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บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์ได้แก่ (1) เพื่อศึกษาความสามารถการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวของเทศบาล
เมืองชะอา (2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวของเทศบาล
เมื องชะอา การศึ กษาครั้ งนี้ ใช้ ระเบียบวิธีวิจัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative research) โดยใช้ รู ปแบบของการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey
research) ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการศึกษา ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากร
ภาครัฐ ภาคเอกชน นักท่องเที่ยว คณะศึกษาดูงาน และบุคคลอื่น ๆ จานวน 150 คน ผลการศึกษาพบว่า (1) ความสามารถการบริหาร
จัดการทรั พยากรการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลเมื องชะอา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) ปัจจัยที่ มีผลต่อการจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของเทศบาลเมื องชะอา มีความสั มพันธ์เชิ งเปรียบเทียบ แตกต่างกันอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดั บ.05
จาแนกตามลักษณะประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาสาคัญ: การจัดการ, ทรัพยากรการท่องเที่ยว, ประสิทธิผล

Abstract
This research aimed (1) to study levels of managerial capabilities of tourism resources
managerment (2) to study the effectiveness of affecting factors on tourism resources management in
case of respondents demographic factors. This study was survey research. The populations were
government officer entrepreneurs and tourists at numbers of 150 men. Random by means of
accidental sampling. The findings were as follows; (1) The managerial capabilities of tourism resources
management was high level (2) There were a statistical differences among respondents demographics
factors toward the affecting factors of managerial capabilities of tourism resources at .05 statistical
levels.
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บทนา
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที่สร้าง
รายได้ เป็ นตั วเงิ นให้ กั บประเทศชาติ และประชาชน
ในทุกระดับเมื่อมีแหล่งท่องเที่ยวย่อมจะมีนักท่องเที่ยว
เข้ามาใช้บริการซึ่งจะเกิดการใช้จ่ายทาให้เกิดการหมุนเวียน
ของรายได้ ในปั จจุ บั นประเทศไทยยั งไม่ มี มาตรฐานใน
การรองรับ และการจัดการอย่างเป็นระบบจึงส่งผลกระทบ
ต่อการท่องเทีย่ วทาให้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และเศรษฐกิจ
เสียหาย ในหลายประเทศได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว
จึงได้เกิ ดแนวคิดการจัดการทรัพยากรการท่ องเที่ ยวที่
มุ่งเน้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยรวมปรับเปลี่ยน
วิธีการจัดการที่เปลี่ยนจากสังคมที่มุ่งเน้นบริโภคนิยม
เข้าสู่สังคมที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสาคัญที่จะนาการ
พัฒนาการท่องเที่ ยวมุ่ งสู่ความยั่งยืน ฉะนั้นหากประเทศ
และทรัพยากรธรรมชาติให้มีได้สามารถกาหนดมาตรการ
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมคุณภาพก็สามารถนาการพัฒนา
การท่องเที่ยวมาเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ได้ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญต่อทิศทางในการพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ ยวอย่างไรก็ ตามถึงแม้ ว่าการท่ องเที่ ยวจะมี
ความสาคัญหากแต่ผลกระทบของการท่องเที่ยวมิได้มีแต่
เฉพาะด้านบวกเท่านั้นแต่ยังมีผลกระทบด้านลบการพัฒนา
และขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว มุ่งเน้นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้น
ของจานวนนักท่องเที่ยวการตักตวงเอาผลประโยชน์
จากทรัพยากรให้ได้มากทีส่ ุด โดยขาดการพิจารณา
ถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และ
วั ฒนธรรมรวมถึ งขาดการวางแผนและจั ดการเพื่ อ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีระบบในทิศทางที่ถูกต้อง
ดังจะเห็นได้จากความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและ
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ ว ได้แก่ ปัญหามลภาวะ
ปัญหาขยะ ปัญหาน้าเสีย ปัญหาอาชญากรรมและการบุกรุก
ทาลายแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น
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การท่ องเที่ ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ ส ามารถ
สร้างรายได้อย่างมหาศาล ทั้งยังมีบทบาทและเป็น
กลยุทธ์ส าคัญที่นามาใช้ในการพัฒนาประเทศรัฐบาล
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่ องเที่ ยวโดยก าหนด
ให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) ต่อเนื่องถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554) ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญและส่งเสริม
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วเพิม่ มากขึ้น เนื่องจากมีศักยภาพ
ทางทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถนามาพัฒนาเป็นปัจจัย
การผลิตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวได้ ซึ่งสามารถ
น ามาทดแทนการถดถอยของภาคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมสาขาอื่น ๆ ทาให้รายได้จากอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวม
มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องอุตสาหกรรม
การท่ องเที่ ยวจึ งมี ส่ วนส าคั ญที่ ช่ วยเสริ มสร้ างความ
แข็งแกร่งและก่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิ จของ
ประเทศช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดการกระจาย
รายได้ไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง รวมทั้งทาให้เกิดการ
พัฒนาสาขาธุรกิ จที่ เกี่ ยวเนื่องให้กระจายทั่ วทุ กพื้นที่
นับเป็นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอันเป็นรากฐานสาคัญ
ของการพัฒนาประเทศ
ทุกรัฐบาลให้ความสาคัญกับการพัฒนาการ
ท่ องเที่ ยวเป็ นอย่ างมาก โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งนโยบาย
ของรัฐบาลฯ พณฯ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ที่ได้มีนโยบายทางด้านการท่องเที่ ยวเป็นวาระแห่งชาติ
(การแถลงนโยบายรัฐบาล วันที่ 20 ส.ค. 54) โดยมุ่งเน้นใน
เรื่องของ (1) เร่งฟื้นฟูระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือ
