
 

 

บทที่  2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

การวิจัย เร่ือง “ การบริหารจัดการยุทธศาสตร์การทํองเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัด
สมุทรสาคร” ผู๎วิจัยได๎ค๎นคว๎าเอกสารและได๎ศึกษารวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย และเพื่ออภิปรายผลการวิจัย โดยมีเน้ือหาที่เกี่ยวข๎อง ดังนี ้

1.  แนวคิดนโยบายสาธารณะและการน านโยบายไปปฏิบัติ 
2.  แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
3.  แนวคิดการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ 
4.  แนวคิดเกี่ยวกับการทํองเที่ยว 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการทํองเที่ยวไทย 
6.  ยุทธศาสตร์การทํองเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2550 – 2553 
7.  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
  

แนวคิดนโยบายสาธารณะและการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 

1.   ความหมายของนโยบายสาธารณะ 
 กิจกรรมทุกประเภทไมํวําจะเป็นระดับใด ในหนํวยงานใด ล๎วนมีก าเนิดมาจากความคิด

อันเป็นกรอบน าทางวํา ควรจะท าอะไร เมื่อใด ที่ไหน โดยใคร และอยํางไร หากปราศจากความคิด
ที่ชัดเจน การกระท าที่ตามมาคงปราศจากทิศทางที่แนํนอนชัดเจนในการด าเนินกิจกรรมของรัฐบาล 
ความคิดหรือเจตนารมณ์ก็เกิดขึ้นกํอนเชํนเดียวกัน จากนั้นคํอยๆ พัฒนาชัดเจนขึ้นกลายเป็นกรอบ
ก าหนดทิศทางและแนวการด าเนินกิจกรรมตํางๆ ของรัฐบาล ซึ่งในความหมายกว๎างๆ ก็คือ 
นโยบายของรัฐบาล หรือนโยบายสาธารณะ (public policy) นั่นเอง  

ค าวํานโยบายสาธารณะนี้หากพิจารณาอยํางละเอียดถี่ถ๎วน โดยอาศัยความคิดเห็นที่
กลั่นกรองจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของนักวิชาการตําง ๆ จะพบวํามีประเด็นแยกยํอยที่
นําสนใจหลายประการตํอไปนี้ 
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Carl J. Friedrich (1963) กลําววํานโยบาย คือ ข๎อเสนอส าหรับแนวทางการด าเนินงาน
ของบุคคล กลุํมบุคคล หรือรัฐบาล ภายในสภาพแวดล๎อมแบบหนึ่งซึ่งจะมีทั้งอุปสรรค และโอกาส
บางประการด๎วย อุปสรรคและโอกาสที่พึงมีนั่ นเองที่ผลักดันให๎มีการเสนอนโยบายขึ้นมาเพื่อใช๎
ประโยชน์ และเอาชนะสภาพการณ์เชํนน้ัน ทั้งนี้เพื่อน าไปสูํเป้าหมายอยํางหนึ่งอยํางใดนั้นเอง  

Ira Sharkansky (1970) กลําววํานโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมตํางๆ ที่รัฐบาลหรือ
องค์กรของรัฐจัดท าขึ้น อาทิ การจัดบริการสาธารณะ การออกกฎหมายและการบังคับใช๎กฎหมาย
ตําง ๆ และการจัดพิธีกรรมอันถือเป็นสัญลักษณ์ของสังคม เป็นต๎น 

Harold D. Lasswell and Abraham Kaplan (1970) ชี้วํานโยบายสาธารณะ หมายถึง แผน
หรือโครงการที่ก าหนดขึ้นอันรวมถึง เป้าหมาย สิ่งที่มีคุณคํา และแนวการปฏิบัติตํางๆ 

David Easton (1971) ได๎ให๎ความหมายของนโยบายสาธารณะวําหมายถึง การจัดสรรผล  
ประโยชน์ หรือสิ่งที่มีคุณคําระหวํางปัจเจกชน และกลุํมผลประโยชน์ตําง ๆ ในระบบสังคม
การเมือง 

James E. Anderson (1975) ให๎ความหมายนโยบายสาธารณะวํา เป็นแนวทางปฏิบัติที่
ก าหนดขึ้นเพื่อสนองตอบตํอปัญหาตําง ๆ ที่เกิดขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งคือแนวทางที่รัฐบาล หรือ
องค์กรของรัฐบาลก าหนดขึ้นเพื่อแก๎ไขปัญหานั่นเอง 

อมร รักษาสัตย์ (2520) ชี้วํานโยบายตามความหมายก็คือ ความคิดของรัฐบาลที่วําจะท า
อะไรหรือไมํ อยํางใด เพียงใด เมื่อใด โดยนําจะมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ (1) การก าหนด
เป้าหมายของสิ่งที่ต๎องการกระท า (2) การก าหนดแนวทางใหมํๆ  และ (3) การก าหนดการ
สนับสนุนตํางๆ  

กุลธน ธนาพงศธร ( 2530) ได๎ส ารวจความหมายของนโยบายสาธารณะในทรรศนะของ
นักวิชาการหลายทํานทั้งไทยและตํางประเทศแล๎วสรุปวํา นโยบายสาธารณะนําจะหมายถึงแนวทาง
กว๎างๆ ที่รัฐบาล (ไมํวําระดับใดก็ตาม) หนึ่งๆได๎ก าหนดขึ้นลํวงหน๎าเพื่อเป็นหนทางชี้น าให๎มีการ
กระท าตํางๆ เกิดขึ้นตามมาทั้งนี้เพื่อให๎บรรลุถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎น่ันเอง 

จากนิยามข๎างต๎นสรุปได๎วํา นักวิชาการมีความเห็นคล๎อยตามกันวํา นโยบายสาธารณะก็
คือ แนวทางการด าเนินกิจกรรมของรัฐบาลนั่นเอง นักวิชาการบางทํานให๎ความหมายไว๎กว๎างขวาง
มากเชํน โธมัส ดาย และเดวิส อีสตัน บางทํานให๎ความหมายที่กระชับและเฉพาะเจาะจงขึ้น เชํน 
คาร์ล ฟรีดริช และอมร  รักษาสัตย์ ความหมายของนโยบายสาธารณะนี้หากจะหยิบยกมาคงมี
มากมาย สุดแล๎วแตํแงํมุมและระดับความเฉพาะเจาะจงของนักวิชาการแตํละทําน อยํางไรก็ตาม
สุดท๎ายมักหนีความหมายที่วํานโยบายสาธารณะเป็นแนวทางการด าเนินกิจกรรมของรัฐบาลไป
ไมํได๎  
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นโยบายสาธารณะคือแนวทางการด าเนินกิจกรรมของรัฐบาล ค าวําแนวทางด าเนิน
กิจกรรมนี้ในทางปฏิบัติคือ ทางเลือกที่รัฐบาลได๎ก าหนดขึ้นเพื่อแก๎ปัญหา บรรเทาปัญหา และ/หรือ
ป้องกันปัญหาตํางๆ ตามภาระหน๎าที่ของรัฐบาล ทางเลือกนี้จะมีความชัดเจนเฉพาะเจาะจงมากน๎อย
เพียงใดยํอมขึ้นอยูํกับผู๎ก าหนดทางเลือก และระดับความซับซ๎อนของปัญหาด๎วย โดยทั่วไปนโยบาย
ระดับชาติมักมีลักษณะครอบคลุมกว๎างขวาง แตํขาดความชี้ชัดเฉพาะเจาะจง นโยบายระดับลํางซึ่ง
จะต๎องสอด คล๎องและสนับสนุนนโยบายระดับสูงจะมีความแจํมชัดและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเป็น
ล าดับ ขณะเดียวกันความครอบคลุมจะแคบเข๎าเป็นเฉพาะเร่ืองหนึ่งๆ เทํานั้น  

2.   แนวทางนโยบายสาธารณะ 
นโยบายสาธารณะเป็นเร่ืองที่มีขอบเขตกว๎างขวาง ครอบคลุมกิจกรรมตําง ๆ มากมาย 

เกี่ยวข๎องกับหนํวยงานรัฐบาลทุกระทรวง ทบวง กรม ในทุกระดับ และยังสํงผลตํอการด าเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจทุกประเภท รวมทั้งเกี่ยวข๎องกับแทบทุ กกิจกรรมของประชาชนทั่วไป การศึกษา
เร่ืองนโยบายสาธารณะจึงสามารถท าได๎หลายวิธี หลายแนวทางขึ้นอยูํกับวัตถุประสงค์ความสนใจ 
และความช านาญของผู๎ศึกษาเองเป็นส าคัญ การศึกษาที่เร่ิมกระท าอยํางจริงจังและเป็นระบบเร่ิม
ขึ้นมาเมื่อประมาณ 50 ปีเศษที่ผํานมา ตลอดระยะเวลากวําคร่ึงศตวรรษที่ผํานมา การศึกษาเร่ือง
นโยบายสาธารณะสามารถจ าแนกเป็นแนวทางที่ส าคัญได๎ 3 แนวทางด๎วยกันประกอบด๎วย ( 1) แนว
อธิบายนโยบาย (2) แนววิเคราะห์นโยบาย และ (3) แนวนโยบายศาสตร์ ดังนี้ 
 2.1  แนวอธิบายนโยบาย การศึกษานโยบายสาธารณะตามแนวทางนี้ เป็นแนวทาง
ที่นักรัฐศาสตร์สํวนใหญํนิยม แนวทางนี้เป็นแนวทางแรกๆ ที่ใช๎ศึกษานโยบายสาธารณะ จุดเดํน
ของการศึกษาตามแนวนี้คือการศึกษานโยบายสาธารณะเป็นเร่ืองๆ เป็นรายกรณีไป มีลักษณะเป็น
กรณี ศึกษา กลําวคือ นักวิชาการที่ใช๎แนวทางนี้ศึกษา  จะหยิบนโยบายใดนโยบายหนึ่งขึ้นมา
วิเคราะห์อยํางละเอียด นโยบายที่หยิบยกมาอาจจะเป็นนโยบายเร่ืองข๎าว นโยบายมันส าปะหลัง 
นโยบายปุ๋ย นโยบายสํงออก นโยบายน้ าตาล นโยบายอนุรักษ์ธรรมชาติ นโยบายพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นโยบายคลังอาวุธส ารอง นโยบายสํงเสริมการทํองเที่ยว นโยบาย
พัฒนาแหลํงน้ าในชนบท นโยบายสํงเสริมอุตสาหกรรม  เพื่อทดแทนการน าเข๎านโยบายเร่ืองผู๎
อพยพเข๎าเมืองโดยผิดกฎหมาย นโยบายภาษี และนโยบายสิ่งทอ เป็นต๎น การวิเคราะห์มักเน๎นการ
พิจารณาจากทรรศนะผู๎ก าหนดนโยบายระดับสูง คือรัฐบาล พรรคการเมือง และรัฐสภาเป็นส าคัญ 
ตัวแบบที่นักวิชาการแนวน้ีใช๎เป็นกรอบในการศึกษามีอยูํหลายตัวแบบด๎วยกัน ตัวแบบบางตัวแบบ
อาจจะเหมาะสมในการศึกษานโยบายหนึ่ง แตํอาจไมํเหมาะสมกับนโยบายหนึ่งก็ได๎ ดังนั้นการท า
ความเข๎าใจกับตัวแบบหลายๆ ตัวแบบ จึงนําจะเป็นประโยชน์ในการศ฿กษา  โดยตัวแบบส าคัญๆ ที่
จะกลําวไปประกอบด๎วย ตัวแบบผู๎น า ( elite model) ตัวแบบระบบ ( systems model) ตัวแบบกลุํม 
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(group model) และตัวแบบสถาบัน ( institutional model) ดังรายละเอียดตํอไปนี้ ( Thomas R. Dye, 
1978) 
  2.1.1  ตัวแบบผู๎น า ตัวแบบนี้มีความเชื่อพื้นฐานวํา นโยบายสาธารณะคือ
แนว ทางที่สะท๎อนคํานิยมที่เลือกสรรแล๎วของกลุํมผู๎น า นโยบายสาธารณะไมํได๎สะท๎อนความ
ต๎องการที่แท๎จริงของประชาชน ดังที่นักทฤษฎีประชาธิปไตยพยายามเอํยอ๎างถึง โดยแท๎จริงแล๎วมัน
สะท๎อนคํานิยม และความชอบของกลุํมผู๎น า ตัวแบบนี้เชื่อวําประชาชนโดยทั่วไปไมํสนใจใยดีกับ
ความเป็นไปของบ๎านเมืองมากนัก ไมํใสํใจในกิจกรรมตํางๆ ของรัฐบาลอยํางลึกซึ้ง จริงจังนัก กลุํม
ผู๎น าซึ่งมีไมํมากนักมักเป็นกลุํมที่มีขําวสารข๎อมูลอยํางลึกซึ้งทั่วถึง และเป็นผู๎ที่ก าหนดความคิดเห็น
ของประชาชนในแทบทุกเร่ือง ไมํใชํประชาชนเป็นผู๎ให๎แนวทางแกํกลุํมผู๎น าในการก าหนดนโยบาย 
แตํกลุํมผู๎น ากลับเป็นผู๎หลํอหลอมทรรศนะและความเห็นของประชาชน นโยบายจึงสะท๎อน
ความเห็นและความ ชอบของผู๎น าเป็นส าคัญ ข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่อ่ืนๆ ของรัฐไมํได๎อยูํในกลุํม
ผู๎น าจึงมีหน๎าที่เพียงน าความคิดเห็นของกลุํมผู๎น าไปปฏิบัติให๎เป็นจริง นโยบายสาธารณะจึงมี
ลักษณะการพัฒนาจากบนลงลําง คือจากกลุํมผู๎น าไปสูํประชาชนตลอดเวลา ดังภาพที่ 2 

 
 
 
                           การก าหนดนโยบาย 
   
                 

                                                                                                                                                                             การน านโยบายไปปฏิบัติ 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 2  แสดงตัวแบบผู๎น า 
ที่มา : ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2552 
 

 2.1.2  ตัวแบบระบบ ตัวแบบนี้เชื่อวํานโยบายสาธารณะเป็นผลของปฏิกิริยา
ตอบสนองที่ระบบการเมืองมีตํอแรงกดดันตําง ๆ จากสิ่งแวดล๎อมภายนอกที่มีตํอระบบ แรงกดดัน
เหลํานั้นเป็นเสมือนปัจจัยน าเข๎า ในขณะที่กลุํมของโครงสร๎างและกระบวนการตําง ๆ มากมาย
หลายหลากที่มีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อแจกแจงสิ่งที่มีคุณคําทางสังคมตามอ านาจที่ได๎รับมอบหมาย คือ 
ระบบการเมือง เงื่อนไขหรือสิ่งน าเข๎าตําง ๆ จากสิ่งแวดล๎อมถูกชักน าเข๎าสูํระบบการเมือง ระบบการ

กลุ่มผู้น า 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่อื่น 

ประชาชนท่ัวไป 
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เทองจะแจกแจงปัจจัยน าเข๎าเหลํานั้นแล๎วสํงผลออกมาเป็นปัจจัยสํงออก หรือนโยบายสาธารณะ
นั่นเอง 

ตัวแบบระบบแสดงภาพให๎เห็นชัดเจนวํา นโยบายสาธารณะ คือผลผลิตของ
ระบบการเมือง ค าวําระบบนี้มีความหมายเป็นนัยวํา ได๎แกํ กลุํมสถาบันและกิจกรรมตํางๆ ในสังคม
ที่ท าหน๎าที่เปลี่ยนรูปแบบของความต๎องการจากสิ่งแวดล๎อมภายนอก ให๎เป็นค าตัดสินที่ก าหนดแนว
ทางการด าเนินกิจกรรมของรัฐ แนวคิดเร่ืองระบบนี้ยังมีความหมายเป็นนัยวํา ทุกๆ สํวนที่ประกอบ
กันเป็นระบบนั้นมีปฏิสัมพันธ์กัน และสามารถตอบสนองตํอแรงกดดันจากสิ่งแวดล๎อมเพื่อรักษา
ความเป็นระบบไว๎ ปัจจัยน าเข๎าที่ถูกผลักดันให๎เข๎าสูํระบบการเมืองนั้นมีทั้งในรูปของข๎อเรียกร๎อง 
และข๎อสนับสนุน ข๎อเรียกร๎องเกิดขึ้นเมื่อประชาชนเป็นกลุํมหรือเป็นบุคคลแสดงปฏิกิริยาเพื่อ
ตอบสนองตํอเงื่อนไข หรือสภาพแวดล๎อมภายนอกที่ตนรับรู๎ ข๎อสนับสนุนเกิดขึ้นเมื่อประชาชน
เป็นกลุํมหรือเป็นบุคคลยอมรับผลการเลือกตั้ง เคารพกฎหมาย เสียภาษีตามที่รัฐก าหนด และยอม
ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ และกฎหมายบ๎านเมือง 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 3   แสดงตัวแบบระบบ 
ที่มา : ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2552 
 

