การจัดการท่องเที่ยวในลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนกลาง ได้ดังนี้
ประเดนที่ บริบทด้านบุคคล หมายถึง บริบทการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจในการท้างาน
และประสบการณ์ ในการท้างานของบุคลากรในการด้าเนินงานในการบริหาร
จั ด การด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว พบว่ า องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในลุ่ ม แม่ น้ า
เจ้าพระยาตอนกลางส่วนใหญ่มีแนวโน้ม ทางความคิดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ว่ า สามารถผลั ก ดั น ให้ ผู้ ต ามเกิ ด การบริห ารจั ด การและด้ า เนิ น การด้ า นการ
ท่องเที่ยวได้ ดังจะสังเกตได้จากประโยคของข้อเสนอแนะจากตัวแทนผู้บริหาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ว่า
“ผ้ ต ามหรอผ้ ป ิ บั ติ ง าน ด้ มี อิ ส ระในการคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละน้ า
ประสบการ ์ ที่ มีส ะสมมาท้ างานอย่างเตมที่ ท้ าให้การท้ างานการท่ องเที่ ย ว
บรรลุเปาหมายตามที่ตั ง ว้ ด้” (Representative, Personal communication,
March 20, 2019)
ซึ่งสอดคล้องกับ ค้ากล่าวของตัวแทนบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่กล่าวว่า
“ส่ ว นมากจะใ ้ ป ระสบการ ์ และด้ า เนิ น การตามที่ ผ้ บั ง คับ บั า
มอบหมายและท้าหน้าที่ที่รับผิด อบ เ ่น หากด้าเนินการหรอบริ หารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวแล้วประสบป หาหรออุปสรรคกจะพยายามแก้ ขป หาด้วย
แนวทางและประสบการ ์เพ่อให้บรรลุเปาหมายที่วาง ว้ ” (Representative,
Personal communication, March 21, 2019)
รวมทั้งมีความสอดคล้องกับค้ากล่าวของตัวแทนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กล่าวว่า
“เม่อ ด้รับมอบหมายให้ด้าเนินการด้านการท่องเที่ยวแล้วกจะท้างาน
อย่างเตมที่และหากประสบป หาหรออุปสรรคกจะพยายามแก้ ขป หาด้วย
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ตนเองและรายงานผ้บังคับบั าเพ่อให้เกิดผลส้าเรจและบรรลุเปาหมายต่อ ป”
(Representative, Personal communication, March 25, 2019)
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับค้ากล่าวของตัวแทนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกล่าวว่า
“ปกติแล้วกจะป ิบัติงานตามหน้าที่ที่ผ้บังคับบั ามอบหมายและ
ด้าเนิ น การและบริหารจั ดการการท่ องเที่ ย วจนเสรจเรียบร้อย และพยายาม
ด้าเนินการอย่างเตมที่ ดยใ ้ความร้ความสามารถที่มี รวมถงประสบการ ์ที่เคย
ป ิบัติงานมาประยุกต์ใ ้และเม่อประสบป หากจะรายงานผลต่อผ้บังคับบั า
และหาแนวทางแก้ ขปรับปรุงและพั นาต่อ ป” (Representative, Personal
communication, March 22, 2019)
ดังนั้น จากค้ากล่าวข้างต้นสามารถตีความได้ว่าประเด็นด้านบุคคลใน
การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
ปทุ ม ธานี จั งหวัด นนทบุ รี จังหวัด อ่ างทอง และจั งหวั ด สิงห์ บุ รี มี บ ริบ ทด้ า น
บุคคลคล้ายกันทั้ง 5 จังหวัด คือ การเน้นการด้าเนินการตามการมอบหมายของ
ผู้บังคับบัญชาและใช้ประสบการณ์ของตนเองแก้ปญหาหรือจุดบกพร่องต่าง
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อให้บรรลุเปาหมายด้านการท่องเที่ยวของ
องค์กร
ประเดนที่ 2 บริบทด้ านโครงสร้างการบริหาร หมายถึง บริบ ทการ
บริหารจัดการด้านการมอบหมายงาน ด้านการจ้างงาน พบว่ า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนกลางส่วนใหญ่ มีการแบ่งโครงสร้างการ
บริหารด้านการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่ชดั เจนใน
การก้าหนดหน้ าที่ ความรับ ผิด ชอบโดยตรง โดยมี แนวโน้ ม ส่ว นใหญ่ เป็ น การ
มอบหมายและการสั่ งการจากผู้ บั ง คับ บั ญ ชาเป็ น กรณี นอกจากนั้ น จ้ า นวน
บุคลากรมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อภารกิจด้านการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
ท้ า ให้ เกิ ด การจ้ างงานบุ ค ลากรในลั กษณะการจ้ า งแบบชั่ ว คราวเพื่ อ มาช่ ว ย
ด้า เนิ น การด้า นการบริหารจั ด การด้ า นการท่ องเที่ ยวและสนั บ สนุ น ด้ านการ
ด้าเนินงานภารกิจต่าง ซึ่งการจ้างงานแบบชั่วคราวมักจะส่งผลต่อขวัญและ
ก้าลังใจในการปฏิบัติงาน ความมั่นคงของการจ้างงาน โครงสร้างในการจ้างงาน
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สวั ส ดิ การ และความก้า วหน้ าในงาน รวมถึงหลั กเกณฑ์ การประเมิ น ผลการ
ปฏิ บั ติ งานที่ มีความเป็ น ธรรมในการบริหารจั ดการการท่ องเที่ ย ว อัน น้ าไปสู่
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวได้ ดังจะสังเกตได้จากประโยค
ของข้อเสนอแนะของตัวแทนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ว่า
“พวกผมท้ างานเปนลกจ้ าง ดั งนั น การจ้างงานและการมอบหมาย
หน้าที่ด้านการท่องเที่ยวอยากให้จ้างแบบถาวร เพราะเม่อสินสุดสั ากจะท้า
ให้การด้าเนินงาน ม่ต่อเน่องและบางครังกท้าให้เรา ม่มีก้าลังใจในการท้างาน”
(Representative, Personal communication, March 22, 2019)
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับค้ากล่าวของตัวแทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานที่กล่าวว่า
“การประเมินผลการป ิบัติงานอยากให้ท้าให้ ัดเจนมากขนส้าหรับ
การประเมินการด้าเนินงานด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพราะเปนสิ่งที่
สร้างขวั และก้า ลั ง ใจแก่ก ารท้ า งานและการป ิ บั ติ ง านด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
ให้ บ รรลุ เปาหมายต่ อ ป” (Representative, Personal communication,
March 25, 2019)
ดังนั้น จากค้ากล่าวข้างต้นสามารถตีความได้ว่าประเด็นด้านโครงสร้าง
กับ การบริห ารจั ด การด้ า นการท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ จั ง หวั ด พระนครศรีอ ยุ ธ ยา
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี มีบริบท
ด้านโครงสร้างการบริหารคล้ายกันทั้ง จังหวัด คือ มีการจ้างงานทั้งแบบถาวร
และแบบชั่วคราว ท้าให้บุคลากรที่ถูกจ้างงานแบบชั่วคราวรู้สึกขาดความมั่นคง
ในการท้างานและปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ชั่ ว คราวมี ค วามรู้ สึ ก ว่ า ควรมี ค วามเป็ น ธรรมและมี ค วามเท่ า เที ย มกั บ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีการจ้างแบบถาวร ดังนั้น ควรผลักดัน
และส่งเสริมด้านการจ้างงานให้เกิดความมั่นคงและประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมการสร้างขวัญและก้าลังใจในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวของบุคลากรให้เกิดการจ้างงานที่มีความมั่นคงต่อไป
ประเดนที่ 3 บริ บ ทด้ า นทรั พ ยากร หมายถึ ง ความเพี ย งพอของ
งบประมาณ จ้านวนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ระบบโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร
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บริบทการบริหารด้านการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ในการด้าเนินการและบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว พบว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนกลาง มีทรัพยากรด้านต่าง ต่างกันตาม
ลักษณะและขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายได้ของแต่ล ะองค์กร
แต่ส่วนมากมีแนวโน้ มคล้ายกันทั้ง 5 จังหวัด คือ ทรัพยากรด้านงบประมาณ
และจ้านวนบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวโดยตรงยังไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอ โดยเ พาะด้านจ้านวนบุคลากร และด้าน
การใช้งบประมาณในการส่งเสริมสนับสนุนและบูรณาการแหล่งท่องเที่ยว การ