กั บประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ไทยเป็นประตูผ่านหลั ก
ของการท่ องเที่ ยวภูมิภาค ทั้งด้านการตลาด การขนส่ง
การลงทุน การบริหารจัดการ รวมถึง การขจัดปัญหา
และอุ ป สรรคในด้านการท่ องเที่ ยว (2) การบริหาร
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จัดการการท่ องเที่ ยว โดยใช้ กลยุ ทธ์ การตลาดเชิ งรุ ก
โดยสร้างกิจกรรมท่องเที่ยว ทั้งระดับภายในประเทศ และ
ระหว่างประเทศยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
การประชุม สัมมนา การแสดงสินค้าของภูมิภาคเอเชีย
(3) เร่ งพัฒนา บูร ณะ ฟื้ นฟู มรดกและทรัพย์สิ นทาง
วัฒนธรรม ทั้ งในเขตเมื อ ง นอกเมื อง เพื่ อให้เกิ ดการ
ท่องเที่ยวใหม่ สร้างแหล่งจับจ่ายซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยว
โดยจะส่งเสริมบทบาทเอกชนร่วมกับชุมชนในการักษา
แหล่งท่องเทีย่ วและวิถีชีวิตให้อยู่ในสภาพเดิมอย่างต่อเนื่อง
(4) เพิ่มความหลากหลายของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม
โดยส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่ องเที่ ยวแห่งใหม่ และ
ให้ ชุ ม ชนมี บ ทบาทการมี ส่ วนร่ วมในการจั ดการ
การท่องเที่ยวมากขึ้น ทั้ งในรูป แบบการจัดสหกรณ์
การท่องเที่ยว และการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว
(5) เพิ่มมาตรการอานวยความสะดวกสร้างความปลอดภัย
และปูองกัน การเอาเปรียบนัก ท่องเที่ยว รวมทั้งเร่งรัด
การแก้ ไขปั ญหาความเดื อดร้ อนของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
อย่างจริงจัง
การพั ฒนาการท่ องเที่ ยวเปรี ยบเสมื อน
เหรียญสองด้าน ด้านหนึ่งสามารถสร้างความเจริญ
และการพั ฒนาเศรษฐกิ จไปสู่ ชุ มชน แต่ อี กด้านหนึ่ ง
ก็ส่ งผลกระทบต่ อสภาวะสั งคม วัฒนธรรมของชุมชน
ได้เช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองด้าน
จึงได้มี แนวคิ ดในการจัดการทรัพยากรการท่ องเที่ ยว
โดยมุ่ งเน้นการท่ องเที่ ยวที่ ใช้ทรัพยากรการท่ องเที่ ยว
ในแต่ ละพื้ นที่ ให้ เกิ ดอรรถประโยชน์ สู งสุ ด โดยไม่
ก่อให้เ กิดมลภาวะ และให้ชุม ชนเจ้าของท้ องถิ่น
และพหุภาคี ร่วมกันค้นหาความโดดเด่น ความน่าสนใจ
ความสวยงาม และนาเอาสิ่งอานวยความสะดวกทางการ
ท่ องเที่ ยวเข้าไปประกอบ จัดเป็นแหล่ งท่ องเที่ ยวและ
กิจกรรมการท่องเทีย่ ว เพื่อดึงดูดใจนักท่องเทีย่ ว ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศจากแนวคิดการจัดการทรัพยากร
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การท่ องเที่ ยวดังกล่ าว แหล่ งท่ องเที่ ยวในหลายพื้น ที่
ในประเทศไทย อาจจะได้รั บการพัฒนาให้ เป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชนในท้องถิ่นและการท่องเที่ยว ตามแนวคิดดังกล่าว
จะไม่กระทบต่อระบบนิเวศของท้องถิ่น รวมไปถึง
สภาวะสั ง คม วั ฒ นธรรม ของชุ ม ชนชนบทไทย
เทศบาลเมืองชะอา จัง หวัดเพชรบุรี เป็นจัง หวัด
หนึ่งที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร มีแหล่ง ท่องเที่ยว
ที่ ห ลากหลายที่ จ ะดึ ง ดู ด ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วไปใช้
บริการทั้งด้านการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ และการ
ท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม
จากการที่ ผู้ศึก ษาเป็นชาวจั ง หวัดเพชรบุรี
และได้อาศัยอยู่ที่อาเภอชะอาเป็นระยะเวลา นับ 10 ปี
ได้เ ห็นการพัฒ นาแหล่งท่ องเที่ยวในเขตเทศบาล
ตาบลชะอามาเป็นระยะ โดยเฉพาะชายหาดชะอา
ซึ่งมี ชื่อเสียงว่ ามี หาดทรายขาวทอดยาวเป็นระยะทาง
หลายกิโลเมตร เป็นที่พักผ่อนของชาวไทยและต่างประเทศ
ประกอบกั บทางเทศบาลเมื องชะอ า จั งหวั ดเพชรบุ รี
ได้ ก าหนดยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาเทศบาลเมื องชะอ า
จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2550 – 2555 ในด้านการท่องเที่ยว
มี เปู าประสงค์ ที่ จะเพิ่ มรายได้ จากอุ ตสาหกรรม
การท่องเที่ยวไว้ร้อยละ 10 ต่อปี จึงคานึงถึงความสาคัญ
ของการท่ องเที่ ยวและความมุ่ งมั่ นของรัฐบาลใน
การดาเนินการพัฒนาการท่ องเที่ยวให้บรรลุเปูาหมาย
นั่นคือ การบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
ของเทศบาลเมื องชะอ า จากความส าคั ญและปั ญหา
ที่ เกิ ดขึ้ นของการท่ องเที่ ยว จึ งท าให้ มี การวิ จั ยเพื่ อ
ศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรการท่ องเที่ ยวของ
เทศบาลเมืองชะอา ซึ่งจะมีความสาคัญต่ออุตสาหกรรม
ท่ องเที่ ยว ในท้ องถิ่ นเพิ่ มขึ้ นด้ วยความเป็ นมาและ
ความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาในฐานะนักศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
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จึงมี ความสนใจที่ จะท าการศึกษา เพื่ อวิเคราะห์ ปัจจัย
ที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวของเทศบาล
เมืองชะอา จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้เพื่อเสนอแนวทางการ
บริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว ให้กับเทศบาลเมือง
ชะอาและหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป

ตัวเองไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นโยบายเป็น
เพี ย งตั ว ก าหนดทิ ศทางการเปลี่ ยนแปลงเท่ านั้ น
ดังนั้นเพื่อให้นโยบายเกิ ดผลขึ้นมาจริง หน่วยงานของ
รัฐบาลก็ต้องแปลงนโยบาย เช่น แปลงกฎหมาย
และแผนงานไปสู่ก ารปฏิบัติ การนานโยบายไป
ปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่แสดงกระบวนการเปลี่ยนแปลง
แผนต่างๆ ในทางปฏิบัติไปสู่ความเป็นจริงเมื่อมองเผินๆ
แล้วอาจเข้าใจว่าการนานโยบายไปปฏิบัติก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง โดยอัตโนมัติโดยรัฐบาลและผู้กาหนด
นโยบายสามารถสั่งการได้ แต่ความจริงนั้นก็มักมีช่องว่าง
ระหว่างกฎหมาย หรือระเบียบกับการปฏิบัติจริงอยู่เสมอ
เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (2551) ให้ความเห็นว่า
นโยบายสาธารณะยังหมายความรวมถึงการเลือกไม่
ทา ซึ่งมีผลตรงกันข้าม คือ ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงด้วย
เพี ย งแต่ ก ารเลื อ กไม่ ท าอาจสั ง เกตได้ ย าก
เพราะไม่ได้ปรากฏในกระบวนนโยบาย นอกจากนี้
ในปัจ จุบันยั ง มองกั นว่า นโยบายสาธารณะไม่ ใ ช่
นโยบายของรัฐบาลอย่างเดียว แต่ห มายรวมถึง
นโยบายของภาคสังคมและบทบาทของภาคสังคมด้วย
กล่าวโดยสรุปแล้ว นโยบายสาธารณะ หมายถึง สิ่งที่รัฐบาล
กาหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินกิจกรรมสาหรับ
แก้ไขปัญหาหรือสนองตอบความต้องการของสังคมหรือ
ประชาชนโดยส่วนรวม ดั่งที่ D.A. Mazmanian and P.A.