2.1.3  ตัวแบบสถาบัน ตัวแบบนี้มีความเชื่อวํานโยบายสาธารณะเป็นผลผลิต 
ของโครงสร๎างสถาบันการปกครอง การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในโครงสร๎างสถาบันการปกครองจะมีผล
ตํอนโยบายสาธารณะ  ทั้งนี้เน่ืองจากนโยบายใดๆ ก็ตามจะเป็นนโยบายสาธารณะเมื่อได๎รับการ
รับรอง น าไปปฏิบัติและบังคับใช๎โดยสถาบันการปกครองเทํานั้น ตัวแบบนี้ได๎รับความนิยมอยําง
มากในหมูํนักรัฐศาสตร์ยุคแรกๆ อยํางไรก็ตามเป็นที่นําเสียดายวําการศึกษาตามแนวนี้มักเน๎นการ
พิจารณาโครงสร๎างของสถาบันการปกครองเป็นส าคัญ การศึกษาถึงความสัมพันธ์ของโครงสร๎าง

 

ระบบ
การเมือง 

ข้อสนับสนุน 

ข้อเรียกร้อง 

นโยบายสาธารณะ 

ปัจจัยน าเข้า ปัจจัยส่งออก 

สภาพแวดล้อม 
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ดังกลําวตํอเน้ือหาของนโยบายสาธารณะยังไมํมีมากเทําที่ควร ทั้งที่เป็นที่นําสนใจวําโครงสร๎าง
หลายแบบที่เป็นอยูํอาจอ านวยความสะดวกตํอนโยบายบางประเภท ขณะเดียวกันอาจขัดขวางหรือ
เป็นอุปสรรคตํอนโยบายบางประเภทก็ได๎ 

2.1.4  ตัวแบบกลุํม ตัวแบบนี้มีความเชื่อพื้นฐานวํา นโยบายสาธารณะเป็น
ผลผลิตที่สะท๎อนดุลยภาพของการด้ินรนแขํงขันระหวํางกลุํมตํางๆ ในสังคม ตัวแบบนี้เป็นผลสืบ
ทอดมาจากความคิดของ David Truman และ Arthur Bentley ที่เชื่อวําหัวใจของการเมืองก็คือ การ
ตํอสู๎แขํงขันกันระหวํางกลุํมตํางๆ ในสังคม เพื่อที่จะมีอิทธิพลเหนือการก าหนดนโยบายสาธารณะ
หน๎าที่ของระบบการเมืองที่ส าคัญที่สุดคือการประสานความขัดแย๎งระหวํางกลุํมโดยการ  (1) ตั้ง
กติกาการตํอสู๎แขํงขันระหวํางกลุํม ( 2) แสวงหาลูํทางในการประนีประนอมและประสานดุลยภาพ
ระหวํางผลประโยชน์ของกลุํมตําง ๆ ( 3) ก าหนดลูํทางในข๎อ 2 ในรูปของนโยบายสาธารณะ และ 
(4) น านโยบายสาธารณะในข๎อ 3 ไปปฏิบัติ 

ตัวแบบ 4 แบบข๎างต๎นเป็นตัวแบบที่นิยมน ามาใช๎เป็นกรอบ ในการอธิบาย
นโยบายสาธารณะ  นอกจากตัวแบบเหลํานี้แล๎ว ยังมีตัวแบบอื่นอีกหลายแบบที่สามารถน ามาใช๎
อธิบายนโยบายสาธารณะได๎ 

 2. 2  แนววิเคราะห์นโยบาย  การศึกษานโยบายสาธารณะตามแนวทางนี้ ถือวําเป็น
แนวทางที่นักรัฐประศาสตร์โดยเฉพาะนักรัฐประศาสนศาสตร์รํุนใหมํนิยม จุดเดํนของแนวทางนี้
คือมุํงศึกษาโดยเน๎นการวิเคราะห์นโยบายโดยทั่วไป ไมํเน๎นการพิจารณาเป็นรายกรณี และมักเน๎น
การน าเอาระเบียบวิธีการ เทคนิค และวิธีวิเคราะห์ของศาสตร์หลายแขนงมาประยุกต์ใช๎ 
 การศึกษาในแนวน้ีเป็นผลสืบเนื่องมาจากการรวมกลุํมกันเพื่อชํวยสนับสนุน 
แนะน า และแก๎ไขปัญหาในรัฐบาลอเมริกันในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ของนักวิชาการมากมาย
หลายสาขา โดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎ที่ได๎รับการศึกษานอกสาขาสังคมศาสตร์ อาทิ วิศวกร นักวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์ระบบ นักคณิตศาสตร์ประยุกต์ นักวิชาการนอกสาขาสังคมศาสตร์เหลํานี้
ได๎รับการศึกษาอบรมแบบนักวิทยาศาสตร์ วิธีการในการศึกษานโยบายสาธารณะเหลํานี้ได๎รับ
การศึกษาอบรมแบบนักวิทยาศาสตร์ วิธีการในการศึกษานโยบายสาธารณะของคนกลุํมนี้จึงเป็นไป
ในลักษณะที่เน๎นการวิเคราะห์เป็นส าคัญ การวิเคราะห์ในที่นี่หมายรวมถึงการพยายามแยกแยะ และ
แจกแจงปัญหานโยบายออกเป็นสํวนๆ เชํน แยกแยะปัญหาการป้องกันประเทศออกเป็นปัญหา
เกี่ยวกับทางเลือกตํางๆ ในการป้องกันประเทศที่สามารถแยกกันได๎เด็ดขาด เชํนแยกเป็นการใช๎หัว
รบนิวเคลียร์ การทิ้งระเบิด และการท าสงครามภาคพื้นดินเชํนปกติ ทางเลือกเหลํานี้เมื่อน าไปใช๎
สามารถพยากรณ์ผลลัพธ์ได๎ การศึก ษาตามแนบทางนี้จึงคํอนข๎างจะเน๎นการพยายามน าเอาระเบียบ
กรณีที่ชาร์ลส์ ฮิทช์แหํงบรรษัทแรนด์ สหรัฐอเมริกาพยายามที่จะตอบค าถามวิธีการ และเทคนิคที่
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ใช๎มากในศาสตร์อ่ืนๆมาใช๎ในการวิเคราะห์นโยบาย ตัวอยํางที่ชัดในเร่ืองนี้คื อวําท าอยํางไรประเทศ
สหรัฐอเมริกาจึงจะสามาร ถซื้อระบบป้องกันประเทศได๎ด๎วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุด สัดสํวน
จ านวนเทําไรของมวลรวมประชาชาติที่ควรใช๎ไปในการป้องกันประเทศ งบประมาณในการ
ป้องกันประเทศควรแบํงสรรอยํางไรให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ค าตอบดังกลําวคือระบบ
งบประมาณแบบแผนงานและโครงการ ( planning programming budgeting system) หรือที่เรียก
สั้นๆ วํา PPBS ซึ่งพัฒนาขึ้นจากความรํวมมือกันของนักเศรษฐศาสตร์และนักวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
ปัจจุบัน PPBS เป็นเทคนิคหนึ่งที่นิยมใช๎ในการวิเคราะห์ นโยบายเชิงงบประมาณ เทคนิคอ่ืนๆ ที่
นิยมใช๎มีอาทิโปรแกรมเส๎นตรง ( linear programming) โปรแกรมเป้าหมาย ( goal programming) 
โปรแกรมพลวัต ( dynamic programming) การวิเคราะห์แบบมาร์คอฟ ( Markov analysis) การ
วิเคราะห์การถดถอย ( regres-sion analysis) การสร๎างตัวแบบเหตุผล ( causal modeling) การ
วิเคราะห์เชิงเส๎น ( path analysis) การวิเคราะห์อนุกรมเวลา ( time series analysis) ทฤษฎีเกมส์ 
(game theory) และทฤษฎีคิว (queuing theory) เป็นต๎น 
 2.3  แนวนโยบายศาสตร์  การศึกษานโยบายสาธารณะตามแนวนี้เน๎นการพัฒนา 
และสั่งสมองค์ความรู๎เพื่อสร๎างศาสตร์ของนโยบายสาธารณะ ซึ่งจะให๎กฎเกณฑ์ที่สามารถใช๎ได๎
ทั่วไปไมํวําจะเป็นนโยบายประเภทใด ณ ที่แหํงใด กฎเกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาจะเน๎นการน าไป
ประยุกต์ใช๎ในกระบวนการนโยบายสาธารณะในทางปฏิบัติเป็นส าคัญ 
 การศึกษาตามแนวนี้เร่ิมขึ้นครั้งแรกโดย แดเนียล เลินเนอร์ และแฮโรลด์ ดี 
ลาสเวลล์ ได๎จุดความคิดในเร่ืองนี้ขึ้นในหนังสือที่ทั้งสองเป็นบรรณาธิการ ชื่อ the policy sciences : 
recent developments in scope and method (1951) ในความเห็นของทั้งสองนโยบายศาสตร์ไมํได๎
จ ากัดตัวเองอยูํที่การบรรลุถึงความเป็นศาสตร์เทํานั้น แตํยังมุํงที่สนองตอบตํอเหตุผลพื้นฐานในทาง
ปฏิบัติ ยิ่งกวํานั้นวัตถุประสงค์ของนโยบายศาสตร์ไมํได๎มุํงสร๎างสมและถํายทอดความรู๎ที่จ าเป็นตํอ
การปรับปรุงระบบประชาธิปไตยด๎วย ส าหรับหนทางสูํความเป็นศาสตร์นั้น ลาสเวลล์เสนอวําต๎อง
เร่ิมจากการพยายามให๎มีนโยบายสาธารณะที่ดี ซึ่งจะต๎องพัฒนามาจากกระบวนการตัดสินที่ถูกต๎อง
เหมาะสม มีหลักการชอบด๎วยเหตุผล และถูกต๎องตามหลักวิชาการของเร่ืองนั้น กระบวนการพัฒนา
นโยบายที่ถูกต๎องเหมาะสมตามความเห็นของลาสเวลล์นั้น ต๎องผํานขั้นตอนส าคัญๆ 6 ขั้นคือ การ
รับรู๎และรวบรวมข๎อมูลขําวสาร การเสนอแนะให๎มีการริเร่ิมนโยบาย การก าหนดนโยบาย การ
ตระเตรียมและปรับปรุงกลไกของรัฐ การน าไปปฏิบัติ และการประเมินผล 

แนวการศึกษานโยบายสาธารณะทั้ง 3 แนวที่กลําวข๎างต๎นล๎วนมีจุดเดํนและจุดด๎อย 
แนวทางแรกเน๎นการอธิบายนโยบายเป็นรายกรณี ซึ่งจะมีประโยชน์ตํอผู๎ก าหนดนโยบาย อีกทั้งเป็น
แนวทางที่นักรัฐศาสตร์นิยมใช๎แพรํหลาย แนวทางที่สองเน๎นการใช๎ระเบียบวิธีการและเทคนิคตําง 
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ๆ จากสาขาวิชาอ่ืน ๆ ในการศึกษาท าความเข๎าใจในนโยบาย และแนวทางที่สามเน๎นการพัฒนาสั่ง
สมองค์ความรู๎เพื่อความเป็นศาสตร์ที่สามารถสํงผลเชิงปฏิบัติได๎  

2.   ความส าคัญของการศึกษานโยบายสาธารณะ 
การศึกษานโยบายสาธารณะเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับผู๎ศึกษาทางรัฐศาสตร์ และ

รัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งนี้เนื่องจากนโยบายสาธารณะเป็นแนวทางการด าเนินแผนปฏิบัติงานของ
รัฐบาลนั่นเอง การศึกษาเร่ืองของรัฐและการบริหารงานของรัฐบาลนั้นหากขาดความรู๎ความเข๎าใจ
ในกิจกรรมที่รัฐบาลมุํงปฏิบัติจริง ยํอมไมํเกิดประโยชน์เทําที่ควร การที่จะรู๎จักและท าความเข๎าใจ
เกี่ยวกับรัฐ ผู๎ศึกษาต๎องเข๎าใจในสิ่งที่รัฐตั้งใจจะกระท าด๎วย มิฉะนั้นจะเปรียบเสมือนการศึกษา
มนุษย์โดยไมํให๎ความสนใจแกํพฤติกรรมและการแสดงออกของมนุษย์ ซึ่งยํอมเป็นการยากที่จะ
เข๎าใจมนุษย์ นอกจากนั้นการศึกษาการบริหารงานของรัฐ หากไมํเข๎าใจแนวทางอันเป็นกรอบชี้น า
การบริหารงานดังกลําว ยํอมเป็นการยากที่จะเข๎าใจภาพรวมของการบริหารทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจาก
การศึกษาดังกลําวเป็นเสมือนการพิจารณาเฉพาะ ปัจจุบันในระดับจุลภาคโดยไมํค านึงถึงแนวทาง 
อันเป็นที่มาและเป็นกรอบของสิ่งที่ด าเนินอยูํในปัจจุบันนั้น ด๎วยเหตุนี้การศึกษานโยบายสาธารณะ
จึงมีความส าคัญทั้งตํอนักศึกษาทางรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ 

ความส าคัญของการศึกษานโยบายสาธารณะนี้ แสดงให๎เห็นได๎ชัดเมื่อพิจารณา
พัฒนาการการศึกษารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ การศึกษานโยบายสาธารณะจะท าให๎นัก
รัฐศาสตร์เข๎าใจการเมืองลึกซึ้งยิ่งขึ้น เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น และท าให๎นักรัฐศาสตร์เข๎าใจภาพรวมของ
การบริหารชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนั้นความเข๎าใจในเทคนิคและระเบียบวิธีการในการก าหนด 
วิเคราะห์ และประเมินผลนโยบายยํอมชํวยให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับนโยบายในทางปฏิบัติสามารถ
วางแผนพัฒนานโยบาย และน านโยบายไปปฏิบัติให๎บังเกิดผลได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
(ศุภชัย   ยาวะประภาษ, 2552) 

3.   แนวทางการน านโยบายไปปฏิบัติ 
เมื่อมีการก าหนดนโยบายขึ้นมาแล๎วก็ต๎องมีการน านโยบายเหลํานั้นไปปฏิบัติให๎บัง

เกิดผลตามเจตนารมณ์ที่ได๎ก าหนดขึ้นมา  นักวิชาการหลายทํานได๎ให๎ความหมายไว๎ ดังนี้ 
Carl E. Van Horn & Donald S. Van Meter (1976, p. 103)  ได๎ให๎ความหมายของการน า

นโยบายไปปฏิบัติวํา  หมายถึง การกระท าเพื่อให๎บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว๎ในนโยบายเบื้องต๎น 
การกระท าดังกลําวอาจจะโดยภาครัฐ หรือเอกชนทั้งในลักษณะของกลุํมหรือบุคคลก็ได๎ และยังได๎
กลําวเพิ่มเติมอีกวํา (วรเดช  จันทร์ศร  และลิขิต ธีรเวคิน , 2530, หน๎า 341-342) ความส าเร็จของการ
น านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยูํกับปัจจัยหลักสามประการด๎วยกัน ได๎แกํ ( 1) กระบวนการในการสื่อ
ข๎อความ (2) สมรรถนะขององค์กรที่น านโยบายไปปฏิบัติ และ ( 3) ความรํวมมือสนับสนุนของผู๎
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ปฏิบัติ ปัจจัยหลักทั้ง 3 เหลํานี้ มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและยังประกอบด๎วยปัจจัยยํอยๆ หลาย
ข๎ออันได๎แกํ 