ส่งเสริมชุมชนและเอกชนผู้ประกอบการรายย่อยในกิจกรรมการท่องเที่ยว ดังจะ
สังเกตได้จากประโยคของข้อเสนอแนะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ว่า
“ทรัพยากรถอเปนสิ่งส้าคั ในการสนับสนุนการด้าเนินการและการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยว ดยเ พาะอย่างยิ่งในการพั นาและการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจ้าเปนต้องมีบุคลากรที่เพียงพอ และงบประมา ที่เพียงพอส้าหรับการ
ด้ า เนิ น การและบริ ห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย ว เพ่ อ ส่ ง เสริ ม ุ ม น ส่ ง เสริ ม
ผ้ประกอบการรายย่อยในกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวให้ สามารถพั นาแหล่ง
ท่องเที่ยวและดงดดนักท่องเที่ยวให้สนใจเข้ามาเยี่ยมเยียน” (Representative,
Personal communication, March 20, 2019)
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับค้ากล่าวของตัวแทนผู้บริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กล่าวว่า
“ ดยปกติหากองค์กรมีงบประมา และบุคลากรเพียงพอกจะสามารถ
สนั บ สนุน ุ ม น และผ้ป ระกอบการด้ านการท่ องเที่ ย ว ด้ อย่ างเพี ยงพอและ
สามารถน้า ปส่การพั นาและการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในด้านต่าง
ด้มากขน ่งตอนนีกค่อย พั นา ปเท่าที่สามารถท้า ด้” (Representative,
Personal communication, March 20, 2019)
ดังนั้น จากค้ากล่าวข้างต้นสามารถตีความได้ว่าประเด็นด้านทรัพยากร
กับ การบริห ารจั ด การด้ า นการท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ จั ง หวั ด พระนครศรีอ ยุ ธ ยา
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี มีบริบท
ด้ า นทรัพ ยากรคล้ ายกัน ทั้ ง จั ง หวัด คื อ ทรัพ ยากรด้ านงบประมาณ และ
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จ้านวนบุค ลากรผู้รับผิ ดชอบด้ านการท่องเที่ ยวโดยตรงยังไม่เพี ยงพอต่อ การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้
ประเดนที่ 4 บริบ ทด้ านความเป็ น เจ้ าภาพ หมายถึง บริบ ทในการ
บริหารการท่องเที่ยวโดยใช้ภาวะผู้น้าของผู้บริหาร การรับผิดชอบต่อการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวของผู้น้าองค์กร ความชัดเจนในการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวของผู้น้า และคุณธรรมจริยธรรมด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ของผู้ น้ า องค์ กร พบว่ า องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในลุ่ ม แม่ น้ า เจ้ าพระยา
ตอนกลางมีแนวโน้มทางความคิดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ว่าสามารถผลักดันให้
ผู้ น้ า เกิ ด การบริ ห ารจั ด การและด้ า เนิ น การด้ า นการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งชั ด เจน
มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากร รวมถึงมีความชัดเจน
ในการมอบหมายงานการรับผิดชอบงานด้านการท่องเที่ยวได้ ดังจะสังเกตได้
จากประโยคของข้อเสนอแนะจากตั วแทนผู้บ ริหารขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นที่ว่า
“ส่ ว นมากผ้ บ ริ ห ารจะสนั บ สนุ น ให้ พั นาตนเอง ดยให้ กอบรม
เกี่ยวกับงาน และการป ิบัติงานด้านต่าง รวมถงส่งเสริมและให้ค้าแนะน้าด้าน
ต่าง ในการด้าเนินงานและบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพ่อให้บรรลุเปาหมาย
และกิจกรรมที่ท้าเกี่ยวกับการท่องเที่ยว รวมถง ่น มและยกย่องบุคลากรเม่อ
ด้าเนินงานด้านการท่องเที่ยว ด้ส้าเรจและบรรลุเปาหมาย” (Representative,
Personal communication, March 25, 2019)
นอกจากนี้ การมอบหมายงานอย่างชัดเจนด้านการด้าเนินการและการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวของผู้บริหารถือว่าเป็นสิ่งส้าคัญต่อความชัดเจนใน