Sabatier (1989) ได้ให้ความเห็นว่าการนานโยบายไปปฏิบัติ
หมายถึง การตัดสินใจกาหนดนโยบายที่ได้กระทาไว้
ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายคาพิพากษาของศาล
คาสั่ง ของรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีไปปฏิบัติใ ห้
ประสบความสาเร็จ โดยมีกระบวนการซึ่งประกอบด้วย
ขั้นตอนต่าง ๆ คือ การพิจารณาผลลัพธ์ที่พึ่งปรารถนา
ตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย การยินยอมปฏิบัติตาม
ของผู้เกี่ยวข้องและการพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสามารถการจัดการทรัพยากร
การท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลเมืองชะอา
2. เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ ทั ศนคติ ของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากร
การท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองชะอา
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการนานโยบายไป
ปฏิบัติ
ฟาน มีเตอร์ และฟาน ฮอร์น (Donald S. Van
Meter & Van Horn, 1975 อ้างอิงจาก เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ,
2551: 50) ได้นิยามความหมายของการนานโยบาย
ไปปฏิบัติว่า การนานโยบายไปปฏิบัติประกอบด้วยการ
กระท าโดยคน หรือกลุ่มของภาครัฐและเอกชนที่มุ่ งเน้น
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดให้ตามการตัดสินใจของ
นโยบายก่อนหน้านั้น การกระทานี้มีทั้งความพยายาม
ครั้ง เดียวที่ จ ะแปลงการตัดสินใจไปสู่ก ารปฏิบัติ
และความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะทาให้เกิดผล
การเปลี่ยนแปลงอย่ างขนาดใหญ่หรือที ละน้อยตามที่
กาหนดไว้ในการตัดสินใจของนโยบาย ในขณะที่ เกอร์ตัน
(Gerston, 1983; อ้างอิงจาก ขวัญชัย สัจสันตินุกุล, 2543:
12) อธิบายไว้ว่า นโยบายสาธารณะเป็นสิ่งที่ตอบสนองต่อ
จุดมุ่งหมาย ค่านิยมและความสัมพันธ์ใหม่ๆ ของบรรดา
ผู้มีอานาจซึ่งเกิดจากการที่ พวกเขาประสบวิกฤติ
และการเผชิญ หน้า กับปัญหาต่างๆ แต่ว่านโยบายใน
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
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จากการรับ รู้ของผู้ตัดสินใจกาหนดนโยบาย และ
หน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบัติ
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2545) ให้ความเห็นว่า
นโยบายสาธารณะ หมายถึง “แนวทางการดาเนินกิจกรรม
ของรัฐบาล ซึ่ง รวมทั้ ง กิ จ กรรมที่ ผ่านมาในอดี ต
กิจกรรมที่กาลังดาเนินอยู่ในปัจจุบัน และกิจกรรม
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต” ซึ่งในทางปฏิบัติคือ
ทางเลือกรัฐบาลได้กาหนดขึ้นเพื่ อแก้ ปัญหา บรรเทา
ปัญหา และ/หรือปูองกันปัญหาต่างๆ ตามภาระหน้าที่
ของรัฐบาล ส าหรับ กิ จ กรรมของรัฐเป็น เรื่องที่ มี
ความเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อสาธารณะชน รวมทั้งยัง
หมายถึงกิจกรรมทีด่ าเนินการหรือควบคุมการดาเนินการ
โดยองค์ก ารของรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับ W. Williams
(1971) ได้ให้ความหมายของการนานโยบายไปปฏิบัติไว้
ว่า หมายถึงความสามารถขององค์การในการรวบรวม
ทรั พยากรทางการบริ หารในองค์ การให้ ส ามารถ
ปฏิ บัติ ง านเพื่ อ บรรลุ วั ตถุ ป ระสงค์ ขององค์ก าร
ซึ่งต้องมีการจัดหา/ตระเตรียมวิธีการทั้งหลายเพื่อ
จะท าให้ก ารดาเนินงานตามนโยบายส าเร็จลุล่วง
โดยต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ
จนสามารถดาเนินการได้สาเร็จ ดั่งเช่น Pressman and
Wildavsky (1973) ได้นิยาม การนานโยบายไปปฏิบัติว่า
หมายถึง ระดับการเกิดขึ้นของผลนโยบายที่คาดคะเนไว้
และการนานโยบายไปปฏิบัติอาจได้รับการมองว่า
เป็นกระบวนการของการปฏิบัติสัมพั นธ์ระหว่าง
เปูาหมายที่กาหนดไว้ กับปฏิบัติการทั้งหลายที่มุ่งไปสู่
การกระท าให้บรรลุ ผล การน านโยบายไปปฏิบั ติ คื อ
ความสามารถที่จะจัดการและประสานสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ภายหลั ง ในลั ก ษณะที่ เป็ นลู กโซ่ เชิงสาเหตุ และผล
ทั้งนีเ้ พื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่พึงปรารถนา
กล่าวโดยสรุปแล้ว นโยบายเป็นเรื่องของการ
เลือกดาเนินการต่อประเด็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

ปัญหาที่ไม่พึงประสงค์ ความต้องการพัฒนา การปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่ หรือการเตรียมการส าหรับอนาคตคาว่า
นโยบายจึงเกี่ ยวข้องกั บประเด็ นปัญหา การดาเนินการ
หรือไม่ ดาเนินการ และ/หรือเลือกแนวทางดาเนินการ
การตัดสิ นใจ ส่วนการนานโยบายไปปฏิบั ติ เป็นเรื่อง
ของการแปลงวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในนโยบาย
ซึ่ง อาจเป็น กฎหมายหรือ คาสั่ง ของรัฐ บาลหรื อ
คณะรั ฐมนตรีให้เป็นแนวทาง แผนงาน งาน โครงการ
กิจกรรมที่เป็นรูปธรรมประกอบด้วยการจัดหาทรัพยากรต่างๆ
เพื่ อด าเนิ นการให้ ส าเร็ จ ลุ ล่ วงตามวั ตถุ ประสงค์
การวางแผนโครงการเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่กาหนด
การออกแบบองค์การ เป็นต้น
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
องค์การ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539: 148-149)
ได้ให้ความหมายของ“การจัดองค์การ” หมายถึง กระบวนการ
ที่กาหนด กฎ ระเบียบ แบบแผน โครงสร้าง ที่ มีร ะบบ
ที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารต้องจัดกาลังคน
และทรัพยากรให้เหมาะสม เพื่อการใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ลักษณะของการจัดองค์ การ แบ่งออกเป็ น
2 แบบ คือ การจัดองค์การแบบกว้าง และการจัดองค์การ
แบบแบบ โดยแบ่งรูปแบบโครงสร้างองค์การออกเป็น
2 ลักษณะใหญ่ๆ ดังนี้
1. โครงสร้ างแนวดิ่ ง (The vertical
organization): โดยการจัดโครงสร้างแนวดิ่ง มีกิจกรรมแบ่ง
งานออกเป็นส่วนโดยนากิจกรรมต่างๆ มาประสานหรือ
เชื่อมโยงกันโดยยึดองค์ประกอบ 5 ประการ คือ สายการ
บังคับบัญชา (Chain of command) การมอบหมาย
อานาจหน้าที่ (Delegation of Authority) การรวม
อ านาจและการกระจายอ านาจ (Centralization