1.  ในด๎านการสื่อข๎อความ ประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบัติยํอมขึ้นอยูํกับ
ความเข๎าใจของผู๎ปฏิบัติวําตนเองควรจะท าอยํางไรบ๎าง ความเข๎าใจดังกลําว จะมีมากน๎อยเพียงใด    
ขึ้นอยูํกับความชัดเจนของนโยบาย กิจกรรมตําง ๆ ที่จะมีสํวนชํวยให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจดีขึ้น 

2.  ในด๎านปัญหาทางสมรรถนะ ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยูํ
กับความสามารถของหนํวยปฏิบัติวําจะท างานให๎เป็นไปตามที่คาดหวังได๎เพียงใด 

3.  ในด๎านของตัวผู๎ปฏิบัติ ขึ้นอยูํกับความรํวมมือของผู๎ปฏิบัติเอง 
Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sabatier (1983, pp. 20-21) กลําววํา “การน านโยบาย

ไปปฏิบัติ” คือ การผลิตผลลัพธ์ออกมา การท าให๎ส าเร็จ การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการ
ในการน าเอานโยบายพื้นฐานทั่วไปมาด าเนินการให๎ลุลํวงไป นโยบายพื้นฐานอาจอยูํในรูปของ
กฎหมาย ค าพิพากษา ค าสั่งของรัฐบาล หรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได๎  

Charles O. Jones (1984, p. 46) ให๎ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติวําเป็น
กิจกรรมที่มุํงให๎แผนงานบรรลุผล ซึ่งกิจกรรมดังกลําวมีอยูํสามประการด๎วยกันคือ ประการแรก
ได๎แกํ  การตีความ (interpretation) ซึ่งหมายถึง การแปลงความหมายของแผนงานให๎เป็นค าสั่งที่
ปฏิบัติได๎   ประการที่สองก็คือ องค์การ (organization) ซึ่งหมายถึงการจัดต้ังองค์การและระเบียบ
วิธีการปฏิบัติเพื่อให๎แผนงานบรรลุผล และประการสุดท๎ายซึ่งก็คือ เร่ืองของการปฏิบัติ 
(application) ซึ่งได๎แกํการบริหารตํางๆ 

ดังนั้นการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติ วรเดช จันทรศร และลิขิต ธีรเวคิน.   
(2530, หน๎า 2) จึงสรุปได๎วําเป็นการแสวงหาวิธีการและแนวทางเพื่อปรับปรุงนโยบาย แผนงาน 
และการปฏิบัติงานในโครงการน้ีได๎ดีขึ้น เนื้อหาสาระของการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติ จึง
เป็นการแสวงหาค าอธิบายเกี่ยวกับปรากฎการณ์หรือสภาพความเป็นจริง ที่เกิดขึ้นภายใน
กระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation or action) เพื่อที่จะศึกษาบทเรียน 
พัฒนาแนวทางและสร๎างกลยุทธ์เพื่อที่จะท าให๎การน านโยบายไปปฏิบัติให๎บังเกิดความส าเร็จ 

ประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ จะส าเร็จหรือล๎มเหลว เน่ืองจาก
เป้าหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติอยูํที่ การมุํงท าให๎นโยบายนั้นประสบความส าเร็จ การ
ชี้ให๎เห็นถึงความแตกตํางระหวํางความส าเร็จและความล๎มเหลว จะสามารถทราบจากระดับความ
รํวมมือ ที่ผู๎รับนโยบายไปปฏิบัติมีตํอผู๎ออกค าสั่ง หรือผู๎ก าหนดนโยบาย ถ๎าระดับของความรํวมมือ
มีสูงระดับของความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติก็จะมีสูงตามไปด๎วย และในทางกลับกันถ๎า
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ระดับของความรํวมมือมีต่ า ก็ยํอมหมายความวํา ระดับของความล๎มเหลวในการน านโยบายไป
ปฏิบัติจะมีอยูํสูง 

ขณะเดียวกัน วรเดช  จันทรศร (2551 , หน๎า 130-143) ได๎ท าการศึกษาและทบทวน
วรรณกรรมตํางๆ ทางด๎านการน านโยบายไปปฏิบัติและได๎น าเสนอตัวแบบที่เกิดจากการพัฒนาได๎ 6 
ตัวแบบ เพื่อที่จะมุํงสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับปัญหาหรือสิ่งเชื่อมโยง ระหวํางความส าเร็จ และความ
ล๎ม เหลวของการน านโยบายแผนงานและโครงการไปปฏิบัติดังน้ี คือ 

1. ตัวแบบด๎านหลักเหตุผล (rational model) ตัวแบบนี้ก าหนดขึ้นภายในแนวความ 
คิดที่วํา “ในการน านโยบายหรือแผนไปปฏิบัตินั้นหนํวยงานหรือองค์กรที่รับนโยบายไปปฏิบัติเป็น
กลไกที่ส าคัญ หนํวยงานที่จะน านโยบายไปปฏิบัติได๎ดีจะต๎องเป็นหนํวยงานที่ใช๎คํานิยมแบบยึด
หลักเหตุผล (rational value maximizers) และยึดถือการด าเนินงานโดยเน๎นวัตถุประสงค์ เป็นหลัก
หรือแนวทาง (goal–directed) เพื่อมุํงปฏิบัติงานให๎บรรลุวัตถุประสงค์ให๎มากที่สุด ” องค์กรลักษณะ
ดังกลําวจะต๎องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 องค์ประกอบ คือ 

1.1  นโยบายจะต๎องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และหนํวยงานจะต๎องสามารถ
แปรวัตถุประสงค์ของนโยบายถํายทอดลงสูํการปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม 

1.2  หนํวยงานจะต๎องมีความสามารถในการปฏิบัติงานได๎ใกล๎เคียงกับ
เป้าหมายที่ก าหนดไว๎ 

ตัวแบบด๎านหลักเหตุผล จะมีสมมุติฐานวําระดับความส าเร็จของการน านโยบายไป
ปฏิบัติจะขึ้นอยูํกับปัจจัย 5 ประการ คือ  (1) ความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบาย  (2) มีการ
ก าหนดภารกิจและมอบหมายงานที่ชัดเจน (3) มีการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  (4) มีระบบ
การประเมินผลที่เหมาะสม และ (5) มีมาตรการจูงใจ (ให๎คุณให๎โทษ) 

2.  ตัวแบบด๎านการจัดการ (management model) ตัวแบบนี้ไมํได๎ให๎ความส าคัญกับ
เร่ืองเป้าหมายของนโยบายและการวางแผนควบคุมหนํวยปฏิบัติ แตํจะให๎ความส าคัญแกํสมรรถนะ
ขององค์กร โดยมีสมมุติฐานวําความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติจะขึ้นอยูํกับหนํวยงานที่
รับผิดชอบวํามีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติงานได๎สอดคล๎องกับความคาดหวังเพียงใด ซึ่งจะขึ้นอยูํ
กับปัจจัย 5 ประการ คือ  (1) มีโครงสร๎างหน๎าที่อยํางเหมาะสม  (2) บุคลากรมีความรู๎ความสามารถ
ทั้งด๎านบริหารและเทคนิค  (3) ต๎องมีการสนับสนุนทางด๎านงบประมาณอยํางเพียงพอ  (4) จะต๎องมี
เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎และวัสดุอุปกรณ์อยํางเหมาะสม และ (5)  ต๎องมีสถานที่ด าเนินการอยํางเหมาะสม 

3.  ตัวแบบทางด๎านการพัฒนาองค์การ (organization development model) ตัวแบบ
นี้จะมุํงให๎ความสนใจ เฉพาะด๎านบุคคลในหนํวยงานเป็นส าคัญ เพราะถือวําบุคคลเป็นทรัพยากรที่
ส าคัญเหนืออ่ืนใดในองค์การ ตัวแบบนี้จึงเน๎นที่การมีสํวนรํวมของคนในองค์กรเป็นส าคัญ  โดยมี
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สมมุติฐานที่วําการมีสํวนรํวมจะท าให๎เกิดการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งขึ้นอยูํกับปัจจัย 5 
ประการ คือ (1) การจูงใจ (2) การใช๎ภาวะผู๎น าที่เหมาะสม (3) การมีสํวนรํวมของสมาชิกในองค์การ  
(4) การสร๎างทีมงานแทนการควบคุม  และ (5) การสร๎างความผูกพันและการยอมรับระหวําง
ผู๎บริหารและผู๎ปฏิบัติ 

4.  ตัวแบบทางกระบวนการของระบบราชการ (bureaucrative process model) เป็น
ตัวแบบที่เกิดจากแนวความคิดทางสังคมวิทยาที่มององค์กรในลักษณะที่เน๎นความเป็นจริงทาง
สังคม (social reality) ที่เห็นวําองค์การขนาดใหญํแม๎จะมีกฎระเบียบและระบบคุณธรรมก าหนดไว๎
แนํน แตํจะมีความสัมพันธ์ภายในองค์การอยํางไมํเป็นทางการสูง เนื่องจากมีคนอยูํภายในองค์การ
เป็นจ านวนมาก มีชํวงชั้นการบังคับบัญชาหลายระดับ การควบคุมติดตํอแตํละระดับมีชํวงหํางกัน
มาก ดังนั้นสมมติฐานของตัวแบบนี้จึงอยูํที่วําอ านาจขององค์การไมํได๎อยูํที่ต าแหนํง ที่เป็นทางการ 
(formal positions) เทํานั้น แตํความเป็นจริงของตัวแบบนี้อ านาจขององค์กรจะกระจายอยูํทั่วไป
ภายในองค์กร ทุกคนยํอมมีสํวนในการใช๎อ านาจใช๎วิจารณญาณของตน อันมีผลตํอการบริหาร
ทั้งสิ้น โดยเฉพาะอยํางยิ่งข๎าราชการที่ท าหน๎าที่ติดตํอใกล๎ชิดกับประชาชนที่มิใชํหัวหน๎าจะใช๎
วิจารณญาณของตนปฏิบัติหน๎าที่ที่ ผู๎บังคับบัญชาไมํอาจติดตามไปดูแลควบคุมตลอดเวลาได๎ บุคคล
กลุํมนี้  Michael Lipsky เรียกวํา street level bureaucrats จากเหตุผลดังกลําวตัวแบบนี้จึงเห็นวํามี
ปัจจัย 2 ประการที่สํงผลตํอความส าเร็จหรือล๎มเหลวขององค์การ คือ ระดับความเข๎าใจของผู๎ก าหนด
นโยบายตํอปัญหาความเป็นจริงในการให๎บริการขององค์กร  และระดับการยอมรับและในการปรับ
นโยบายเข๎าเป็นสํวนหน่ึงของหน๎าที่ประจ าวันของผู๎ปฏิบัติ 

ตัวแบบนี้จึงไมํสนับสนุนตํอนโยบายที่ยัดเยียดลงไปสูํระดับลํางโดยปราศจาก
ความเข๎าใจสภาพปัญหาและข๎อเท็จจริง และข๎อจ ากัดของผู๎ปฏิบัติโดยเฉพาะความพร๎อมตํางๆ 

5.  ตัวแบบทางการเมือง (political model) เป็นตัวแบบที่ให๎ความส าคัญลักษณะเชิง
การเมืองของนโยบาย เพราะเห็นวํานโยบายเร่ืองของการจัดสรรคุณคําภายในสังคมยํอมจะมีผู๎ได๎รับ
ประโยชน์และผู๎ที่เสียประโยชน์เสมอ ท าให๎ทุกฝ่ายจะมุํงรักษาผลประโยชน์ของตนเป็นอันดับแรก 
การจะหวังให๎มีผู๎เห็นชอบและปฏิบัติตามนโยบายทุกฝ่ายจึงเป็นเร่ืองยาก หรือเป็นไปไมํได๎ ดังนั้น
ตัวแบบนี้จึงมีสมมุติฐานวําความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยูํกับความสามารถของ
บุคคลที่เป็นตัวแทนขององค์กร กลุํมหรือสถาบันซึ่งจะท าหน๎าที่เป็นผู๎เลํน  (players) ในบทบาทการ
ตํอรองชักจูงให๎ฝ่ายตํางๆ  มีความเห็นรํวมกัน (consensus) และสามารถใช๎วิธีการมีสํวนรํวมใน
ท๎ายที่สุด 

ดังนั้นปัจจัยของความส าเร็จหรือล๎มเหลวของนโยบายจึงขึ้นอยูํกับปัจจัย 6 ประการ 
ประกอบด๎วย  (1) จ านวนที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติตามนโยบาย  (2) บุคลิกภาพของผู๎น า (3) ความรู๎



26 
 

 

ความ สามารถของผู๎น า  (4) สถานะอ านาจและทรัพยากรของหนํวยงาน  (5) ความสามารถในการ
ตํอรอง และ (6) การสนับสนุนจากหนํวยงานและบุคคลที่เกี่ยวข๎อง 

6.  ตัวแบบทั่วไป (general model) ตัวแบบนี้พัฒนามาจากตัวแบบทางด๎านการเมือง
ผนวกกับตัวแบบด๎านองค์การ เป็นความพยายามที่จะให๎ความส าคัญแกํตัวแปรอยํางกว๎างขวาง
ครอบคลุมหลายๆ ด๎านเข๎าด๎วยกัน เพราะเห็นวําตัวแปรจากตัวแบบแตํละตัวแบบตํางมีความส าคัญ
ด๎วยกัน อยํางไรก็ตามตัวแบบนี้จะให๎ความส าคัญแกํตัวแปรอิสระ 3 กลุํม ด๎วยกัน คือ  (1) กระบวน 
การในการติดตํอสื่อสารและการประสานงาน  (2) สมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  
และ (3) ความรํวมมือสนับสนุนของผู๎ปฏิบัติ 

สรุปจากการศึกษาแนวทางการน านโยบายไปปฏิบัติพบวํา นักวิชาการแตํละทํานได๎ให๎ค า
จ ากัดความการน านโยบายไปปฏิบัติในลักษณะที่แตกตํางกัน แตํก็มีสํวนที่คล๎ายคลึงกันอยูํบ๎างซึ่งก็
คือ การน านโยบายไปปฏิบัติจะเร่ิมขึ้นหลังจากที่ได๎มีการก าหนดเป้าหมายไว๎ในนโยบายแล๎ว และ
องค์กรที่รับผิดชอบจะน าเอาเป้าหมายเหลํานี้มาบริหารให๎บรรลุด๎วยการพิจารณาถึงปัจจัยตํางๆ และ
ขั้นตอนการบริหารเป็นหลักส าคัญของการบริหารทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และมีสํวนเกี่ยวข๎อง 
เพื่อให๎สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายซึ่งการศึกษายุทธศาสตร์การทํองเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัด
สมุทรสาคร ได๎ใช๎แนวคิด นโยบายสาธารณะและการน านโยบายไปปฏิบัติในการวิเคราะห์ข๎อมูล 
เพื่อให๎ได๎ผลการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

 

แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 

1.  ความหมายของกลยุทธ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
    1.1  กลยุทธ์  
  กลยุทธ์  และ ยุทธศาสตร์ ค าสองค านี้มีความหมายมาจากภาษาอังกฤษค าเดียวกันคือ 

“strategy” ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกค าวํา  “strategos” ที่เกิดมาจากค าวํา  “stratos” ซึ่งหมายถึง 
“army” หรือกองทัพ  ผสมกับค าวํา “agein” ซึ่งหมายถึง “lead” หรือ “น าหน๎า” จึงท าให๎นักวิชาการ
ทาง ด๎านการบริหารตีความหมายวํา “leading the total organization ” หรือการน าทางให๎กับองค์กร
โดยรวม ซึ่งมีนัยทั้งเชิงจุดมุํงหมายและวิธีการวําต๎องการอะไร ให๎ส าเร็จ และท าอยํางไร  (วัฒนา วงศ์
เกียรติรัตน์ และคณะ, 2548, หน๎า 16-18) กลยุทธ์ เป็นวิธีที่องค์กรเลือกเพื่อจะด าเนินการจากจุดที่
เป็นอยูํในปัจจุบันไปยังจุดหมายปลายทางในอนาคตที่ก าหนดไว๎ กลยุทธ์เป็นค าที่ใช๎ในวงการธุรกิจ
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หรือภาคเอกชน สํวนหนํวยงานภาครัฐจะใช๎ค าวํายุทธศาสตร์การใช๎กลยุทธ์มีมานานแล๎วในทาง
การทหารและการท าสงคราม 

 ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยจึงใช๎ความหมายของค าวํากลยุทธ์  และยุทธศาสตร์  ใน
ความหมายเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันมีการน ามาใช๎อยํางแพรํหลายในการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ดังน้ันในการศึกษา  “การบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การทํองเที่ยวแบบบูรณาการใน
จังหวัดสมุทรสาคร ” จึงจ าเป็นต๎องท าความเข๎าใจอยํางชัดเจนถึงความหมายค าวํา ค าวํากลยุทธ์  และ 
ยุทธศาสตร์(strategy) ซึ่งพบวํามีนักวิชาการได๎ให๎ความหมายไว๎เป็นจ านวนมากดังนี้ 

 Samuel Paul (1983, p. 57) ให๎นิยามวํา กลยุทธ์ หมายถึง ชุดของทางเลือกระยะยาว
เกี่ยวกับเป้าประสงค์เชิงปฏิบัติการและนโยบายรวมทั้งแผนปฏิบัติการของแผนงานของรัฐบาล ซึ่ง
องค์กรภาครัฐบาลก าหนดโดยค านึงถึงปัจจัยที่ส าคัญ 2 ประการ ได๎แกํ วัตถุประสงค์ของแผนงานที่
รัฐบาลก าหนดไว๎ และสิ่งแวดล๎อมที่มีอิทธิพลตํอการด าเนินงานของแผน 

 Samuel C. Certo & J. Paul Peter (1991, p. 17) ให๎นิยามไว๎วํา กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการ
ด าเนินงานที่มั่นใจได๎วําจะน าไปสูํความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ (2548, หน๎า 25) ให๎ความหมายค าวํา ยุทธศาสตร์ ( strategies) เป็น
การรวบรวมกลยุทธ์ กลวิธี และการปฏิบัติงานเข๎าด๎วยกันเพื่อให๎องค์กรประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายและมีชัยชนะเหนือคูํแขํง ไมํวําจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน 

 สุพานี สฤษฎ์วานิช ( 2544, หน๎า 361) ได๎ให๎ความหมายกลยุทธ์วําหมายถึง  แผนงาน
ส าคัญที่องค์การจะใช๎เป็นแนวทางในการบรรลุสูํเป้าหมายหลักขององค์การ  

 จากความหมายของนักวิชาการที่ได๎กลําว สรุปได๎วํากลยุทธ์หมายถึงแผนงานหรือแนว
ทางการปฏิบัติที่ระบุเป้าหมายในอนาคต โดยท าหน๎าที่เป็นเคร่ืองมือ  มีเป้าหมายที่ต๎องการให๎
องค์การบรรลุประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว๎  โดยทั่วไปกลยุทธ์ไมํควรเป็นวิธีการท างานตามปกติ 
แตํควรเป็นแนวทางหรือวิธีการที่มีอุบาย กลวิธีที่แยบยล ในเชิงบวก ส าหรับการท างานภายใต๎ข๎อจ ากัด
ตําง  ๆ

 หรือความหมายที่งํายที่สุดของค าวํากลยุทธ์ ก็คือแผนการปฏิบัติที่รวบรวมความ
พยายามทั้งหลายเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ กลยุทธ์จะได๎จากการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายใน
องค์กร (จุดแข็ง จุดอํอน) และวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอกองค์กร (โอกาส อุปสรรค) แล๎วน ามา
วิเคราะห์หาต าแหนํงขององค์กร (Position analysis) และก าหนดกลยุทธ์ตํางๆ ในล าดับถัดไป 

   1.2  การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ( strategic management) พบวํามี

นักวิชาการได๎ให๎ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ไว๎เป็นจ านวนมาก ดังเชํน 
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พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ (2542, หน๎า 4) ได๎ให๎ความหมายการจัดการกลยุทธ์ วําหมายถึง การ
ก าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จากนั้นจึง
วางแผนจัดท ากิจกรรมตําง ๆ เพื่อให๎องค์กรสามารถด าเนินงานตามภารกิจ และบรรลุถึง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได๎ตั้งไว๎ นอกจากนี้เนื่องจากการที่สภาพแวดล๎อมทางธุรกิจมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลาจึงอาจจะกํอให๎ เกิดโอกาสหรือข๎อจ ากัดแกํองค์กร ดังนั้นองค์กรจึง
จ าเป็นต๎องพิจารณาสภาพภายในขององค์กรเพื่อหาจุดแข็งหรือจุดอํอน เพื่อที่จะสามารถหลีกเลี่ยง
จากข๎อจ ากัดและใช๎ประโยชน์จากโอกาสที่มีอยูํ 

สุพานี สฤษฎ์วานิช (2544, หน๎า 9) สรุปความหมายการจัดการเชิงกลยุทธ์วําคือ กระบวน  
การในการบริหารองค์การอยํางเป็นระบบที่เน๎นการสร๎างอนาคตระยะยาว เน๎น การวิเคราะห์
สภาพแวดล๎อมภายนอกและภายใน และการสร๎างกลยุทธ์เพื่อให๎องค์การประสบความส าเร็จระยะ
ยาว 

มัลลิกา ต๎นสอน และฉัตยาพร เสมอใจ  (2545, หน๎า 23) กลําววํา การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
หมายถึง การศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล๎อม และการด าเนินงานขององค์กร การต้ังเป้าหมาย 
การก าหนด การด าเนินการ และการควบคุมกลยุทธ์ เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่องค์กรต๎องการอยํางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะสํงผลตํอความสามารถในการด าเนินงานและความได๎เปรียบในการแขํงขัน  

เสนํห์ จุ๎ยโต และ คณะ (2548, หน๎า 110) สรุปวําการจัดการเชิงกลยุทธ์สามารถตั้งเป็น
ข๎อสรุปได๎ดังน้ี (1) เป็นการมองในบริบทการแขํงขัน ( 2) มุํงสูํแนวทางและพัฒนา-ศักยภาพของการ
แขํงขันในองค์การในระยะยาว ( 3) มุํงการมีชัยในการแขํงขัน โดย การตอบสนองความต๎องการของ
การตลาดได๎ดีกวําเมื่อเทียบกับคูํแขํงขัน ( 4) เป็นการมองอนาคตในระยะยาวและจัดเตรียมตัวสนอง
ความเปลี่ยนแปลงได๎อยํางสม่ าเสมอ (5) เป็นการสร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขัน ( 6) มิได๎กระท า
โดยผู๎บริหารระดับสูงเทํานั้นแตํสามารถก าหนดกลยุทธ์จากจุดตํางๆ หรือระดับลํางลงมาได๎ด๎วย 
และ (7) มุํงสูํการสร๎างพัฒนาและมีตัวแบบองค์การที่มีความเข๎ากันได๎กับสภาพแวดล๎อมตลอดเวลา 

จินตนา บุญบงการ และณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์ ( 2549, หน๎า 14) ให๎ความหมาย  การจัดการ
เชิงกลยุทธ์หมายถึง  กระบวนการที่ประกอบไปด๎วยการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมและข๎อมูลส าคัญ
ของธุรกิจที่ใช๎ในการประกอบการตัดสินใจ การวางแนวทางส าหรับการด าเนินงาน และควบคุมการ
ปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การ  เพื่อที่จะสร๎างความมั่นใจวําองค์การสามารถที่จะด าเนินการได๎
อยํางสอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  ตลอดจนสามารถมีพัฒนาการและ
สามารถแขํงขันในอุตสาหกรรมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

พิบูล ทีปะปาล (2551, หน๎า 10) ให๎ความหมาย การจัดการเชิงกลยุทธ์ วํา  เป็นการก าหนด
ทิศทางหรือวิถีทางในการด าเนินงานขององค์การเพื่อให๎งานบรรลุผลตามเป้าหมายหรือ
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วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎  ซึ่งการก าหนดแนวทางหรือทิศทางในการด าเนินงานนั้น  ผู๎บริหารจ าเป็น
จะต๎องท าการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยตํางๆ ที่เกิดจากสิ่งแวดล๎อมภายในและภายนอกองค์การ  
เพื่อจัดท าแผนงานด าเนินงานที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให๎บรรลุเป้าหมายที่วางไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

John A. Pearce and Richard B. Robinson (2009, p. 3) ได๎ให๎ความหมายของการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ ไว๎วําหมายถึง กระบวนการตัดสินใจและการปฏิบัติตํางๆ  ที่จะสํงผลตํอการวางแผนและ
การปฏิบัติตามแผน  โดยวิธีการเหลํานั้นจะสามารถชํวยให๎องค์การประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

Leslie W. Rue and Lloyd L. Byars (2000) ได๎กลําวไว๎วํา การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการ
ก าหนดการปฏิบัติการที่เหมาะสม  และมีการประเมินผลอยํางตํอเน่ืองของแผนเชิงกลยุทธ์  โดย
ก าหนดทิศทางและการท างานในระยะยาวขององค์การ  ดังนั้นการจัดการเชิงกลยุทธ์จึงมีการพัฒนา
แผนเชิงกลยุทธ์และปรับให๎เป็นปัจจุบันอยูํเสมอ  

โดยสรุปจากการศึกษาแนวคิดตํางๆ ผู๎วิจัยเห็นวําการจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการ
จัดการขององค์กรในการก าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของกิจการทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว เพื่อให๎บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว๎ตามวัตถุประสงค์อยํางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการก าหนด
แนวทางหรือทิศทางในการด าเนินงานนั้น ผู๎บริหารจ าเป็นจะต๎องท าการวิเคราะห์และประเมินปัจจัย
ตํางๆ ที่เกิดจากสิ่งแวดล๎อมภายในและภายนอกองค์การ  เพื่อจัดท าแผนงานด าเนินงานที่เหมาะสม
ที่สุด ดังนั้นในการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ดจีึงจ าเป็นที่ต๎องมีการพัฒนาแผนเชิงกลยุทธ์และปรับให๎เป็น
ปัจจุบันอยูํเสมอ 

2. วิวัฒนาการของแนวคิดในการจัดการกลยุทธ์  
แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ได๎มีการพัฒนาหรือวิวัฒนาการให๎เหมาะสมตามยุคสมัยของ

สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป สุพานี สฤษฎ์วานิช (2546, หน๎า 55-75) ได๎ท าการสรุปการพัฒนาหรือ
วิวัฒนาการของแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ไว๎ดังตํอไปนี้ 

ปี ค.ศ. 1968 ได๎เสนอแนวคิดตาขํายผลิตภัณฑ์และตลาด ( product/market matrix) เพื่อใช๎
วิเคราะห์ทางเลือกของกลยุทธ์ที่จะพิจารณาสินค๎าที่ควบคูํกับ การตลาดออกเป็น 4 กลยุทธ์ยํอย คือ 
(1) สินค๎าเดิมและตลาดเดิม ( 2) สินค๎าเดิมแตํเข๎าตลาดใหมํ  (3) สินค๎าใหมํกับตลาดเดิม และ( 4) 
สินค๎าใหมํเข๎าตลาดใหมํ ตํอมาเกิดแนวคิดเร่ือง learning curve คือ ถ๎าสํวนครองตลาดเพิ่มขึ้น จะ
น าไปสูํการผลิตที่มากขึ้น  และในการผลิตมากขึ้นจะสํงผลให๎ต๎นทุนการผลิตตํอหนํวยลดลงซึ่งจะ
ท าให๎ผู๎ผลิตสามารถก าหนดราคาที่แขํงขันมากขึ้น  แตํในที่สุดแนวคิดนี้ก็แพรํหลายท าให๎ผู๎ผลิตพา
กันเลํนสงครามกลยุทธ์ทางด๎านราคา 

 

http://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+A.+Pearce%22&source=gbs_metadata_r&cad=10
http://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+B.+Robinson%22&source=gbs_metadata_r&cad=10
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ในปี ค.ศ. 1979 เกิดแนวคิดเร่ืองหนํวยธุรกิจ ( strategic business unit--sbu) แนวคิดนี้มองวํา
ควรต๎องมีการจัดกลุํมธุรกิจออกเป็นหนํวยเชิงกลยุทธ์ เพื่อให๎สามารถวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมไปตาม 
SBU ได๎ และท าให๎เกิดแนวคิดใหมํในเร่ืองของความเป็นอิสระ ( autonomy) และความรับผิดชอบ  
(responsibility) ของผู๎บริหาร 

ตํอมาได๎เกิดแนวคิดเร่ืองการวางแผนแฟ้มงาน ( portfolio planning) เป็นการวิเคราะห์  SBU 
แล๎ววางต าแหนํงของ SBU ลงในเมทริกซ์ ( matrix) แนวคิดเร่ืองการวางแผนแฟ้มงาน ( portfolio 
planning) ที่นิยมใช๎กันมาก คือ BCG Matrix ซึ่ง Boston Consulting Group Co., Ltd. เป็นผู๎พัฒนา
ระบบนี้ โดยจะมีแกนนอนเป็นสํวนครองตลาด และเปรียบเทียบกับแกนตั้งที่เป็นอัตราการเติบโต
ของอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันมีการเสนอแนวคิดเร่ือง PIMS เป็นการศึกษา  และตรวจสอบปัจจัย
แหํงความส าเร็จในเชิงกลยุทธ์ โดยใช๎ข๎อมูลจากบริษัทตํางๆ  ในอเมริกาเป็นจ านวนหลายร๎อยบริษัท 
เพื่อให๎ทราบถึงปัจจัยที่มีผลตํอ ROI ของ SBU 

ในปี ค.ศ. 1980 เกิดแนวคิดเร่ืองการวางต าแหนํงกลยุทธ์เพื่อความส าเร็จ ซึ่งเป็นเร่ืองของ
การก าหนดความสามารถ  (capabilities) ขององค์กรที่จะท าให๎กิจการบรรลุผลส าเร็จเหนือคูํแขํงขัน
ในระยะยาว  แนวคิดแรกคือกลยุทธ์การแขํงขัน ( competitive strategy) โดย Michael E. Porter 
(1985) ซึ่งได๎เสนอแนวคิดวําวําองค์กรควรจะมีการก าหนดกลยุทธ์ 3 ทางเลือก คือ ( 1) กลยุทธ์การมี
ต๎นทุนการผลิตที่ต่ า ( cost leadership strategy) (2) กลยุทธ์การสร๎างความแตกตําง ( differentiation 
strategy) และ (3) กลยุทธ์การเจาะจงในตลาด ( focus strategy) ตํอมา Michael E. Porter ได๎เสนอ
แนวคิดเร่ืองการวิเคราะห์โครงสร๎างอุตสาหกรรม ภาวะการแขํงขัน  และศักยภาพการท าก าไรของ
อุตสาหกรรม โดยใช๎เคร่ืองมือที่เรียกวํา five forces model และถูกพัฒนาเป็นแนวคิดในการ
วิเคราะห์กิจกรรมสร๎างมูลคําเชื่อมโยง (value chain analysis) 