การด้าเนินงานด้านการท่องเที่ยวของบุคลากร ดังค้ากล่าวของตัวแทนผู้บริหาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ว่า
“หากมีความ ัดเจนในการด้าเนินการและหน้าที่ที่รับผิด อบหลักด้าน
การท่องเที่ยวกจะท้าให้ด้าเนินการด้านการท่องเที่ยว ด้อย่างเตมที่และเกิดความ
ต่อเน่องในการด้าเนินงาน” (Representative, Personal communication,
March 20, 2019)
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และสอดคล้องกับ ค้ากล่าวของตัวแทนบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ว่า
“ผ้บ ริหารมั กจะเปนตั วอย่ างในการท้ างานด้านการท่ องเที่ ย วให้ กับ
บุ ค ลากร ดั ง นั น หาก ด้ รับ มอบหมายให้ ด้ า เนิ น การด้ า นการท่ อ งเที่ ย วแล้ ว
ผ้บริหารมั กจะติด ตามและให้ค้าแนะน้ า ด้านการด้าเนิน การ และการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว ดยเ พาะอย่างยิ่งหากประสบป หาและอุปสรรคในการ
ด้าเนินการ ผ้บริหารมักจะให้ค้าปรก าในการแก้ ขป หาและส่งเสริมเพ่อให้
งานบรรลุ เปาหมาย” (Representative, Personal communication, March
22, 2019)
ดั ง นั้ น จากค้ า กล่ า วข้ า งต้ น สามารถตี ค วามได้ ว่ า ประเด็ น ด้ า น
ความเป็ น เจ้ า ภาพกั บ การบริห ารจั ด การด้ า นการท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
พระนครศรีอ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จั งหวั ด นนทบุ รี จั ง หวั ด อ่ า งทอง และ
จังหวัดสิงห์บุรี มีสภาพบริบทด้านความเป็นเจ้าภาพคล้ายกันทั้ง จังหวัด คือ
ผู้บริหารหรือผู้น้าจะคอยส่งเสริมและสนับสนุนสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพั นา
บุคลากรและเป็นแบบอย่างในการท้างาน และการประพ ติปฏิบัติตนในการ
ด้าเนินงานและการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งแบ่งปนความส้าเร็จ
ในงานนั้นร่วมกันกับบุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเสมอ
ประเดนที่ 5 บริบ ทด้ า นการมี ส่ ว นร่ว ม หมายถึ ง การร่ว มกั น รับ รู้
ร่วมกันน้าไปปฏิบัติ ร่วมกันรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ร่วมกันประเมินผลในการ
บริ ห ารจั ด การด้ า น การท่ อ งเที่ ย ว และร่ ว มกั น อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรและ
สภาพแวดล้ อมแหล่งท่ องเที่ ย วของชุ ม ชน องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น และ
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยว พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่ม
แม่น้าเจ้าพระยาตอนกลาง มีแนวโน้มทางความคิดเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า
บริบทการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการด้านธุรกิจ
การท่ อ งเที่ ย ว และชุ ม ชนในพื้ น ที่ ลุ่ ม แม่ น้ า เจ้ า พระยาตอนกลางในจั ง หวั ด
พระนครศรีอ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จั งหวั ด นนทบุ รี จั ง หวั ด อ่ า งทอง และ
จังหวัดสิงห์บุรี ต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวมีลักษณะคล้ายกัน คือ ชุมชน
รวมกลุ่มกันอย่างไม่เป็นทางการระหว่างชุมชนและผู้ที่สนใจในการด้าเนินการ
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ด้านการท่องเที่ยวก่อน หลังจากนั้นหัวหน้าชุมชนจะประสานงานไปยังองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่น เพื่ อขอความอนุ เคราะห์ และการสนั บ สนุ น จากองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมด้าเนินการด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
และน้าไปสู่การร่วมมือกันด้าเนินการด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบที่เป็นทางการ
โดยการน้ าจากองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ต่ อไป ซึ่ งสามารถผลั กดัน ให้ เกิด
การบริห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย วที่ ดี ขึ้ น ได้ ดั งจะสั งเกตได้ จ ากประโยคของ
ข้อเสนอแนะจากตัวแทนผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ว่า
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะเปด อกาสให้ ุม น ภาคเอก น
และผ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนเสนอข้ อเสนอแนะ ข้อคิดเหนอันเปนประ ย น์ใน
การบริหารจัด การการท่ องเที่ ยว จากการพดคุย และถามสารทุ กข์สุกดิบ ของ
ุ ม นและผ้ ป ระกอบการด้ า นการท่ องเที่ ย ว” (Representative, Personal
communication, March 22, 2019)
ซึ่งสอดคล้องกับค้ากล่าวของตัวแทนบุคลากรในการด้าเนินการด้าน
การท่องเที่ยวและด้านอื่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการร่วมมือ
กันของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
ที่ว่า
“หากทุกส่วนร่วมมอกันด้าเนินการ สนับสนุนกัน ด้านการท่องเที่ยว
ย่อมจะส่งผลให้การท่องเที่ยวเกิดการพั นาและดงดดนัก ท่องเที่ยวให้แวะมา
เยี่ยมเยอน และน้า ปส่การสร้างราย ด้แก่ ุม น ผ้ประกอบการ ด้ ่งเปนอีก
แนวทางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ุม นและผ้ประกอบการการท่องเที่ยว
ควรร่วมกันด้าเนินการและร่วมพั นาอย่างต่อเน่องต่อ ป” (Representative,
Personal communication, March 25, 2019)
ดังนั้น จากค้ากล่าวข้างต้นสามารถตีความได้ว่าประเด็นด้านการมีส่วน
ร่วมกับการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี มีสภาพ
บริบทด้านการมีส่วนร่วม มีความคล้ายคลึงกั นทั้ง จังหวัด คือ การร่วมมือกัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการบริหารจัดการการท่ องเที่ ย วทั้ งด้ านการรับ รู้ การน้ าสู่การปฏิบั ติ การ
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ร่วมรับ ประโยชน์ การร่วมประเมิ น ผลและปรับ ปรุงแก้ไข รวมถึงการร่วมกัน
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว มีแนวโน้มส่งผลต่อการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวที่ดีขึ้นได้
สรุปและอภิปราย ล
สรุป ลการวิจัย
จากการศึ ก ษาบริ บ ทการบริห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย วขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี โดยการสัมภาษณ์ และการสังเกต
อย่ า งมี ส่ ว นร่ว ม พบว่ า องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ทั้ ง 5 จั ง หวั ด
มีบ ริบ ทด้ านการส่ งเสริม การท่ องเที่ ยวที่ คล้ายคลึ งกัน ทั้ ง 5 จั งหวัด คือ การ
ส่งเสริมการพั นาแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมด้านคมนาคม การส่ งเสริมด้าน
การจั ด การตลาด และการส่ งเสริม การจัด งานตามประเพณี ของท้ องถิ่น ตาม
ดูกาลและเทศกาลต่าง แต่อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่ยังมีข้อจ้ากัดด้านความ
เพียงพอของทรัพยากรในการจัดท้าสื่อและข้อจ้ากัดด้านความหลากหลายของ
ชุ ม ชนเนื่ องจากเป็ น พื้ น ที่ เมื อ งและแหล่ งอุ ต สาหกรรม ส่ ว นด้ า นบริบ ทการ
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับ
การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว พบว่า มีความคล้ายคลึงกันทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
บุคคล ด้านโครงสร้างการบริหาร ด้านทรัพยากร ด้านความเป็นเจ้าภาพ และ
ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า มีข้อจ้ากัดด้านโครงสร้างการบริหารและทรัพยากร
ท้าให้มีการจ้างงานแบบชั่วคราว และส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้าน
การท่องเที่ยวและการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี
อภิปราย ล
จากผลการศึกษาบริบทการบริหารการจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส้าหรับการท่องเที่ยวในลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนกลาง ในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จั งหวั ด นนทบุ รี จั ง หวั ด อ่ า งทอง และ