decentralization) ขนาดการจัดองค์การ (Span of
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Management) ฝุายปฏิบัติการและฝุายให้คาปรึกษา
(Line and Staff)
2. โครงสร้ างแนวนอน (Horizontal
organization): โครงสร้างแนวนอน มีการเชื่อมโยง
งานในลักษณะลาดับชั้น (Hierarchy) แต่การประสานงาน
ในแต่ ละระดั บที่ ต้ องการเชื่ อมโยงกั นต้ องประสาน
ใน แ น วน อ น มี 2 ส่ วน คื อ ก า ร จั ด แ ผ น ก
(Departmentation) การประสานในแนวนอน
(Horizontal co-ordination)
Luther H. Gulick และ Lyndall Urwick
(อ้ างอิงจาก วรเดช จั นทรศร, 2551: 244) ได้
ร่วมกันเป็นบรรณาธิการหนังสือชื่อ “Papers on the
Science of Administration” ได้กล่ าวถึงหลักการ
ประสานโดยสร้างกลไกการควบคุมภายในองค์ก าร
รายละเอียดดังนี้
1. หลักการจัดโครงสร้างอ านาจภายใน
องค์การ มีดังนี้ (1) หลักขอบข่ายการควบคุม (Span of
control) จานวนลูกน้องที่หัวหน้าสามารถควบคุมดูแล
ได้ ทั่ วถึ งมี อยู่ จ ากั ด เพราะโดยธรรมชาติหั วหน้ ามี ความ
สามารถควบคุมดูแลลูกน้องได้เพียงจานวนหนึ่งเท่านั้น
(2) หลักเอกภาพการควบคุม (Unit of command)
องค์การที่ ดีต้องสามารถสร้างโครงสร้างอานาจภายใน
องค์การในลั กษณะที่ หั วหน้ าฝุ ายบริ หารควบคุ มและ
ประสานงานต่างๆ แต่เพียงผู้เดียว เพราะจะทาให้
องค์ ก ารมี ป ระสิ ท ธิ ภาพสู ง สุ ดต่ อ เมื่ อ ลูก น้อ งใน
องค์การขึ้นตรงต่อหัวหน้าเพียงคนเดียว (3) หลักการจัด
หมวดหมู่กรม กองภายในองค์การต้องคานึงถึงหลัก
ความกลมกลืน (Principle of homogeneity) คือ
จัดคนและงานที่คล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน เพื่อจะได้คน
ที่ มี ความสามารถเชี่ ยวชาญ ด้านใดด้านหนึ่งร่วมกั น
ท างานให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภาพสู ง สุ ด (Technical
efficiency)
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

2. หลั กเกี่ ยวกั บหน้ าที่ ของหั วหน้ าฝุ าย
บริ หาร มี ดังนี้ (1) การวางแผน (Planning) หมายถึ ง
การก าหนดเปู าหมายขององค์ การว่ าควรท างานเพื่ อ
วัตถุประสงค์ อะไร และจะดาเนินการอย่างไร (2) การจัด
องค์ การ ( Organizing) ห ม า ยถึ ง ก า รจั ด ตั้ ง
โครงสร้างอานาจอย่างเป็นทางการภายในองค์การ
เพื่ อ ประสานงานหน่ ว ยท างานย่ อ ยต่ า งๆ ให้
สามารถบรรลุเปูาหมายขององค์การได้ (3) การสั่งการ
(Directing) หมายถึงการที่หัวหน้าฝุายบริหารมี หน้าที่
ต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา โดยพยายามนาเอาการตัดสินใจ
ดังกล่าวมาเปลี่ยน เป็นคาสั่งและคาแนะนา นอกจากนี้
ยังหมายรวมถึง การที่ หั วหน้ าฝุ ายบริห ารต้อ งท า
หน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ น าขององค์ การ (4) การบรรจุ (Staff)
หมายถึ ง หน้ าที่ ด้ านบริ หารงานบุ คคลเพื่ อฝึ กอบรม
เจ้าหน้าที่และจัดเตรียมบรรยากาศ ในการท างานที่ ดีได้
(5) การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง หน้าที่
สาคัญต่างๆ ในการประสานส่วนต่างๆ ของงานให้เข้า
ด้วยกันอย่างดี(6) การรายงาน (Reporting) หมายถึง การ
รายงานความเคลื่อนไหวต่างๆ ในองค์การให้ทุกฝุายทราบ
ทั้งนี้อาจใช้วิธีการต่างๆ เช่น การวิจัยและการตรวจสอบ
(7) การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง หน้าที่ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับงบประมาณในรูปของการวางแผนและ
การควบคุมด้านการเงินและการบัญชี
3. หลักการประสานงานหน่วยงานย่อย
ซึ่ง การแบ่ง งานกั นท าภายในองค์ ก ารท าให้เ กิ ด
หน่วยทางานย่อย (Work units) จานวนมาก ซึ่ง Gulick
ได้เสนอหลักการจัดองค์การเพื่อจัดระบบประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานย่อยๆ เหล่านี้ 4 หลักด้วยกัน ดังนี้ (1)
หลักการจัดองค์ก ารตามวัตถุป ระสงค์ (Purpose)
หมายถึง องค์การที่ประกอบด้วยสมาชิกที่ทางาน
ต่างประเภทมักมารวมกันภายในองค์การเดียวกัน เพื่อให้
ช่ วยกั นเสนอบริ การสาธารณะบางอย่ างโดยเฉพาะ
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(2) หลั กการจั ดองค์ การตามกระบวนการ (Process)
หมายถึง การรวมเอาคนที่ มี อาชีพเดียวกั นและมี ความ
เชี่ยวชาญพิเศษเหมือนกันเข้ามารวมอยู่ในองค์การเดียวกัน
การจัดการตามกระบวนการนี้ เรียกชื่อหนึ่งว่าเป็นการ
จัดการองค์การตามแนวนอน (Horizontal) (3) หลักการจัด
องค์การตามลูกค้า(Clientele) และสิ่งของ (Material) องค์การ
ตามลู กค้ า หมายถึ ง องค์ การที่ จัดตั้ งขึ้ นโดยรวมเอา
เจ้าหน้าที่หลายฝุายซึง่ ทาหน้าที่ติดต่อหรือให้บริการ
ต่อลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (4) หลักการจัดองค์การตามสถานที่
(Place) หมายถึง การจัดตั้งองค์การโดยรวบรวม
เจ้าหน้าที่หลายฝุายที่ให้บริการต่างๆ ต่อชุมชนใน
เขตหนึ่งเข้าด้วยกันในองค์การเดียวกัน
แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว
การบริหารจัดการทรัพยากรการท่ องเที่ ยว
เป็นส่วนหนึ่ง ที่สาคัญของการท่องเที่ ยวเนื่องจาก
เป็ นสิ่ งดึ งดู ดใจนักท่ องเที่ ยวให้ มาเที่ ยวชมประโยชน์
มากมายจากทรัพยากรการท่ องเที่ ยวก่ อให้เกิ ดกระแส
การอนุรักษ์ท รัพยากรการท่อ งเที่ยว และพัฒ นา
ทรั พยากรท่ อ งเที่ ยวให้อ ยู่ ในสภาพที่ เ หมาะสม
การสร้างจิตสานึกรวมถึงการมีระบบการจัดการทีม่ ี
ประสิ ทธิภาพ เพื่ อพั ฒนาให้ ทรัพยากรการท่ องเที่ ยว
คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
ประกอบด้ วยหลั กการที่ ส าคั ญดั งนี้ (มหาวิ ทยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2545: 19-22) (1) อนุรักษ์และใช้ทรัพยากร
อย่างพอดี (Using resource sustainable) หมายถึง
ประกอบการธุรกิ จท่องเที่ ยวและผู้รับผิดชอบการพัฒนา
การท่องเที่ยว ต้องมีวิธีการจัดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิม
ทั้งมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยู่
ดั้งเดิมอย่างเพียงพอหรือใช้อย่างมี ประสิทธิภาพ
และใช้อย่างประหยัดให้คุ้มค่า โดยคานึงถึงต้นทุ น
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