ปี ค.ศ.1990 C.K. Prahalad and G. Hamel (1990, หน๎า 79–91) เสนอแนวคิดเร่ืองความ 
สามารถหลัก ( core competency) โดยความสามารถหลักจะเป็นความสามารถขององค์การในการ
ประสานความสามารถของ SBU ตํางๆ เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาธุรกิจใหมํๆ  และเขาได๎เสนอ
แนวคิดการปรับรื้อองค์การ ( business process re-engineering) เพื่อลดขั้นตอนการท างานทุก
กระบวนการ ท าให๎กิจการบรรลุประสิทธิภาพสูงสุด  และประสิทธิผลอยํางต๎องการ และ  Robert S. 
Kaplan and David P. Norton (1996) ได๎เสนอแนวคิดเร่ือง การวัดผลองค์การอยํางสมดุล ( balancd 
scorecard) คือ การวัดผลองค์การให๎ครอบคลุมและสมดุลมากขึ้น คือ  นอกเหนือจากวัดผลองค์การ
ในด๎านการเงิน ซึ่งเป็นไปตามวิธีการแบบเดิมที่นิยมใช๎กันแล๎ว ควรวัดผลองค์การอีก 3 ด๎าน คือ (1) 
ความพึงพอใจของลูกค๎า (2) ด๎านกระบวนปฏิบัติงานขององค์การ และ (3) ด๎านการเสริมการเรียนรู๎
การเจริญเติบโตเพื่ออนาคตขององค์การด๎วย 
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ปี ค.ศ. 1991 เกิดแนวคิดเร่ือง กลยุทธ์ของเจ๎าของกิจการ ( owner strategy) เป็นการก าหนด
กลยุทธ์และมาตรการตําง ๆ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู๎ถือหุ๎น  และในปี  ค.ศ. 1993 เกิดแนวคิด
เร่ือง การเปรียบเทียบสมรรถนะ ( benchmarking) คือ เสนอให๎ผู๎บริหารต๎องมีการเปรียบเทียบ
องค์การในด๎านตํางๆ กับผู๎ที่ท าในเร่ืองนั้นๆ ได๎ดีที่สุดซึ่งอาจจะไมํใชํคูํแขํงขันในอุตสาหกรรม
เดียวกันก็ได๎ ซึ่งจะท าให๎เกิดการปรับปรุงเพื่อลดอุปสรรคตํางๆ ( breakthrough improvement) แกํ
องค์กรได๎ 

ผลสรุปการพัฒนาหรือวิวัฒนาการของแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่น าเสนอโดยสุพานี   
สฤษฎ์วานิช พบวํา วิวัฒนาการของแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ ได๎มีการพัฒนาอยํางตํอเน่ืองตั้งแตํ
ปี ค.ศ. 1960 และได๎มีการพัฒนาอยํางเต็มที่ในปี ค.ศ. 1980–1990 ทั้งนี้การพัฒนาหรือวิวัฒนาการ
ของแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์  เพื่อเป็นกลยุทธ์การบริหารที่มีประสิทธิภาพที่ท าให๎การบริหาร
สามารถประสบผลส าเร็จในทุกสถานการณ์และทุกเงื่อนไขของสภาพแวดล๎อมนั้น  โดยสรุปเป็น
ลักษณะกลยุทธ์ที่ส าคัญ ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ 1 เป็นการบริหารเชิงรวมที่ท าอยํางเป็นระบบ และมีการบริหารครบสมบูรณ์
ในทุกด๎าน 

 กลยุทธ์ที่ 2 เป็นการบริหารที่พร๎อมสมบูรณ์ด๎วยแผนงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งระบุออก  
มาโดยอาศัยเป้าหมาย (goals) เป็นเคร่ืองมือ แผนงานที่มีประสิทธิภาพเหลํานี้ จะเกิดขึ้นได๎ก็โดยการ
ให๎ผู๎ปฏิบัติได๎มีสํวนรํวมในการพิจารณาก าหนดเป้าหมายด๎วย 

 กลยุทธ์ที่ 3 เป็นการบริหารที่พร๎อมสมบูรณ์ด๎วยเทคนิคการจัดท าแผน  การวัดผล การจูง
ใจการควบคุม และการสามารถแสวงหาผลประโยชน์จากสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงได๎อีกด๎วย 

3.  ความส าคัญของจัดการเชิงกลยุทธ์ 
หลักการของการจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นหลักการที่จะชํวยให๎ผู๎บริหารสามารถประยุกต์ใช๎ใน

การบริหารองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงและได๎รับผลกระทบ  โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาวที่มีตํอองค์กรได๎อยํางเหมาะสมและอยํางมีประสิทธิผล ได๎กลําวถึงความส าคัญของ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ไว๎ 5 ประเด็น ดังน้ี 

1. การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการก าหนดทิศทางที่ชัดเจนขององค์กร  ผู๎ก าหนดกลยุทธ์จะ
ท าการก าหนดวิสัยทัศน์ในอนาคตขององค์กร  ท าให๎สมาชิกทั้งองค์การทราบถึงทิศทางที่ทุกคนจะ
ด าเนินไปอยํางชัดเจน 

2. การจัดการเชิงกลยุทธ์ชํวยให๎ผู๎บริหารระดับสูง  มีวิสัยทัศน์ที่กว๎างไกลในการมองถึง
อนาคตขององค์การ ซึ่งสามารถชํวยลดความเสี่ยงขององค์การในอนาคตลงได๎ 
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3. การจัดการเชิงกลยุทธ์ชํวยให๎องค์กรสามารถด าเนินงานและใช๎ทรัพยากรที่ตนมีในการ
แขํงขันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และได๎ผลส าเร็จดีกวําการบริหารงานตามปกติ 

4. การจัดการเชิงกลยุทธ์ชํวยลดการตํอต๎านการเปลี่ยนแปลง ( resistance to change) การ
จัดการเชิงกลยุทธ์มุํงเน๎นการมีสํวนรํวมจากสมาชิก  ท าให๎ทุกคนเกิดความพึงพอใจในการยอมรับ
แผนกลยุทธ์นั้น ท าให๎การตํอต๎านมีน๎อยลง 

5.  การจัดการเชิงกลยุทธ์สร๎างความสอดคล๎องในการปฏิบัติงาน ( harmony) ซึ่งจากการมี
สํวนรํวมในการวางแผนกลยุทธ์  ท าให๎สมาชิกทุกคนรับทราบและยอมรับทิศทางที่ชัดเจนของ
องค์การ 

ความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์สรุปความส าคัญมีดังน้ี 
1.  ชํวยให๎องค์การมีวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์การในอนาคตอยํางชัดเจน  สามารถ

ใช๎เป็นแนวทางส าหรับผู๎ปฏิบัติงานในการท างานให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2.  ชํวยให๎การด าเนินงานมีความสอดคล๎องในหน๎าที่ตํางๆ ภายในองค์การ  เพื่อจะน าไปสูํ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ 
3.  เปิดโอกาสให๎ผู๎บริหารในระดับตํางๆ ได๎มีสํวนรํวมในการบริหาร และมีความคิดริเร่ิม

สร๎างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์การ 
4.  ชํวยให๎องค์การสามารถคาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้น  แล๎วเปลี่ยนแปลงปัญหาให๎เป็น

โอกาสที่จะด าเนินธุรกิจในอนาคต 
5.  ชํวยให๎ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว๎างไกล  ท าให๎สามารถตัดสินใจได๎อยํางรอบคอบและ

สามารถลดความเสี่ยงได๎ 
4.  ประโยชน์ของจัดการเชิงกลยุทธ์ 
ปัจจุบันแนวคิดของการจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นที่ยอมรับและมีการน าเข๎าไปใช๎กันอยําง

แพรํหลาย แตํหลายคร้ังที่ผู๎ที่มีสํวนรํวมยังขาดความเข๎าใจถึงประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์วํา
มีความส าคัญมากหรือน๎อยเพียงใด การบริหารเชิงกลยุทธ์ท าให๎องค์กรเกิดความกระตือรือร๎นในการ
กระท าลํวงหน๎า (proactive) มากกวําการตอบสนอง ( reactive) ในการก าหนดอนาคตของตน นั่นคือ
ท าให๎มีการริเร่ิม และมีอิทธิพล มากกวําเพียงแคํการตอบสนองตํอกิจกรรมและมีการควบคุมชะตา
กรรมของตนเอง  สมยศ นาวีการ ( 2542, หน๎า 1-2) ได๎สรุปถึงประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
โดยแบํงออกเป็น 3 ประเด็น ดังน้ี 

1.  การสร๎างความสอดคล๎องของการกระท าภายในองค์กรการจัดการเชิงกลยุทธ์จะชํวย
ให๎หนํวยงานขององค์กรมุํงไปสูํวัตถุประสงค์อยํางเดียวกัน ถ๎าปราศจากแนวทางที่ก าหนดโดยการ
บริหารเชิงกลยุทธ์แล๎ว หนํวยงานขององค์กรมักจะโน๎มเอียงไปสูํทิศทางที่แตกตํางกัน 
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2.  การพัฒนาการใช๎ความคิดที่เกิดจากการมีสํวนรํวมในการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มีคุณคํา
เทําเทียมกับกลยุทธ์ขององค์กรที่ถูกก าหนดขึ้นมา การจัดการเชิงกลยุทธ์บังคับให๎ผู๎บริหารต๎องมี
ประสิทธิภาพและตระหนักถึงสภาพแวดล๎อมของพวก-เขามากขึ้น การบริหารเชิงกลยุทธ์จะปลูกฝัง
นิสัยการใช๎ความคิดและการมองอนาคตแกํผู๎บริหาร 

3.  การเปิดโอกาสให๎มีสํวนรํวมในการจัดการเชิงกลยุทธ์ไมํเพียงแตํกํอให๎เกิดสนับสนุน
ความผูกพันเทํานั้น แตํจะเป็นการชํวยลดการตํอต๎านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด๎วย ปกติบุคคลที่จะ
ตํอต๎านสิ่งที่พวกเขาไมํเข๎าใจ แตํสํวนใหญํจะยอมรับการตัดสินใจเมื่อเข๎าใจปัจจัยที่จ ากัดและ
ทางเลือกที่เป็นไปได๎ องค์กรขนาดใหญํจะมีการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่เป็นทางการมากกวําองค์กร
ขนาดเล็ก แตํทั้งนี้ไมํได๎หมายความวําการจัดการเชิงกลยุทธ์จะมีความส าคัญน๎อยตํอองค์กรขนาด
เล็ก แม๎วําการจัดการเชิงกลยุทธ์จะชํวยปรับปรุงผลงานระยะยาวได๎ดี 

หลักการของการจัดการเชิงกลยุทธ์สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการด าเนินงานได๎อยํางมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ดังนี ้(จินตนา บุญบงการ และณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2549, หน๎า 16) 

1.  ก าหนดทิศทางขององค์การ (set direction) ชํวยให๎ผู๎บริหารเกิดความเข๎าใจตํอการเปลี่ยน 
แปลงและมีวิสัยทัศน์ตํออนาคต  ท าให๎สามารถก าหนดวัตถุประสงค์และทิศทางการด าเนินงานเป็น
รูปธรรม  

2.  สร๎างความสอดคล๎องในการปฏิบัติ (harmony) แนวคิดนี้กํอให๎เกิดวิสัยทัศน์และความ
เข๎าใจรํวมกันในวัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนินงาน  ซึ่งจะท าให๎การจัดสรรในทรัพยากรและ
การด าเนินงานเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแกํองค์การ 

3.  สร๎างความพร๎อมให๎แกํองค์การ ( provide readiness) ชํวยให๎ผู๎บริหารและสมาชิกของ
องค์การเกิดความเข๎าใจในภาพรวมและศักยภาพของธุรกิจ  ตลอดจนอิทธิพลของปัจจัยแวดล๎อมที่มี
ตํอองค์การ ท าให๎องค์การมีความพร๎อมตํอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

4.  สร๎างประสิทธิภาพในการแขํงขัน (improve competitive efficiency) การจัดการเชิงกล
ยุทธ์ชํวยท าให๎สามารถจัดล าดับความส าคัญในการด าเนินงานและเป้าหมายอยํางเหมาะสมและใช๎
ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพ 

ในองค์กรที่มีการจัดการเชิงกลยุทธ์ มีสํวนส าคัญท าให๎ผลการด าเนินงานดีกวําองค์การที่ไมํ
ใช๎หลักการจัดการเชิงกลยุทธ์  และมีประโยชน์ตํอการด าเนินงาน ดังนี้ (พิบูล ทีปะปาล , 2551, หน๎า 
25) 

1.  ท าให๎เข๎าใจวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ขององค์การชัดเจนยิ่งขึ้น 
2.  ท าให๎ทราบวําอะไรบ๎างมีความส าคัญเชิงกลยุทธ์ 
3.  ท าให๎เข๎าใจสภาพแวดล๎อมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงดียิ่งขึ้น 
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4.  เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ 
5.  ท าให๎ผู๎บริหารมีความตื่นตัวตํอการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
6.  ชํวยให๎ผู๎บริหารมีความรอบคอบในการวางแผนงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
7.  ชํวยให๎การตัดสินใจของผู๎บริหารทั่วทั้งองค์การได๎เกิดความรํวมมือและได๎มีความเป็น

เอกภาพ 
8.  เพื่อให๎ทราบถึงแนวโน๎มของกิจกรรมตํางๆ ที่จะเกิดขึ้นลํวงหน๎า และท าให๎ร๎ุวําจะต๎อง

ตัดสินใจอยํางไร 
ส าหรับประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ตํอพฤติกรรมการบริหาร  John A. Pearce and 

Richard B. Robinson (2000, pp. 9 - 10) ได๎กลําวไว๎ดังนี้ 
1.  การจัดท ากลยุทธ์จะชํวยป้องกันไมํให๎องค์การเกิดปัญหาตํางๆได๎มาก  เมื่อผู๎บริหารให๎

ความส าคัญตํอการวางแผนกลยุทธ์ 
2.  การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์โดยอาศัยกระบวนการกลุํมของบุคลากรที่มีความร๎ู และความ

ช านาญในงานกํอให๎เกิดแนวทางการจัดท ากลยุทธ์ที่หลากหลาย 
3.  บุคลากรเมื่อได๎มีสํวนรํวมในการจัดท ากลยุทธ์จะสํงผลท าให๎มีขวัญและก าลังใจใน

การท างานที่ดีสํงผลให๎ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น 
4.  ชํวยให๎เกิดการลดชํองวํางหรืองานที่ท าซ้ าซ๎อนกันในการด าเนินกิจกรรมระหวําง

บุคคลและกลุํม เพราะจะท าให๎บุคลากรร๎ูบทบาทหน๎าที่และความรับผิดชอบของตนเองที่ชัดเจน 
5.  การตํอต๎านการเปลี่ยนแปลงจะลดลงเมื่อบุคลากรได๎มีสํวนรํวมในการจัดท ากลยุทธ์

ท าให๎เกิดความภาคภูมิใจ  และความพอใจ จึงเกิดการยอมรับและพร๎อมให๎ความรํวมมือด าเนินการ
เปลี่ยนแปลง 

5.   กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์มีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการทั้งระดับภาครัฐและภาคเอกชน

ทั่วไป บรรดาผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียหลัก จะต๎องมีบทบาทส าคัญในการออกแบบกระบวนการ ในการ
น าไปสูํการจัดท ากลยุทธ์เพื่อกํอให๎เกิดผลประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
ประกอบด๎วยขั้นตอนที่ส าคัญ 5 ขั้นตอน (อุทุมพร พัชรารัตน์, 2547, หน๎า 7–20) ดังนี ้

1.  การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อม ( swot) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล๎อมภายใน 
และปัจจัยสภาพแวดล๎อมภายนอก ทั้งนี้จะได๎เพื่อก าหนดโอกาส  (opportunities) อุปสรรค ( threats) 
จุดแข็ง (strengths) และจุดอํอน (weaknesses) ส าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อม  (swot analysis) 
เพื่อน าไปประกอบการก าหนดกลยุทธ์  จะต๎องตรวจสอบปัจจัยแวดล๎อมตํางๆ  อยํางรอบคอบ  ผําน
เทคนิคการวิเคราะห์สถานการณ์โดยยึดหลักการที่มีสํวนรํวม  เพื่อให๎บรรลุภารกิจ  (mission) ด๎วย

http://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+A.+Pearce%22&source=gbs_metadata_r&cad=10
http://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+B.+Robinson%22&source=gbs_metadata_r&cad=10
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การสร๎างความ สัมพันธ์ระหวํางองค์กรให๎เหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล๎อม  เพื่อให๎สามารถ
ด าเนินการวางแผนได๎อยํางเหมาะสม 