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จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส้าหรับการท่องเที่ยวในลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนกลางใน
ด้านบริบททั่วไป ได้แก่ บริบทด้านพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยว บริบทด้านสื่อและ
การประชาสั ม พั น ธ์แหล่ งท่ องเที่ ย ว บริบ ทด้ านวั นธรรมและความเชื่ อของ
ชุมชนในพื้ นที่ แหล่ งท่ องเที่ยว บริบ ทด้ านสาธารณู ปโภคของแหล่ งท่ องเที่ย ว
บริบทด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคม และเพื่อศึกษาการบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส้าหรับ การท่ องเที่ยวในลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา
ตอนกลางในด้ า นบริบ ทการบริห ารภายในองค์ ก รขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในประเด็นด้านบริบทบุคคล ด้านบริบทโครงสร้างการบริหาร ด้านบริบท
ของทรัพยากร ด้านบริบทความเป็นเจ้าภาพ และด้านบริบทการมีส่วนร่วมของ
การด้าเนินการ พบว่า ทุกจังหวัดมีบริบทการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปคล้ายคลึงกัน แต่จะมีบางประเด็นที่มีจุดเด่นและ
ข้อจ้ากัดในด้านต่าง โดยเ พาะด้านบริบทพื้นที่ จังหวัดปทุมธานีที่ส่วนมาก
เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและมีความหลากหลายของชุมชน ถือเป็นข้อจ้ากัดในการ
ส่ ง เสริ ม ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Izidora
Marković (2017) ที่พบว่า ความยั่งยืนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวควร
ค้านึงถึงการบริหารจัดการพื้นที่ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Keeraphan,
Boonkhum, and Sungraksa (
ที่พบว่า สภาพแวดล้อมและทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวมีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ในระดับที่
ดีมาก ส่วนจังหวัดอ่างทองที่มีข้อจ้ากัดด้านทรัพยากรส้าหรับการจัดท้าสื่อและ
ประชาสัมพั นธ์ ถือเป็นประเด็นส้าคั ญส้าหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมี
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kunpalin (
ที่พบว่า บริบทด้านการท่องเที่ยว
ที่กระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว คือ สื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึง
บริบทด้านวั นธรรม และความเชื่อของชุมชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
ส่วนการศึกษาบริบทการบริหารภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
รองรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในด้านต่าง มีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้ง 5 ด้าน
ได้ แ ก่ ด้ านบุ คคล ด้ า นโครงสร้า งการบริหาร ด้ า นทรัพ ยากร ด้ านความเป็ น
เจ้าภาพ และด้านการมีส่วนร่วม ที่สามารถส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการด้าน
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การท่ อ งเที่ ย วที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้ แต่ จ ากการศึ ก ษาพบว่ า มี ข้ อ จ้ า กั ด ด้ า น
โครงสร้างการบริหารและด้านทรัพยากรในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
ที่มีการจ้างงานในลักษณะชั่วคราวและแบบถาวรซึ่งส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ Siricharoenvisan (2009 พบว่า ใน
บริบทด้านบุคลากรส่วนมากแล้วผู้รับบริการให้ความส้าคัญกับด้ านบุคคลหรือ
พนักงานมากที่สุด และยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของ Stone (
ที่พบว่า