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อันเป็นคุณค่า คุณภาพของธรรมชาติ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (2) ลดการบริโภค ใช้ทรัพยากรที่เกิน
ความจาเป็นและลดการก่อของเสีย (Reducing over consumption and waste) ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ต้องร่วมกันวางแผนกับผู้เกี่ยวข้องจัดการ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพหรือ
จัดหาทรัพยากรอื่นที่ มีคุณสมบัติ มีคุณภาพเหมือนกั น
ใช้ทดแทนกันได้เพื่อลดการใช้ทรัพยากรที่หายาก
เช่น สิ่งก่อสร้างที่ใช้ไม้จากธรรมชาติหากลดการใช้ไม้
ลง โดยใช้ วั สดุ ที่ มี คุ ณสมบั ติ ค ล้ า ยไม้ ส ร้ า งเสริ ม
ประกอบ จะเป็นการช่วยลดการตัดไม้ลงได้ เป็นต้น
(3) รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม
และวัฒนธรรม (Maintain diversity) ผู้รับผิดชอบการ
พัฒ นาการท่ องเที่ ยวต้องวางแผนขยายฐานการ
ท่ องเที่ ย ว โดยการรัก ษาและส่ ง เสริม ให้มี ความ
หลากหลายเพิ่มขึ้นในแหล่ง ท่องเที่ ยวที่ เป็นแหล่ง
ท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติ และแหล่ งท่ องเที่ ยวทาง
วัฒนธรรมที่ มีอยู่เดิม โดยการเพิ่มคุณค่าและมาตรฐาน
การบริการเพื่อให้นักท่องเที่ ยวใช้เวลาท่องเที่ยวใน
สถานที่นั้นนานขึ้น หรือกลับไปเที่ยวซ้าอีก เช่น แหล่ง
ท่ องเที่ ยวที่ เป็นน้าตก อาจเพิ่ม กิ จกรรมการดูนก
การปีนหน้าผา หรือหมู่ บ้านวัฒนธรรมและแหล่ ง
ท่องเที่ยวโบราณคดีอาจเพิ่มกิจกรรมการนั่งเกวียนเทียมวัว
หรือควาย เป็นต้น (4) ประสานการพัฒนาการท่องเที่ยว
(Integrating tourism into planning) ผู้รับผิดชอบการ
พัฒนาการท่องเที่ยวไม่เพียงแต่ทางานตามแผนที่วาง
ไว้จะต้องประสานแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวกับแผน
กลยุทธ์การพัฒนาชาติ แผนพัฒนาของหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาท้ องถิ่นขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น แผนพัฒนาของสานักนโยบายและ
แผนสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาจัง หวัด แผนพัฒ นา
ของกระทรวง ทบวง กรมที่ เ กี่ ยวข้องในพื้นที่ จ ะ
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ช่วยขยายศักยภาพการท่องเที่ยวในระยะยาว (5) ต้องนา
การท่องเที่ ยวขยายฐานเศรษฐกิจในท้องถิ่น (Supporting
local economy) ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเที่ยว
จะต้องประสานงานกั บองค์กรปกครองท้ องถิ่น และ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยสรรหาความโดดเด่นของ
ทรั พ ยากรในท้ อ งถิ่ น น าไปประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ
ส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยว
เดินทางเข้าไปเที่ยวให้มากขึ้น เป็นการสร้างรายได้
กระจายสู่ประชากรที่ ประกอบการในท้ องถิ่นนั้น
(6) การมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยว
กับท้องถิ่น (Involving local communities) ผู้รับผิดชอบ
การพัฒนาการท่ องเที่ยวร่วมทางานท้อ งถิ่นแบบ
เป็นองค์รวมโดยเข้าร่วมในลักษณะหน่ วยงานร่วมจั ด
เช่ น เป็นหน่วยงานร่วมท ากิ จกรรมสาธารณประโยชน์
เป็น หน่ วยงานร่ วมวิเ คราะห์ห รือ ร่ว มแก้ ปั ญ หา
เป็นหน่วยงานร่วมส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว
ด้วยกัน เป็นต้น นอกจากนั้นยังต้องประสานเครือข่าย
ระหว่างองค์ก รและท้องถิ่นเพื่อยกระดับ คุณภาพ
ของการจั ดการการท่ องเที่ ยวในท้ องถิ่ น (7) ประชุ ม
ปรึ ก ษากั บ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งที่ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น
(Consulting stakeholders and the public)
ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องประสาน
กับประชาคมในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่ม ผู้ป ระกอบการท่ อ งเที่ ยว สถาบันการศึก ษา
สถาบันศาสนา หน่วยงานราชการที่ รับผิดชอบใน
พื้นที่ ประชุม ปรึก ษาทั้ ง การเพิ่ ม ศัก ยภาพให้กั บ
แหล่งท่ องเที่ ยว การประเมิ นผลกระทบการท่ องเที่ ยว
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และด้านการตลาด โดยจัดการประชุ มอย่างสม่ าเสมอ
เพื่อร่วมปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เป็นการลดการ
ขัด แย้ ง ในผลประโยชน์ ที่ ต่ า งกั น เช่ น การใช้ ที่
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สาธารณะประโยชน์ การใช้น้าดื่มเพื่อบริโภคจาก
แหล่ง เดียวกัน การจัดการขยะ การบ าบัดน้าเสีย
เป็นต้น (8) การพัฒนาบุคลากร (Training staff)
การให้ความรู้ การฝึกอบรม การส่งพนักงานดูงาน
อย่ า งสม่ าเสมอ ให้ มี ค วามรู้ มี แ นวคิ ด และวิ ธี
ปฏิบัติในการพัฒนาการท่ องเที่ ยวยั่ง ยืน นับเป็น
การพั ฒนาบุ คลากรในองค์ กร เป็ นการช่ วยยกระดั บ
มาตรฐานการบริการท่องเที่ยว (9) จัดเตรียมข้อมูล
คู่ มื อ บริ ก ารข่ า วสารการท่ อ งเที่ ย วให้ พ ร้ อ ม
(Marketing tourism responsibly) ผู้รับผิดชอบ
การพัฒนาการท่องเที่ยวจะต้องร่วมกับผู้เกี่ ยวข้อง
จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว ข่าวสารการ
บริการการขายให้พร้ อมเพี ยงพอต่ อการเผยแพร่
อาจจัดทาในรูปสื่อทัศนูปกรณ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น
คู่มือการท่องเที่ยว คู่มือการตลาด การท่องเที่ยวที่
เป็นเอกสารแผ่นพับ หนังสือคู่มือวีดีโอ แผ่นซีดีรอม
เป็นต้น (10) ประเมินผล ตรวจสอบและวิจัย (Undertaking
research) ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเที่ยวและ
ผู้ประกอบการจะต้องมี การประเมิ นผล การตรวจสอบ
ผลกระทบ และการศึกษาวิจัยอย่างสม่าเสมอ โดย
การสอบถามจากผู้ใช้บริการโดยตรง จากใบประเมินผล
หรือการวิจัยตลาดการท่องเที่ยวเพื่อให้ทราบผลของ
การบริการนามาปรับปรุงและแก้ไขการจัดการการ
บริการอย่างมี ประสิ ทธิภาพเพื่อความประทั บ ใจ
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวได้
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้ศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
research) โดยใช้ รู ปแบบของการวิ จั ยเชิ งส ารวจ (Survey
research)