2.  การก าหนดทิศทาง (set organization direction) ผู๎บริหารจะก าหนดทิศทางขององค์กร
ในรูปวิสัยทัศน์ ( vision) ภารกิจ  (mission) และเป้าประสงค์ ( corporate objectives) เพื่อใช๎เป็น
แนวทางในการด าเนินงานและเป็นเป้าหมายในระยะยาว ซึ่งมีความส าคัญในสถานการณ์ปัจจุบันที่มี
การเปลี่ยนแปลงความผันผวนและความซับซ๎อนของการจัดการ  ซึ่งอาจท าให๎ผู๎บริหารให๎ความ
สนใจกับปัญหาในระยะสั้นจนลืมวัตถุประสงค์ในระยะยาว  จึงจะต๎องมีการก าหนดทิศทางโดย
จัดล าดับความ ส าคัญในความต๎องการเชิงกลยุทธ์ให๎ชัดเจน 

3.  การก าหนดกลยุทธ์ ( strategic formulation) เป็นการน าเอาข๎อมูลของสภาพแวดล๎อม
ทิศทางขององค์กรมาก าหนดกลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางในการด าเนินงานและสร๎างความได๎เปรียบใน
การแขํงขัน  กลยุทธ์จึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น  โดยกลยุทธ์ของแตํละองค์กรจะถูกก าหนดตาม
ลักษณะพื้นฐานขององค์กรน้ันๆการจะก าหนดกลยุทธ์ได๎นั้นจะต๎องร๎ูสภาวะของตนเองกํอน  การ
ก าหนดกลยุทธ์จึงต๎องมีความครอบคลุมผลการด าเนินการทั้งในระดับ กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(corporate strategy) กลยุทธ์ระดับแผนงาน ( business strategy) และกลยุทธ์ระดับโครงการ 
(functional strategy) 

4. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ เป็นการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์  (strategic implementation) 
โดยจัดระบบงาน การมอบหมายงาน ในการวางแผนปฏิบัติงาน  เพื่อให๎การน ากลยุทธ์ไปใช๎บรรลุ
เป้าหมายที่ต๎องการกลยุทธ์เป็นกระบวนการที่ครอบคลุมในกระบวนการเรียนรู๎  การปฏิบัติการ
แสดงออกทางพฤติกรรม  และเป็นกระบวนการที่ตํอเน่ืองเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเป็นองค์รวมอยําง
เป็นรูปธรรม ผํานการจัดโครงสร๎าง บุคลากร และการประสานงานรํวมกันอยํางเป็นระบบ 

5.  การควบคุมเชิงกลยุทธ์ ( strategic assessment and control) คือ การตรวจสอบกิจกรรม
และผลการด าเนินงาน โดยท าการเปรียบเทียบระหวํางผลการด าเนินงานจริงและผลการด าเนินงานที่
ต๎องการ ผู๎บริหารจะต๎องใช๎ข๎อมูลเหลํานี้ส าหรับเพื่อการแก๎ไขปัญหา  และการควบคุมเชิงกลยุทธ์จะ
มีประสิทธิภาพได๎  ผู๎บริหารจะต๎องได๎รับข๎อมูลป้อนกลับที่ชัดเจนทันที  เป็นการก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานของงานติดตามตรวจสอบ และการประเมินการตัดสินใจ  เป็นการแก๎ไขให๎การด าเนินงาน
สอดคล๎องกับข๎อจ ากัดของแตํละเหตุการณ์  การควบคุมเชิงกลยุทธ์เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบ
การปฏิบัติการ เป็นกระบวนการในการก าหนดเกณฑ์และมาตรฐาน ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมิน  แก๎ไขให๎การด าเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมาย หรือปรับปรุงแผนการด าเนิน  งานให๎
สอดคล๎องกับข๎อจ ากัดของเหตุการณ์ในสภาพแวดล๎อมจริง 
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การบริหารองค์กรเชิงกลยุทธ์ สามารถแยกได๎ 3 สํวน (ด ารงค์ วัฒนา, 2545, หน๎า 47) ดังนี้  
 สํวนที่ 1 ความเกี่ยวพันกันขององค์การกับสภาพแวดล๎อม  เป็นความเกี่ยวพันกันของ

องค์การกับสภาพแวดล๎อม หมายถึง  ความสัมพันธ์ระหวํางองค์การซึ่งเป็นหนํวยงานที่จัดต้ังขึ้นมา  
เพื่อท างานให๎ส าเร็จตามจุดมุํงหมายที่ได๎เลือกสรรมาแล๎วอยํางใดอยํางหนึ่ง  กับสภาพแวดล๎อมซึ่ง
เป็นสภาพเงื่อนไขของปัจจัยภายนอก ทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองที่อยูํนอกเหนือการ
ควบคุมขององค์การ ที่ซึ่งสภาพเงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี   อันเป็นโอกาสที่จะ
เอ้ืออ านวยให๎กับการท างานขององค์การ  หรืออาจเปลี่ยนแปลงไปในทางไมํดีจนเป็นข๎อจ ากัดหรือ
อุปสรรคตํอการด าเนินการขององค์การได๎  

 สํวนที่ 2 ระบบตํางๆ ขององค์การ โดยระบบที่หนึ่ง คือ  ระบบโอกาสเป็นระบบการ
ท างานของผู๎บริหารระดับสูงที่คาบเกี่ยวกับสภาพแวดล๎อมภายนอกโดยตรง  ระบบโอกาสจึงเป็น
ระบบที่อยูํครํอมระหวํางองค์การกับสภาพแวดล๎อมทั้งสองวง  และในเวลาเดียวกันภาระงานบริหาร
ด๎านน้ีของผู๎บริหาร ก็จะเป็นงานด๎านการบริหารโอกาส  (opportunity management) นั่นเอง ระบบที่
สองเป็นระบบงาน คือ ระบบของทรัพยากรตํางๆ  ที่จัดเตรียมไว๎ภายในองค์การเพื่อส าหรับการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานตํางๆ  ที่ได๎ก าหนดไว๎   ระบบงานนี้จะประกอบด๎วยปัจจัยตํางๆ  ที่เป็น
ทรัพยากรที่น ามาใช๎เพื่อการปฏิบัติงานที่จ าเป็นต๎องท าปัจจัยเหลํานี้จะประกอบด๎วยปัจจัยตํางๆ ที่
เป็นปัจจัยทางวัตถุสิ่งของ เชํน เงินทุน เคร่ืองจักร อุปกรณ์  วัตถุดิบและสิ่งจ าเป็นอ่ืนๆ ระบบที่สาม
เป็นระบบคน คือ ทรัพยากรที่มีชีวิต จิตใจ  พร๎อมทักษะ ความช านาญและความสามารถที่จะเข๎ามา
ปฏิบัติงานตามหน๎าที่ที่ก าหนดไว๎  ทั้งนี้ ทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู๎ด าเนินกิจการตํางๆ ในขั้นปฏิบัติ  
โดยจะเป็นผู๎ใช๎ทรัพยากรตํางๆ เชํน เงินทุน สิ่งของ วัตถุดิบ  และจะเป็นผู๎ขับเคลื่อนระบบในการท า
กิจกรรมตํางๆ เชํน  เดินเคร่ืองจักรหรือคอยให๎บริการตามหน๎าที่ เป็นต๎น ผลงาน  ที่ได๎ออกมาจากที่
ได๎ด าเนินไปจะดีมากหรือน๎อยอยํางไรนั้น  สํวนใหญํจะขึ้นอยูํกับปัจจัยด๎านบุคคลนี้เป็นอยํางมาก 
ทั้งนี้เพราะคนเป็นปัจจัยผันแปรซึ่งตํางกับปัจจัยทรัพยากรอ่ืนๆ    

 สํวนที่ 3 ระบบการบริหาร คือ ระบบการท างานของผู๎บริหารในการบริหาร ตามระดับ
ตํางๆ  ขององค์การให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให๎เกิดผลส าเร็จมากที่สุดส าหรับองค์การ  ซึ่ง
ระบบการบริหารนี้ หากพิจารณาจะเร่ิมจากระบบตํางๆ ขององค์การโดยได๎สัมพันธ์มาถึงการปฏิบัติ
หน๎าที่การบริหารโดยนักบริหาร  ภารกิจที่ส าคัญของผู๎บริหาร คือ การสร๎างประสิทธิภาพในการจัด
ระบบงานตํางๆ ให๎เหมาะสม สะดวกและงําย ที่คนผู๎ปฏิบัติจะท าได๎โดย มีประสิทธิภาพการผลิตสูง  
ซึ่งจะพิจารณามองภาระหน๎าที่ ดังกลําวเป็นภาพรวม ก็คือ การประสานงาน ( coordination) หรือการ
ประสานงานการท างานของฝ่ายตํางๆ ให๎เข๎ากันได๎ ( coordination work) นั่นเอง และในทางปฏิบัติ
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ผู๎บริหารจะต๎องมีวิธีการปฏิบัติที่เรียกได๎วํา เป็นหน๎าที่ ส าหรับงานบริหาร  (managerial function) ที่
เป็นมาตรฐานที่จะต๎องกระท าโดยผู๎บริหาร 5 ประการ คือ 

  3.1  การวางแผน (planning) หรือการก าหนดทิศทาง ขององค์การพร๎อมไปกับ
เป้าหมายและแผนงานตําง ๆ 

  3.2  การจัดองค์การ ( organizing) หรือการจัดระเบียบทรัพยากรให๎เป็นระบบ 
งานที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบวิธีท างานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  

  3.3  การจัดคนเข๎าท างาน (staffing) คือ การจัดหา พัฒนา และรักษาให๎องค์การ
มีทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณคําสูงสุด  เพื่อพร๎อมที่จะปฏิบัติงานและสร๎างสรรค์ความส าเร็จให๎กับ
องค์การ 

  3.4  การสั่งการ (directing) หรือการมีศิลปะการสร๎างความเข๎าใจและร๎ูจักจูงใจ
และก ากับให๎ผู๎ท างานทุกคน  และทีมงานตํางๆ  ท างานโดยทุํมเทและเสริมประสานตํอกันเพื่อ
ผลส าเร็จของสํวนรวมรํวมกัน 

  3.5  การควบคุม (control) หรือการติดตามผลการปฏิบัติงานที่ก าลังด าเนินไป  
เพื่อให๎ทราบถึงประสิทธิภาพของการท างานตํางๆ ในระหวํางกระบวนการท างาน ทั้งนี้  หากผลงาน
ใดผิดไปจากที่คาดคิด  ผู๎บริหารก็จะแก๎ไขและปรับให๎การท างานกลับสูํภาวะที่มีประสิทธิภาพอีก
คร้ัง  

 ในทางปฏิบัติการบริหารองค์การเชิงกลยุทธ์  ผู๎บริหารไมํสามารถที่จะท าโดยแยกหน๎าที่
บริหารเป็นอยํางๆ ได๎  แตํอาจท าสลับไปมาหรือเน๎นบางหน๎าที่เป็นพิเศษ โดยภารกิจการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์ ประกอบด๎วย 3 ด๎านใหญํๆ (วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และ คณะ, 2548, หน๎า 18-20) 
ดังนี ้

1.  ด๎านแผนงานหรือด๎านความสามารถในการบริหารองค์การ  โดยได๎วางแผนให๎
องค์การโดยสํวนรวมสามารถเลือกท าธุรกิจที่ดีที่สุด  ที่ซึ่งจะชํวยองค์การส าเร็จผลในทางตํางๆ ได๎
สูง โดยมีการเสี่ยงน๎อย 

2.  ด๎านโครงสร๎าง คือ การสามารถบริหารทรัพยากรขององค์การ  ให๎มีการจัดรูป  
แบบขึ้นมาเป็นโครงสร๎างองค์การและระบบการท างานตํางๆ  ที่สามารถน ามาใช๎ด าเนินการปฏิบัติ  
เพื่อท างานตามแผนงานบรรลุผลส าเร็จทุกขั้นตอนอยํางมีประสิทธิภาพ 

3.  ด๎านกระบวนการปฏิบัติ คือ การสามารถสร๎างประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง  โดยพนักงานทุกกลุํมทุกระดับซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์  มีการทุํมเท
ความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค์ และประสานสามัคคีจนเกิดผลดีตํอการสร๎างผลงาน  และผลส าเร็จให๎กับ
ภารกิจในระยะยาวได๎ 
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สรุป การบริหารเชิงกลยุทธ์ ถือเป็นแนวทางการบริหารที่เป็นระบบ มีบทบาทส าคัญในการ
บริหารจัดการทั้งระดับภาครัฐและภาคเอกชน โดยแตํละสํวนของการบริหารเชิงกลยุทธ์ จะมี
ความสัมพันธ์กันในเชิงการสร๎างมูลคํา ( value added) เพื่อมุํงสูํเป้าหมายที่มีการก าหนดไว๎ในกรอบ
ทิศทางเชิงกลยุทธ์ หรือที่เรียกวําภารกิจ  (mission) การบริหารเชิงกลยุทธ์ ( startegic management) 
นั้นมีกระบวนการจัดการประกอบด๎วยขั้นตอนที่ส าคัญ  5 ขั้นตอน คือ ( 1) การวิเคราะห์สภาพ  
แวดล๎อม ( swot) (2) การก าหนดทิศทาง ( set organization direction) (3) การก าหนดกลยุทธ์ 
(strategic formulation) (4) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ เป็นการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ ( strategic Imple 
-mentation) และ (5) การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (strategic assessment and control) 

6.  การก าหนดกลยุทธ์ 
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์จะประสบความส าเร็จมากน๎อยในระดับไหน กระบวนการ

และขั้นตอนในการก าหนดกลยุทธ์เป็นปัจจัยที่ส าคัญ Samuel C. Certo & J. Paul Peter (1988, pp. 
11-12) ได๎กลําวถึงขั้นตอนกํอนการก าหนดยุทธศาสตร์ ( strategic formulation) คือ กระบวนการ
ออกแบบและเลือกยุทธศาสตร์ส าหรับขั้นกํอนการก าหนดยุทธศาสตร์ประกอบด๎วยขั้นการวิเคราะห์
และขั้นการสร๎างทิศทางขององค์กร และจากนั้นสุพานี สฤษฎ์วานิช ( 2544, หน๎า 17-18) ได๎เสนอ
ขั้นตอนยํอยในการก าหนดกลยุทธ์ไว๎ 3 ขั้นตอนดังน้ี 

1. ก าหนดภารกิจขององค์กร ( corporate mission) และวัตถุประสงค์-หลัก ( strategic 
objectives) เพื่อให๎ทราบภาระงาน ทิศทางและเป้าหมายที่องค์การต๎องการ 

2. การตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ ( situa- 
tional audit--swot analysis) เพื่อให๎ทราบสถานะตํางๆ ขององค์การจึงสามารถลดความเสี่ยงจาก
สถานการณ์ภายในองค์การ ( internal risks) และทราบถึงสภาพแวดล๎อมภายนอกองค์การ จึงท าให๎
สามารถปรับตัวและรับมือกับเหตุการณ์และความเสี่ยงตํางๆ จากสภาพ-แวดล๎อมภายนอกองค์การ
ได๎ (external risks) 

3. การก าหนดกลยุทธ์หลักขององค์การ ( corporate strategy) เพื่อให๎องค์การมีแนวทางที่
จะท าให๎องค์การบรรลุถึงภารกิจ และวัตถุประสงค์หลักที่องค์การต้ังไว๎ 