โครงสร้างการบริหาร บทบาทหน้าที่ และการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีผลต่อผลลัพธ์ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวรวมถึงมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ra i
ที่พบว่า การบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนควรค้านึงถึง บุคคล สภาพแวดล้ อมและระบบ
เศรษฐกิจ การท้างานร่วมกันหลายภาคส่วน และมีแผนงาน รวมถึงเน้นกิจกรรม
ที่สร้างความอยู่ดีกินดีของชุมชน
ดังนั้น หากทุกภาคส่วนร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและ
ค้ านึ ง ถึงบริบ ทการบริห ารด้ านบุ คคล ด้ านโครงสร้างการบริห าร ด้ านความ
เพียงพอของทรัพยากร ด้านความเป็นเจ้าภาพ และด้านการมีส่วนร่วมย่อมส่งผล
ต่อการขับ เคลื่อนการส่งเสริม ด้ านการท่ องเที่ ย ว และการบริหารจั ดการการ
ท่องเทีย่ วเกิดความสอดคล้องและเหมาะสมกันตามบริบทของพื้นที่และข้อจ้ากัด
ด้านทรัพยากรเพื่อน้าไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว การด้าเนินการ และการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาบริบทการบริหารการจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส้าหรับการท่องเที่ยวในลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนกลาง ในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จั งหวั ด นนทบุ รี จั ง หวั ด อ่ า งทอง และ
จังหวัดสิงห์บุรี ผู้วิจัยขอเสนอข้อเสนอแนะในแต่ละด้าน ดังนี้
ข้อเสนอแนะในระดับป ิบัติการ
จากผลการศึกษาบริบทการบริหารการจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส้าหรับการท่องเที่ยวในลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนกลาง ในพื้นที่จังหวัด
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พระนครศรีอ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จั งหวั ด นนทบุ รี จั ง หวั ด อ่ า งทอง และ
จังหวัดสิงห์บุรี มีความคล้ายคลึงกันทั้งบริบททั่วไปและบริบทภายในองค์กร คือ
พบว่ามีข้อจ้ากัด ด้านทรัพ ยากร และด้านโครงสร้างการบริหาร ดั งนั้ น จึงขอ
เสนอข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติการ ดังนี้
1. ด้านทรัพยากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรบริหารและส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยอาศัยความร่วมมือทุ กภาคส่ วน เพื่ อลดข้อจ้ากัด ด้านความ
เพียงพอของทรัพยากรในการด้าเนินการและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
2. ด้ านโครงสร้างการบริหาร องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ควรสร้าง
แรงจูงใจด้านความมั่นคงในการจ้างงานและความสอดคล้องในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีการจ้างงานแบบชั่วคราว เพื่อน้าไปสู่ประสิทธิภาพ
การขับ เคลื่อนและบริหารจัด การด้ านการท่องเที่ ยวขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นต่อไป
ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยในอนาคต
การศึกษาบริบทการบริหารการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส้ า หรั บ การท่ อ งเที่ ย วในลุ่ ม แม่ น้ า เจ้ า พระยาตอนกลาง ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
พระนครศรีอ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จั งหวั ด นนทบุ รี จั ง หวั ด อ่ า งทอง และ
จังหวัดสิงห์บุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งมีลักษณะเชิงลึกมีความเ พาะเจาะจง
ของแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นการพิจารณาบริบทในมุมกว้างและสะท้อนในภาพรวม
ของการศึกษา ควรเพิ่มการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเพื่อเพิ่มการพิจารณาในมุม
กว้างของการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและน้า ไปสู่การปรับปรุงการบริหาร
จัดการด้านการท่องเที่ยวต่อไป
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