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ประชากร ได้ แก่ บุ คลากรภาครั ฐ ภาคเอกชน
นักท่ องเที่ ยว และบุคคลอื่ นๆ เช่น ชาวบ้าน นักศึกษา
ฝึกงาน เป็นต้น
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ โดยการสุ่มตัวอย่าง
สุ่ม แบบบัง เอิ ญ (Accidental sampling) และ
แจกแบบสอบถามโดยจั ดเป็ น 2 กลุ่ม เพื่ อให้ ครอบคลุ ม
ประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ดังนี้
กลุ่ มที่ 1 บุ คลากรภาครั ฐที่ ปฏิบั ติ หน้ าที่
ราชการในเทศบาลเมืองชะอา จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ เป็น
เจ้าหน้าที่รัฐฝุายบริหาร เจ้าหน้าที่รฐั ฝุายปฏิบัติการ
และบุคคลอื่นๆ เช่น นักศึกษาฝึกงานจานวน 61 ชุด/คน
โดยเก็บแบบสอบถามได้เต็มจานวน
กลุ่มที่ 2 ภาคเอกชน นักท่องเที่ ยว คณะศึกษา
ดูงาน และบุคคลอื่นๆ เช่น ชาวบ้าน เป็นต้น จานวน 100
ชุด/คน โดยเก็บแบบสอบถามได้จานวนทั้งสิ้น 89 ชุด
เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการศึ กษา เป็ นแบบสอบถาม
(Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นอันมีลักษณะคาถาม
ปลายปิดชนิดตรวจสอบรายการ (Check list) และแบบ
มาตราส่วน(Rating scale) 5ระดับ (มากที่สุด/มาก/ปานกลาง/
น้อย/น้อยที่สุด) ตามแบบของ Likert Scale และคาถาม
ปลายเปิ ดเพื่ อให้ ผู้ ตอบได้ แสดงความคิ ดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะ
ลั กษณะของเครื่ องมื อหรื อแบบสอบถามแบ่ ง
ออกเป็น ดังนี้ (1) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะ
ส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคาถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึ กษา อาชี พปัจจุบั น รายได้สุ ทธิต่ อเดื อน
และสถานะภาพของประชากร (2) แบบสอบถามเกี่ยวกั บ
ตัวแปรปัจจัยที่มผี ลต่อการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมื อ
ในการศึกษาครั้งนี้ มีขั้นตอนดังนี้ (1) ศึกษาจากเอกสาร
วิชาการ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และบทความต่าง ๆ
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เกี่ ยวกั บ แนวคิด ทฤษฎีแ ละงานวิจั ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่ อเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม (2) สร้ าง
แบบสอบถามโดยแยกแบบสอบถามเป็ นหั วข้ อหลั ก
และหัวข้อย่อยตามกรอบแนวคิดการวิจัยให้ครอบคลุม
ทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม (3) นาแบบสอบถาม
ที่เสร็จแล้วนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ
แก้ไข เพื่อตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา (Content
validity) และความเหมาะสมด้านภาษา (4) นาแบบสอบถาม
แก้ไขปรับปรุงตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ ปรึกษาและ
จัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ ทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน (5) วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ทาการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha-coefficient) ตามสูตรของ Cronbach
ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมื อเฉลี่ยที่ระดับ .85
(6) นาแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 161 ชุด/คน
การวิเคราะห์ข้อมู ลจากแบบสอบถามมี แนวทาง
การวิเคราะห์ มีดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545)
(1) ใช้การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ เพื่อวิเคราะห์ข้อมู ล
เกี่ ยวกั บลักษณะส่ วนบุ คคลของกลุ่ มตัวอย่าง (2) ใช้
การหาค่าค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานใน
การวิเ คราะห์ตัวแปรปัจ จัยที่มี ผ ลต่อการจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว และ (3) การเปรียบเทียบ
ความแตกต่าง ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(Analysis of variance: ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 0.05 ในการทดสอบสมมติฐานหลัก
ข้อที่ 1-2 โดยการทดสอบตัวแปรอิสระที่เป็นอิสระกัน
ถ้ามีจานวน 2 กลุ่ม ใช้วิธีการทดสอบ T – test สาหรับ
การทดสอบตัวแปรอิส ระที่ เ ป็น อิส ระกั น และมี
จานวนมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้วิธีการทดสอบ F - test
และทดสอบกั บตัวแปรตามที่มี ระดับการวัดแบบ
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มาตราอันตรภาค (Interval scale) หากพบว่ามีความแตกต่าง
จะใช้การทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD เพื่อพิจารณาว่า
มีตัวแปรคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน
ผลการวิจัย
การวิเ คราะห์ตัว แปรปั จ จั ยที่ มี ผ ลต่อ การ
จัดการทรัพยากรการท่อ งเที่ยวในแต่ละด้านโดย
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลาดับ ความคิดเห็น
จากระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุดลงไปหาน้อยสุด ดังนี้
(1) ด้ านนโยบายการบริ หารและแนวทางด าเนิ นงาน
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.75) เมื่ อพิ จารณาความคิดเห็น
เป็ นรายบุคคล พบว่ า จ านวน 25 คน มี ความคิ ดเห็นอยู่ ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 50.0) รองลงมา คือ จ านวน 16 คน
มี ความคิ ดเห็ นอยู่ ในระดั บปานกลาง (ค่ าเฉลี่ ย 32.0)
จ านวน 7 คนมี ความคิ ดเห็ นอยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด
(ค่าเฉลี่ย 14.0) จานวน 2 คน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
น้อย (ค่าเฉลี่ ย 4.0) ตามล าดับ (2) ด้ านความเพี ยงพอ
ด้านทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 3.73) เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเป็นรายบุคคล
พบว่า จ านวน 23 คน มี ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 46.0) รองลงมาคือ จานวน 18 คน มีความคิดเห็น
อยู่ในระดั บปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 36.0) จ านวน 7 คน
มี ความคิ ดเห็ นอยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด (ค่ าเฉลี่ ย 14.0)