Fred R. David (2007, pp. 15-16) ได๎เสนอขั้นตอนยํอยในการก าหนดกลยุทธ์ประกอบด๎วย 
ขั้นยํอย ดังนี้  (1) การประกาศ (แถลงการณ์) ภารกิจและวิสัยทัศน์ ( vision and mission stetements) 
(2) การตรวจสอบสภาพภายนอก ( the external assessment) (3) การตรวจสอบสภาพภายใน ( the 
internal assessment) (4) การตั้งวัตถุประสงค์ระยะยาว และ (5) การก าหนดการประเมิน และการ
เลือกกลยุทธ์ 
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กลําวโดยสรุป  ขั้นตอนการก าหนดกลยุทธ์ประกอบด๎วยขั้นตอนยํอย คือ การก าหนดพันธ
กิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และนโยบาย ส าหรับขั้นกํอนการก าหนดกลยุทธ์มีเพียงขั้นการตรวจสภาพ  
แวดล๎อม แตํอยํางไรก็ตามทั้งขั้นตอนการก าหนดกลยุทธ์และตรวจสภาพแวดล๎อมจะมีผลกระทบซึ่ง
กันและกั  น ดังนั้นการก าหนดกลยุทธ์จึงประกอบไปด๎วยขั้นตอนที่ส าคัญ คือ การก าหนด-ภารกิจ
และวิสัยทัศน์ 

7.  การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
Samuel C. Certo & J. Paul Peter (1988, p. 13) ให๎ความหมายของการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

คือ การก าหนดการกระท า ( action) ในยุทธศาสตร์ที่ได๎พัฒนาขึ้นในขั้นการก าหนดยุทธศาสตร์ 
(strategy) 

Robert A. Pitts and David Lei (2000, p. 301) กลําวไว๎วํา การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ หมายถึง 
การเปลี่ยนกลยุทธ์เข๎าสูํการกระท า (ปฏิบัติการ) ตามที่ต๎องการ เพื่อให๎เกิดผลลัพธ์ตามที่ปรารถนา 

Thomas L. Wheelan and David J. Hunger (2008, pp. 212-213) ได๎ให๎ความหมาย การน า
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ วําเป็นการน ากิจกรรมทั้งหมดที่จ าเป็น เพื่อมาใช๎ในการปฏิบัติการตามแผนกล
ยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์เป็นกระบวนการน ากลยุทธ์และนโยบายสูํการปฏิบัติ ( put into action) 
โดยผํานการจัดท าโครงการ (program) การจัดงบประมาณ (budget) และระเบียบวิธีการปฏิบัติ 

จากการศึกษาเร่ืองของการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติท าให๎กลําวโดยสรุปได๎วํา การน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติถือเป็นกระบวนการเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ที่ได๎จัดท าขึ้นในเชิงวิชาการ เพื่อน าไปสูํภาคการ
ปฏิบัติโดยมีกระบวนการด าเนินการอยํางเป็นระบบ เพื่อให๎การด าเนินการของแผนกลยุทธ์เกิด
ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว๎ 
 

แนวคิดการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ 
  

การบริหารแบบบูรณาการมีความนิยมน ามาบริหารราชการ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน 
และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ในการศึกษายุทธศาสตร์การทํองเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 
จึงจ าเป็นต๎องท าความเข๎าใจอยํางชัดเจนถึงหลักการของการบริหารแบบบูรณาการดังน้ี 

1.  ความหมายของบูรณาการ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให๎ความหมายวํา “บูรณาการรวมหนํวย ” 

คือ การน าการบริหารในยุคดิจิตอลทศวรรษที่ 21 ต๎องเป็นการบริหารจัดการด๎วยความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีข๎อมูลที่ถูกต๎องชัดเจนเพื่อใช๎ในการวางแผนพัฒนางานก าหนด
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นโยบาย  และมีกระ บวนการที่สามารถตอบสนองตํอความต๎องการ  และความพึงพอใจของลูกค๎าที่
เป็นลักษณะปัจเจกบุคคล ( mass Customization) เมื่อพิจารณาจากที่กลําวมานั้น ระบบการบริหาร
ต๎องเปลี่ยนจากเดิมคือ  ต๎องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์หรือกรอบวิธีคิดและยุทธศาสตร์ธุรกิจแบบ
ใหมํที่ต๎องเป็นลักษณะการบริหารองค์กรแบบบูรณาการ  (integrated organization) หรือแบบ
เครือขํายขององค์กร (the network organization) โดยท าให๎แกํนของความสามารถหลักเกิดขึ้น ( core 
competencies) ในทุกๆ  หนํวยขององค์กร  สรุปค าวํา  “บูรณาการรวมหนํวย ” คือ การน าหนํวยที่
แยกกันมารวมเข๎าเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  

 พระเทพเวที  ( 2531, หน๎า 24) ให๎ความหมายของค าวํา บูรณาการ หมายถึง การท าให๎
สมบูรณ์ ซึ่งอาจจะขยายความเพิ่มเติมได๎อีกวําหมายถึงการท าให๎หนํวยยํอยๆ ที่สัมพันธ์อิงอาศัยกัน
เข๎ามารํวมท าหน๎าที่อยํางประสานกลมกลืนเป็นองค์รวมหน่ึงเดียว ที่มีความครบถ๎วนสมบูรณ์ใน
ตัวเอง 

วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2541) ได๎ให๎ความหมายของบูรณาการวํา “การน าศาสตร์ตํางๆ มา
ผสมผสานกันเพื่อประโยชน์อยํางใดอยํางหนึ่ง” 

พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต, 2544) ให๎ความหมายของค าวํา บูรณาการ หมายถึง การท า
ให๎หนํวยงานยํอย ๆ ทั้งหลายที่สัมพันธ์อิงอาศัยซึ่งกันและกัน เข๎ามารวมท าหน๎าที่ประสานกลมกลืน
เป็นองค์รวมหน่ึงเดียวที่มีความความครบถ๎วนสมบูรณ์ในตัว และกลําววําการบูรณาการน้ันจะเอา
หนํวยยํอยหนึ่งเข๎ามารวมในองค์รวมที่มีหนํวยยํอยอื่นแล๎วก็ได๎ อันนี้เรียกวําการบูรณาการทั้งสิ้น แตํ
ข๎อส าคัญต๎องมีตัวยืนอยูํ 3 ประเด็นในการบูรณาการ ประกอบด๎วย 

  1.  มีหนํวยยํอย องค์ประกอบของชิ้นสํวนหรือขั้น แงํ ระดับ ที่เอามาประมวลเข๎า
ด๎วยกัน 

  2.  หนํวยยํอยนั้น มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยง อิงอาศัยซึ่งกันและกัน อาจจะเลยไป
ถึงขั้นที่วํายืดหยุํน ปรับตัวได๎ มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา 

  3.  เมื่อรวมเข๎าด๎วยกันแล๎วก็จะท าให๎มีครบถ๎วนเต็มบริบูรณ์ โดยมีความประสาน
กลมกลืน เกิดภาวะได๎ที่ พอดี หรือสมดุลพอได๎ที่ หรือพอดีสมดุลแล๎ว องค์รวมนั้นมีชีวิตชีวา ด ารง
อยูํและด าเนินไปด๎วยดีอันเป็นภาวะของบูรณาการ 

จากการศึกษาดังกลําวสรุปได๎วํา การบริหารแบบบูรณาการ หมายถึง  การประสานให๎ทุก
หนํวยงานยํอย ๆ  ทุกกระบวนการ และทุกระบบในองค์กรงผสมผสานกลมกลืน เป็นองค์รวมหน่ึง
เดียว อยํางมีสมดุล  เพื่อให๎เกิดการท างานเป็นทีม  และน าไปสูํผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 
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2. การบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ 
เงื่อนไขพื้นฐานที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให๎การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

ประ สบผลส าเร็จก็คือ ความร๎ูและความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
รูปแบบแนวทางการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ซึ่งปัจจุบันได๎มีการตรากฎหมาย ระเบียบ 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการหลายฉบับ สาระส าคัญตาม
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังกลําวเป็นสิ่งที่ผู๎เกี่ยวข๎องควรรับรู๎ รับทราบ และน าไป
ปฏิบัติ เพื่อให๎บังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  

สถาบันด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่เป็นกลไกพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล๎วเห็นวํา เพื่อให๎สํวนราชการและผู๎เกี่ยวข๎องมีความร๎ู และความ
เข๎าใจหลักการ และแนวทางการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการกว๎างขวางมากขึ้น จึงได๎จัดท า
เอกสารสรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับหลักการ และแนวทางการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการฉบับนี้  
เป้าหมายส าคัญก็เพื่อ (ส านักพัฒนาและสํงเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย, 2547, หน๎า 1-27)  

  1.  ให๎บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย และผู๎เกี่ยวข๎องกับการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ โดยเฉพาะผู๎ที่ปฏิบัติราชการในระดับจังหวัดมีความรู๎และความเข๎าใจหลักการ และ
สาระส าคัญของการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และมีความพร๎อมที่จะปรับตัวให๎สอดคล๎อง
กับแนวทางการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

  2.  สามารถน าแนวทาง รูปแบบ วิธีการท างานไปประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติราชการ 
เพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยเน้ือหาสํวนใหญํ
จะครอบคลุมสาระส าคัญกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎องเป็นหลัก  ประกอบด๎วย 

   2.1  พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่
ดี พ.ศ.2546 

   2.2  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2546 
   2.3  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบ

บูรณาการ พ.ศ. 2546 
   2.4  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2546 
   2.5  หนังสือสั่งการ เร่ือง  การมอบอ านาจด๎านการบริหารงานบุคคลให๎ผู๎วํา  

ราชการจังหวัดของส านักงาน ก.พ.  
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3.  ท่ีมาของการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับบทบาท ภารกิจ โครงสร๎างสํวนราชการเมื่อวันที่ 4-

5 สิงหาคม พ.ศ. 2544 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ต.ท. ทักษิณ   ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได๎เสนอ
หลักคิดวําการบริหารงานในจังหวัดต๎องมีเจ๎าภาพที่มองทุกตารางนิ้วในจังหวัด เป็นภารกิจหน๎าที่ที่
จะต๎องดูแลแก๎ไข มีการท างานเป็นทีมในรูปของคณะผู๎บริหารจังหวัด ประกอบด๎วยหัวหน๎าสํวน
ราชการทุกสํวนราชการ โดยมีผู๎วําราชการจังหวัดเป็นประธานคณะผู๎บริหารหรือ CEO (chief 
executive officer) มีอ านาจเสมือนเป็นนายกรัฐมนตรีของจังหวัด และคณะผู๎บริหารจังหวัดเปรียบ
เหมือนเป็นคณะรัฐมน ตรีของจังหวัด 

คณะผู๎บริหารจังหวัดท าหน๎าที่ก าหนดทิศทางของจังหวัด โดยจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด มองปัญหา /เป้าหมายของจังหวัดเป็นองค์รวม ใช๎หลักการบริหารประสานความ
รํวมมือกับทุกภาคสํวน เพื่อให๎เกิดพลังขับเคลื่อนงานให๎เดินไปข๎างหน๎าอยํางมีทิศทาง เกิด
ผลสัมฤทธิ์ คือ ประโยชน์สุขของประชาชนในจังหวัด 

ปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลได๎ทดลองให๎จังหวัดบริหารงานแบบบูรณาการ 5 จังหวัด คือ จังหวัด
ล าปาง ศรีสะเกษ ชัยนาท ภูเก็ต และนราธิวาส 

ในที่สุด เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรี ได๎มีมติให๎ทุกจังหวัด (ยกเว๎น
กรุงเทพมหานคร) ใช๎รูปแบบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ 

4.   ความหมายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  หมายความวํา การบริหารราชการของจังหวัด 

เพื่อให๎จังหวัดสามารถบริหารงาน แก๎ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ในเขตจังหวัดได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ และตอบสนองความต๎องการของประชาชนให๎ได๎รับประโยชน์สูงสุด โดยมีการบูร
ณาการยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ  สรรพก าลัง และทรัพยากรในจังหวัด และการท างาน
ประสานความรํวมมือกับทุกภาคสํวนในสังคมอยํางมีทิศทางและเป้าหมายหลักรํวมกัน รวมทั้งมี
ผู๎รับผิดชอบตํอผลของงานในการบริหารการพัฒนา การป้องกัน และการแก๎ไขปัญหาในเขตพื้นที่
จังหวัดอยํางชัดเจน 

หลักการส าคัญของการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ มีดังนี้  
1.  การบริหารจัดการที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ภาค ยุทธศาสตร์การ

พัฒนากลุํมจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
2.  การมีสํวนรํวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดในการพัฒนา

สร๎างศักยภาพการแขํงขันและแก๎ปัญหารํวมกัน เพื่อลดความซ้ าซ๎อน ความลําช๎าและความสิ้นเปลือง 
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3.  สํวนราชการทั้งในสํวนกลาง และในพื้นที่จังหวัด สนับสนุนการจัดองค์กร 
บุคลากร งบประมาณ ข๎อมูลสารสนเทศ กฎหมายระเบียบ และข๎อบังคับอยํางเพียงพอ เพื่อกระจาย
อ านาจการตัดสินใจไปสูํระดับปฏิบัติ 

4.  สนับสนุนนโยบายการกระจายอ านาจสูํท๎องถิ่น ด๎วยการท าให๎เกิดการยอมรับตํอ
เป้า หมายการท างานรํวมกันมากกวําจะมุํงเน๎นการก ากับดูแลเพียงอยํางเดียว 

5.  สํงเสริมการกระจายอ านาจการตัดสินใจไปสูํผู๎ปฏิบัติ และมีศูนย์ข๎อมูลสารสนเทศ
เป็นฐานข๎อมูลในการบริหาร และติดตามประเมินผล 

รัฐบาลก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของการท างานไว๎ในระดับชาติ โดยให๎
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการสามารถก าหนดรายละเอียดการปฏิบัติ และตัวชี้วัด
ในระดับจังหวัดได๎เอง 

ภารกิจหลักของการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  มีดังนี้ (ส านักพัฒนาและสํงเสริม
การบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2547 ก, หน๎า 1-5) 

1.  สร๎างความสามารถในการแขํงขันทางเศรษฐกิจ และแก๎ไขปัญหาความยากจนใน 
จังหวัด 

2.  สร๎างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนารํวมกัน 
3.  สร๎างการพัฒนาให๎เกิดดุลยภาพที่ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 

ให๎สอดคล๎องกับวิถีชีวิตของประชาชน 
4.  บริหารราชการให๎เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
5.  ทราบ เข๎าใจ และแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนในจังหวัด 
6.  ปฏิบัติภารกิจอันเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแหํงรัฐ และนโยบายของรัฐบาล เชํน 

การแก๎ไขปัญหายาเสพติด การแก๎ไขปัญหาผู๎มีอิทธิพลและการปราบปรามการทุจริต เป็นต๎น 
องค์กรก ากับและด าเนินการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ มี 3 ระดับ  ได๎แกํ 

(ส านักพัฒ นาและสํงเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2547 ข, 
หน๎า 7-9) 

1.  ระดับชาติ คณะกรรมการสนับสนุนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  
(กสจ.) นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน หัวหน๎าสํวนราชการ และภาคเอกชนจ านวนหน่ึง เป็นกรรมการ  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการและเลขานุการ อ านาจหน๎าที่ก าหนดกรอบนโยบาย วาง
ระบบ แนวทาง มาตรการในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ อ านวยการและประสานการ
ด าเนินงาน เสนอแนะและแก๎ไขปัญหาการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเสนอนายกรัฐมนตรี /
รัฐมนตรี เพื่อให๎สํวนราชการและหนํวยงานปรับปรุง ระบบงาน ระบบบริหารงานบุคคล ระบบ
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การเงินการคลัง หรือระบบการบริหารราชการแผํนดินขึ้นให๎ สอดคล๎องกับระบบการบริหาร
ราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ก าหนดกรอบแนวทางการติดตามประเมินผล ประชาสัมพันธ์ แตํงตั้ง
คณะอนุกรรมการ และเจ๎าหน๎าที่ชํวยเหลือการปฏิบัติงาน 

2. ระดับกลุํมจังหวัด คณะกรรมการยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัด (กกจ.) รองนายกรัฐมนตรี 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ผู๎แทนสํวนราชการและผู๎ทรงคุณวุฒิจากภาค 
เอกชนจ านวนหน่ึงเป็นกรรมการ โดยมีผู๎ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
เป็นกรรมการและเลขานุการ อ านาจหน๎าที่  บูรณาการการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนากลุํมจังหวัด
ให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ประสานความรํวมมือการพัฒนา
อยํางยั่งยืน และเสริมสร๎างศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ ป้องกัน /แก๎ไขปัญหาภายในกลุํม
จังหวัดและระหวํางกลุํมจังหวัด ก ากับ แนะน า ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานภายในกลุํม
จังหวัด 