จานวน 2 คน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 4.0)
ตามลาดับ (3) ด้านระบบการให้บริการสาธารณะขององค์การ
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.66) เมื่อพิจารณาความคิดเห็น
เป็นรายบุคคล พบว่า จ านวน 26 คน มี ความคิดเห็ น
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 52.0) รองลงมา คือ จ านวน
17 คน มี ความคิ ดเห็ นอยู่ ในระดั บ ปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 34.0) จานวน 5 คน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 10.0) จานวน 2 คน มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 4.0) ตามลาดับ (4) ด้านความร่วมมือ
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ระหว่ างองค์ก รภาครัฐ และเอกชน อยู่ในระดั บมาก
(ค่าเฉลี่ย 3.60) เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเป็นรายบุคคล
พบว่า จานวน 26 คน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 52.0) รองลงมา คือ จานวน 18 คน มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 36.0) จ านวน 4 คน
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 8.0)
จ านวน 2 คน มี ความคิ ดเห็น อยู่ใ นระดั บ น้อ ย
(ค่า เฉลี่ย 4.0) ตามล าดับ (5) ด้ านพฤติก รรมของ
พนักงานและวัฒนธรรมขององค์การอยู่ในระดับมาก
(ค่ าเฉลี่ ย 3.45) เมื่ อพิ จารณาความคิ ด เห็ น เป็ น
รายบุคคล พบว่า จานวน 20 คน มีความคิดเห็นอยู่
ในระดั บมาก (ค่าเฉลี่ย 40.0) และจ านวน 20 คน
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 40.0)
รองลงมา คือ จ านวน 5 คน มี ความคิดเห็น อยู่
ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 10.0) จานวน 4 คน มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่ สุด (ค่าเฉลี่ย 8.0) ตามล าดับ
และ (6) ด้ า นการเข้ ามี ส่ วนร่ วมในการปรั บปรุ งงาน
ของผู้ ประกอบการ อยู่ ในระดั บมาก (ค่ าเฉลี่ ย 3.37)
เมื่ อพิ จารณาความคิ ด เห็ น เป็ น รายบุ คคล พบว่ า
จ านวน 20 คน มี ความคิ ดเห็ นอยู่ ในระดั บมาก
(ค่าเฉลี่ย 40.0) รองลงมา คือ จานวน 19 คน มีความคิดเห็น
อยู่ ในระดั บปานกลาง (ค่ าเฉลี่ ย 38.0) จ านวน 5 คน
มีความคิดเห็น อยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 10.0) จานวน 4 คน
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย 8.0) จานวน2คน
มี ความคิ ดเห็ นอยู่ ในระดั บน้ อยที่ สุ ด (ค่ าเฉลี่ ย 4.0)
ตามลาดับ
การอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวพบว่า (1) ด้านนโยบายการบริหาร
และแนวทางดาเนินงาน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.75)
รองลงมา คือ (2) ด้านความเพียงพอด้านทรัพยากรสนับสนุน
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การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.73) (3) ด้านระบบ
การให้บริการสาธารณะขององค์การ อยู่ในระดั บมาก
(ค่ าเฉลี่ ย 3.66) (4) ด้ านความร่ วมมื อระหว่ างองค์ กร
ภาครั ฐและเอกชน อยู่ ในระดั บมาก (ค่ าเฉลี่ ย 3.60)
(5) ด้านพฤติกรรมของพนักงานและวัฒนธรรมขององค์การ
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.45) และ (6) ด้านการเข้ามี
ส่วนร่ วมในการปรับปรุ งงานของผู้ ประกอบการอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.37) ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้อง
กับนักวิชาการที่สนใจด้านการนานโยบายไปปฏิบัติ
มักจะกล่าวถึงแนวคิดในการพิจารณาความสาเร็จ
หรือความล้มเหลวของการนานโยบายไปปฏิบัติไว้ในหลาย
แนวทาง Kerr, 1976 (อ้างในขวัญชัย สัจสันตินุกุล, 2543:
27-29) ให้มี แนวคิดไว้ว่านโยบายเปรียบเที ยบเสมื อ น
ทฤษฎี หรือข้ อสมมุ ติฐานอย่างหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนที่เป็นเงื่อนไข (Condition) กับส่วนที่เป็นผลตามมา
(Action Alpha) หรือการบรรลุเปูาหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ
Ingram and Mann (1980) เห็นว่า ความสาเร็จหรือ
ความล้มเหลวเป็นแนวคิดที่เข้าใจยาก มี ลักษณะ
เป็นนามธรรมสูง สะท้อนให้เห็นถึงทั ศนะ หรือมุ มมอง
ของคนๆ หนึ่งซึ่งเป็นประมวลผล อาจกล่าวได้ว่า
ความสาเร็จหรือความล้มเหลวขึ้นอยู่กับตัวบุคคล
นอกจากนี้ ยัง ขึ้ น อยู่ กั บ กรอบเวลาและเงื่ อ นไข
ด้านสภาพแวดล้อม ในขณะที่นโยบายถูกประเมิน
กล่ าวคื อ นโยบายอย่ างหนึ่ งซึ่งเคยถูกมองว่าประสบ
ความสาเร็จ แต่เมื่ อเวลาหรือเงื่อนไขของสภาพแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงไปนโยบายนั้นอาจถูกมองว่าเป็นนโยบาย
ที่ล้มเหลวก็ได้ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย
ก็ เป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่ จะต้องพิ จารณา
ในการตัดสินใจความสาเร็จหรือความล้มเหลวของ
นโยบาย นโยบายที่ถูกมองว่าล้มเหลวอาจจะช่วย
เอื้อประโยชน์ให้ กั บ นโยบายอื่ นที่ มี ความส าคั ญ
มากกว่ากันก็ได้ และ Williams, 1982: 100) มีความเห็น
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ว่าความล้มเหลวในอีกลักษณะหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้นั้น คือความล้มเหลวในการกาหนดรายละเอียด
ในการปฏิบัติงาน (Specification Failure) รายละเอียด
ในการปฏิบั ติง านเป็นตั วเชื่อ มระหว่างแผนงาน
นโยบายกับการนานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งจะบอกให้
ผู้ปฏิบัติรู้ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรบ้าง ปฏิบัติอย่างไร
มีก ารเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่ ได้รับ การคาดหวัง
หรื อวั ตถุ ประสงค์ ที่ สามารถวัดได้ แน่นอนมี อะไรบ้ าง
หากคาถามเหล่านี้มีรายละเอียดไม่ชัดเจนก็ถือว่า
เป็นความล้มเหลวอีกรูป แบบหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตาม
ทฤษฎีการนานโยบายไปปฏิบัติของ J.L. Pressman and
A. Wildavsky, 1973 ; C.C. Hood, 1976 (อ้างถึงใน
มยุรี อนุมานราชธน, 2549: 221-226) ที่ว่าปัจจัย
ที่ทาให้การนานโยบายไปปฏิบัติอย่างสมบูร ณ์ไม่
เกิ ดปั ญหาขึ้ นได้ในทางปฏิบั ติ ในที่ นี้การนานโยบาย
ไปปฏิบัติ จึงหมายถึง แนวความคิกที่ สมบูรณ์ส าหรับ
ใช้ในการวิเ คราะห์นโยบาย โดยแนวความคิด ที่
สมบู ร ณ์ นี้ ไ ม่ จ าเป็ น ต้ อ งสั ม ฤทธิ ผ ลในการน า
นโยบายไปปฏิบัติ อย่างไรก็ดี การนานโยบายไป
ปฏิบัติที่ส มบูร ณ์ต้องประกอบด้วยปัจ จัยที่ สาคัญ
เช่น การยอมรับ โดยสิ้น เชิง หรือไม่ มี คาถาม/ข้ อ
สงสั ย ของผู้ น านโยบายไปปฏิ บั ติ การติ ด ตาม
ควบคุมอย่างเต็มที่ เป็นต้น การบรรลุวัตถุประสงค์
ของการนานโยบายไปปฏิบัติ จะต้องประกอบด้วย
ปัจ จั ย ที่ ส าคัญ หลายประการ แต่ ในทางปฏิ บั ติ
ปัจจัยที่ควรจะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการนานโยบายไป
ปฏิบัติ และสอดคล้องกับ ธรรมศัก ดิ์ โรจนสุนทร
(2542) แบ่งองค์ป ระกอบที่นามาเป็นเครื่องบ่ง ชี้
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้ (1) ปัจจัยจูงใจ
หลักของการท่องเที่ยว พิจารณาจากสถานที่ตั้งและ
ลั กษณะของแหล่ งท่ องเที่ ยวนั้ นต่ อความต้ องการ
ของนักท่องเที่ยวหลายๆ ด้าน เช่น ความต้องการ

51

Vol.6 No.2 (July–December 2016) ISSN 1905-2219

ในด้านความสงบในการพักผ่อน ความสนุกสนาน
การหาประสบการณ์ ซึ่งปัจจัยจูงใจหลักแบ่งได้ 3 ชนิด
ได้แก่ ปัจ จัยจูง ใจด้านธรรมชาติ ปัจจัยจูงในด้าน
ประวัติศาสตร์และศาสนา และปัจจัยจูงใจทางด้าน
กิ จกรรมที่ มนุ ษย์สร้ างขึ้น (2) ปั จจั ยประกอบ ได้ แก่
คุณค่าดึงดูดใจจากสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ
และลักษณะภูมิ ทั ศน์ที่ เป็นเอกลักษณ์ ความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน สภาพเศรษฐกิ จและสังคม
ภัยธรรมชาติ และการเมื อง (3) ปัจจั ยสนั บสนุ นและ
สิ่งอานวยความสะดวก ได้ แก่ สิ่ งอ านวยความสะดวก
ที่ได้มาตรฐานด้านที่ พั กและอาหาร การสื่อความหมาย
ข้อมู ลข่าวสาร การให้ข่าวสารประชาสัมพั นธ์ ตลอดจน
สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่นร้านจาหน่ายของที่ระลึก
เป็นต้น และ (4) ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
การคมนาคม ต้ องพิ จารณาถึ งโครงข่ ายการคมนาคม
ทางบก ทางน้า และทางอากาศ บริ การสาธารณะ เช่ น
ไฟฟูา น้า การระบายน้า การกาจัดขยะ ตลอดจน
ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม และสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ ทวีศักดิ์ ทิพยมหงษ์ (2544) ได้
ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของนักท่ องเที่ ยวชาวไทยที่ เ ดินทางไปท่ องเที่ ยว
จังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัย
พบว่า (1) จุดประสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดิ นทางไปท่ อ งเที่ ย วจั ง หวัด ชลบุรี และจัง หวั ด
ฉะเชิ ง เทรา มี จุด ประสงค์ ห ลัก แตกต่ างกั น คื อ
นักท่องเที่ ยวที่ เดินทางไปท่อ งเที่ยวจัง หวัดชลบุรี
ต้องการไปท่องเที่ยวพักผ่อน ส่วนนักท่ องเที่ยวที่
เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องการไป
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เดินทางไปท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว มี 3 ปัจจัย
ได้แก่ จังหวัดที่ไปท่องเที่ยว ของที่ระลึกในจังหวัด
ที่ไปท่องเที่ยว และผู้ร่วมเดินทางไปท่ องเที่ยว (3) ความ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

คิดเห็นเกี่ ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกในการท่องเที่ยว
ของนั กท่ องเที่ ยว พบว่าภั ตตาคารร้ านอาหารบริเวณ
แหล่ง ท่ องเที่ ยวมี ร าคาแพง และไม่ ท ราบข้อมู ล
บริเวณแหล่งท่องเที่ ยว (4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
ของการพั ฒ นาสิ่ ง ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การท่ องเที่ ย ว
พบว่าสิ่ง ที่ ควรพัฒ นาระดับมากถึงมากที่สุดของ
นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ปท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด ชลบุ รี ไ ด้ แ ก่
ราคาอาหาร ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว และ
การประชาสัม พันธ์แหล่ง ท่ องเที่ ยว ส่วนจัง หวัด
ฉะเชิงเทรา สิ่งที่ควรพัฒนาระดับมากถึงมากที่สุด
ได้ แก่ ความสะอาดของแหล่ งท่ องเที่ ยว ระบบจราจร
และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และ (5) การ
ทานายปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจในการเดินทาง
ไปท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวพบว่า มีตัวแปรอิสระ
ที่มี อิท ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่ องเที่ ยว
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 มีเพียง 3 ตัวแปร
ได้แก่ จังหวัดที่ไปท่องเที่ยว ของที่ระลึกในจังหวัด
ที่จะไปท่องเที่ยว และผู้ร่วมเดินทางไปท่องเที่ยว
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. เปิ ด กว้ า งต่ อ สาธารณะในการเข้ า มา
มีส่วนร่วมในการบริห ารจัดการทรัพยากรแหล่ง
ท่องเที่ยว
2. การพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่ องเที่ ยว
ธรรมชาติโ ดยยัง คงรัก ษาความเป็นธรรมชาติให้
มากที่สุด ไม่เน้นความสะดวกของนักท่องเที่ยวมาก
นักแต่แน่นความเป็นเอกลักษณ์ของธรรมชาติและ
มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี
3. สร้างกติการ่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐ
เอกชนและชุมชนท้องถิ่นในการแสวงหารายได้จาก
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว โดยไม่ ห วั ง ผลประโยชน์ ม ากนั ก
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แต่ เ ป็ น การใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรแหล่ ง
ท่องเที่ยวร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
4. การดาเนินกิ จกรรมต่างๆ ในเขตท่ องเที่ ยว
ของภาครัฐ เอกชนและชุม ชนท้ อ งถิ่นไม่ ควรมุ่ ง

สร้างรายได้ม ากนัก แต่ควรมีกิ จกรรมเสริมสร้าง
จิตส านึกให้กั บนักท่ องเที่ยวและบุคคลโดยทั่ วไป
ตระนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่
หลงเหลืออยู่ให้คงอยู่สืบไป
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