3. ระดับจังหวัด คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณการ (กบจ .) ผู๎วําราชการ
จังหวัดเป็นประธาน หัวหน๎าสํวนราชการ /รัฐวิสาหกิจ ผู๎แทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน จ านวนหนึ่งเป็นกรรมการ หัวหน๎าส านักงานเป็นกรรมการและ
เลขานุการ อ านาจหน๎าที่จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนงาน /โครงการ ให๎สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุํมจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและยุทธศาสตร์ชาติ สํงเสริม 
สนับสนุน ประสานความรํวมมือระหวํางภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให๎มีการพัฒนาเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ บูรณาการแผนงาน โครงการพัฒนาของสํวนราชการ หนํวยงาน องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น และภาคเอกชน ก ากับ แนะน า ติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายในจังหวัด เชิญสํวน
ราชการ หนํวยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข๎องรํวมชี้แจง ให๎ข๎อมูล แสดงความ
คิดเห็น หรือสํงเอกสารตามที่เห็นสมควร 

กลไกสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  ได๎แกํ (ส านักพัฒนาและสํงเสริม
การบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2547 ข, หน๎า 18-27) 

   1. สํวนราชการตามนิยามของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ .ศ. 2546 ที่ด าเนินการในจังหวัด ต๎องแจ๎งรายละเอียดข๎อมูล 
แผนงาน โครงการ และงบประมาณที่จัดสรรให๎แกํจังหวัดภายใน 30 วัน นับแตํวันที่พระราชบัญญัติ
งบประมาณราย จํายประจ าปีผํานการพิจารณาของรัฐสภา 

2.  จังหวัดต๎องจัดให๎มีคณะกรรมการควบคุม ก ากับดูแลการใช๎จํายงบประมาณของ
จังหวัด มีอ านาจหน๎าที่ตามที่ กสจ . ก าหนดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การโอนงบประมาณ 
การใช๎เงินเหลือจําย การใช๎งบกลาง  การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน  และผลการใช๎จําย
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งบประมาณให๎เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการบริหารงบประมาณแบบบูรณา
การ พ.ศ. 2546 

3.  จังหวัดต๎องจัดให๎มีคณะกรรมการควบคุม ก ากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ๎างของจังหวัด  
มีอ านาจหน๎าที่ตามที่ กสจ . ก าหนด เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ๎างของจังหวัดแบบบูรณาการ การมอบ
อ านาจการจัดซื้อจัดจ๎างให๎กับผู๎วําราชการจังหวัด และหัวหน๎าสํวนราชการประจ าจังหวัด รวมถึง
การจัดวางระบบจัดหาพัสดุด๎วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ก็ได๎ 

4.  จังหวัดต๎องจัดให๎มีคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
จังหวัด มีอ านาจหน๎าที่ตามที่ กบจ . ก าหนดเกี่ยวกับการวางระบบข๎อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของจังหวัดแบบบูรณาการ และสํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ ระบบฐานข๎อมูลด๎านการ
บริหารงบประมาณของสํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ข๎อมูลการ
บริหารงานบุคคล แผน โครงการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ 

5.  จังหวัดต๎องจัดให๎มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และยุทธศาสตร์ก าลังคน
ของจังหวัด  มีอ านาจหน๎าที่เสนอแนะ ให๎ค าปรึกษาแกํผู๎วําราชการจังหวัดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ราชการ และวิธีการปฏิบัติราชการให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
การจัดท าฐานข๎อมูลก าลังคนของจังหวัด  การก าหนดยุทธศาสตร์ และวางแผน การบริหารและ
พัฒนาก าลังคน การพัฒนาข๎าราชการของจังหวัด การสํงเสริมระบบคุณธรรมและจริยธรรม การ
สํงเสริมการท างานรํวมกันเป็นทีม การสร๎างเครือขํายการท างาน การให๎ค าปรึกษาเกี่ยวกับการสรร
หา แตํงตั้ง หรือโยก ย๎าย พิจารณาความดีความชอบ หรือลงโทษทางวินัย  

สรุปการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เป็นการบริหารราชการเพื่อให๎จังหวัดสามารถ
แก๎ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ในเขตจังหวัดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต๎องการ
ของประชาชนให๎ได๎รับประโยชน์สูงสุด โดยการรวมการบริหารจัดการที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์
ชาติ การมีสํวนรํวมของสํวนราชการทั้งในสํวนกลาง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนใน
จังหวัด และสนับสนุนนโยบายการกระจายอ านาจสูํท๎องถิ่น สํงเสริมการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจไปสูํผู๎ปฏิบัติ ด๎วยการท าให๎เกิดการยอมรับตํอเป้าหมายการท างานรํวมกันมากกวําจะ
มุํงเน๎นการก ากับดูแลเพียงอยํางเดียว ซึ่งการวิจัยยุทธศาสตร์การทํองเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัด
สมุทรสาครคร้ังนี้ จึงได๎ใช๎แนวคิดการบริหารงานแบบบูรณาการในการวิเคราะห์ข๎อมูล เพื่อให๎ได๎
ผลการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ  และสามารถน ามาใช๎เป็นแ นวทางของการบริหารจัดการการทํองเที่ยว
แบบบูรณาการ   
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แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

 
1.  ความหมายของการท่องเท่ียว  
การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย ( 2540, หน๎า 3) ได๎ให๎ความหมายของ  “การทํองเที่ยว” ไว๎วํา

หมายถึงการเดินทางทํองเที่ยวตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว๎เป็นสากล 3 ประการ คือ  (1) เป็นการเดินทาง
จากที่อยูํอาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว  (2) เป็นการเดินทางด๎วยความสมัครใจ  และ (3) เป็น
การเดินทางด๎วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามที่มิใชํเพื่อประกอบอาชีพ หรือหารายได๎ 

ปรีชา แดงโรจน์ ( 2544, หน๎า 29-30) ได๎อ๎างถึงค านิยามการทํองเที่ยวของสหประชาชาติที่
ได๎จัดประชุมวําด๎วยการเดินทางและการทํองเที่ยว ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อปี 1963 วําการ
ทํองเที่ยวหมายถึง กิจกรรมที่มีเงื่อนไขอยูํ 3 ประการ คือ (1) ต๎องมีการเดินทาง ( 2) ต๎องมีสถานที่
ปลายทางที่มีความประสงค์จะไปเยือน และ (3) ต๎องมีจุดมุํงหมายของการเดินทาง เชํน เพื่อพักผํอน
วันในวันหยุด เพื่อวัฒนธรรมหรือศาสนา เพื่อการศึกษา เพื่อการกีฬาและบันเทิง เพื่อชม
ประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ เพื่องานอดิเรก เพื่อเยี่ยมญาติมิตร เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 
และเพื่อเข๎ารํวมประชุมหรือสัมมนา แตํมิใชํเพื่อการประกอบอาชีพและการไปอยูํประจ า 

กุลวลา สุวรรณพิมล ( 2548 ก, หน๎า 12-13) ได๎ให๎ความหมายของการทํองเที่ยววํา  คือ การ
เดินทางตามเงื่อนไขที่ได๎ก าหนดไว๎เป็นสากล 3 ประการดังนี ้(1) เป็นการเดินทางจากที่อยูํอาศัยปกติ
ไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว (2) เป็นการเดินทางด๎วยความสมัครใจ  และ (3) เป็นการเดินทางด๎วย
วัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามที่ไมํใชํเพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได๎ 

จากความหมายของการทํองเที่ยวที่นักวิชาการกลําวมา สรุปได๎วํา การทํองเที่ยว หมายถึง 
การเดินทางหรือการท ากิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการเดินทางจากที่อยูํอาศัยตามปกติไปยังที่อื่น
ชั่วคราวโดยความสมัครใจ และพึงพอใจของผู๎เดินทาง ซึ่งจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกตํางกัน แตํไมํใชํ
เพื่อการประกอบอาชีพหรือเพื่อการไปอยูํอาศัย 
 2.  นักท่องเท่ียว 

นักเที่ยวเที่ยวถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญของการทํองเที่ยว เพราะเป็นผู๎ที่ท าให๎เกิดการ
ทํองเที่ยวขึ้นมา ดังนั้นหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวจึงให๎ความส าคัญกับการศึกษาวิจัยและ
เก็บข๎อมูลนักทํองเที่ยว เพื่อน ามาวางแผนและพัฒนาการทํองเที่ยว ส าหรับประเภทของนักทํองเที่ยว 
กุลวลา สุวรรณพิมล (2548 ข, หน๎า 12-13) ได๎แบํงประเภทนักทํองเที่ยวไว๎ดังนี้ 

     1.  การแบํงตามระยะเวลาในการมาทํองเที่ยว แบํงเป็น 2 ประเภท คือ (1) นักทํองเที่ยว
ที่พักค๎างคืน (2) นักทํองเที่ยวที่ไมํได๎พักค๎างคืน 
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 2. การแบํงตามเชื้อชาติของผู๎มาทํองเที่ยว แบํงเป็น 2 ประเภท คือ (1) นักทํองเที่ยวชาว
ไทย (2) นักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ 

 3.  การแบํงตามพฤติกรรมของผู๎มาทํองเที่ยวได๎มีการแบํงออก เป็น 2 ประเภท คือ  (1) 
ผู๎มาทํองเที่ยวที่มาโดยล าพัง (2) ผู๎มาทํองเที่ยวที่มาเป็นกลุํม 

ในขณะที่ บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา ( 2548, หน๎า 15) กลําวถึงประเภทนักทํองเที่ยววไว๎วํา นัก 
ทํองเที่ยวไมํวําจะเป็นนักทํองเที่ยวชาวตํางประเทศหรือนักทํองเที่ยวภายในประเทศก็ตามสามารถ
แบํงออกได๎ 3 ประเภท ดังนี ้

 1.  นักทํองเที่ยวประเภทหรูหรา เป็นนักทํองเที่ยวที่ มีรายได๎สูง มักเรียกร๎องในบริการ
ทางการทํองเที่ยวชนิดหรูหราและพร๎อมจะจํายคําบริการในอัตราที่สูง นักศึกษาประเภทนี้มีไมํมาก
นัก 

 2.  นักทํองเที่ยวระดับปานกลาง เป็นนักทํองเที่ยวที่มีรายได๎ในระดับปานกลาง ไมํจู๎จี้
หรือเรียกร๎องให๎บริการทางการทํองเที่ยวมากเหมือนนักทํองเที่ยวกลุํมแรก นักทํองเที่ยวระดับกลาง
มักเป็นนักทํองเที่ยวอารมณ์ดี มุํงความสนุกสนานเป็นส าคัญ โดยมีการบริการทางการทํองเที่ยวไมํ
ต๎องหรูหรามากนัก แตํต๎องไมํแยํจนเกินไป 

 3.  นักทํองเที่ยวประเภทระดับมวลชน เป็นนักทํองเที่ยวที่มีระดับปริมาณมากที่สุด มี
รํายได๎น๎อยหรือไมํมีรายได๎ประจ า ต๎องการบริการทางการทํองเที่ยวแบบพื้นๆ ในราคาถูก เอาใจงําย 
นักทํองเที่ยวประเภทนี้เพิ่งเกิดได๎ไมํนานนัก โดยได๎รับแรงจูงใจจากโฆษณา และบริการที่ธุรกิจน า
เที่ยวจัดขึ้น 

จากการให๎ความหมายของนักวิชาการพบวําการแบํงประเภทของนักทํองเที่ยวสามารถแบํง
ได๎หลายรูปแบบ เชํน การแบํงตามระยะเวลาในการมาทํองเที่ยว คือ (1) นักทํองเที่ยวที่พักค๎างคืนกับ
นักทํองเที่ยวที่ไมํได๎พักค๎างคืน  หรือ (2) การแบํงตามเชื้อชาติของผู๎มาทํองเที่ยว ก็แบํงได๎เป็นนัก
ทํอง เที่ยวชาวไทยกับนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ  และ (3) การแบํงตามพฤติกรรมของผู๎มาทํองเที่ยว
ได๎มีการแบํงออกเป็นผู๎มาทํองเที่ยวที่มาโดยล าพังกับผู๎มาทํองเที่ยวที่มาเป็นกลุํม และหากแบํงให๎ลึก
ลงไปอีกตามระดบเศรษฐกิจของนักทํองเที่ยวก็สามารถแบํงได๎เป็น (1) นักทํองเที่ยวระดับหรูหรา 
(2) นักทํองเที่ยวระดับปานกลาง และ (3) นักทํองเที่ยวระดับมวลชน 

ดังนั้นจึงสรุปได๎วําการแบํงประเภทของนักทํองเที่ยวสามารถแบํงได๎หลายประเภทและ
หลายรูปแบบ ขึ้นอยูํกับวัตถุประสงค์ในการแบํงวําจะน าไปใช๎ประโยชน์ในด๎านไหน 

3. ความส าคัญของการท่องเท่ียว 
กุลวลา สุวรรณพิมล ( 2548 ค, หน๎า 34-35) ได๎กลําวถึงความส าคัญของการทํองเที่ยววํามี

ความ ส าคัญตํอผู๎ประกอบการหลายประเภท ทั้งทางตรงและทางอ๎อม เชํน ธุรกิจขนสํง โรงแรม ที่
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พัก อาหารเคร่ืองดื่ม การบริการ การผลิตสินค๎าเกษตร หัตถกรรมและอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้ง
กิจการสาธารณูปโภคภาครัฐ โดยสรุปความส าคัญของการทํองเที่ยวสามารถแยกเป็นด๎านๆ ได๎ดังนี้ 

1.  ความส าคัญตํอเศรษฐกิจ  คือ (1) กํอให๎เกิดรายได๎เป็นเงินตราตํางประเทศเข๎าประเทศ
เป็นจ านวนมาก  (2) รายได๎จากการทํองเที่ยวจะมีผลทวีคูณ  ในการสร๎างรายได๎หมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น (3) การทํองเที่ยวกํอให๎เกิดการหมุนเวียนและการกระจายรายได๎สูํภูมิภาค  (4) การ
ทํองเที่ยวกระตุ๎นให๎เกิดผลดีในรูปการผลิตสินค๎าพื้นเมือง  สินค๎าของที่ระลึก ตลอดจนบริการใน
ท๎อง ถิ่น  (5) การทํองเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ไมํสิ้นเปลื้องวัตถุดิบขายได๎ทุกเวลา  และ (6) การ
ทํองเที่ยวกํอ ให๎เกิดการสร๎างงาน การสร๎างอาชีพทั้งทางตรงและทางอ๎อม  ลดการวํางงาน ประชากร
มีรายได๎เพิ่มขึ้น 

2.  ความส าคัญตํอด๎านสังคมและวัฒนธรรม  คือ (1) ชํวยให๎สภาพแวดล๎อมของท๎องถิ่นดี
ยิ่งขึ้น เพราะสถานที่เสื่อมโทรม สกปรก ไมํปลอดภัย นักทํองเที่ยวจะไมํไป  (2) ชํวยให๎ประชาชน
ได๎เห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมทางประเพณีของแตํละท๎องถิ่นที่เดินทางไปทํองเที่ยว  และ 
(3) ชํวยขจัดปัญหาความแตกตํางเหลื่อมล้ าระหวํางสังคมเมืองกับชนบท 

ฉะนั้นจึงสรุปได๎วําความส าคัญของการทํองเที่ยวมีสํวนในการเสริมสร๎างฐานะและ
พัฒนาความก๎าวหน๎าให๎กับประเทศ ทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมประเพณี 

4.  ประเภทแหล่งท่องเท่ียว 
การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยแบํงตามความส าคัญ และสภาพแวดล๎อม ได๎ 12 ประเภท

ดังนี้ (การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย, 2553) 
     1.  แหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ (eco-tourism) คือ แหลํงทํองเที่ยวที่มีลักษณะทางธรรมชาติ

ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท๎องถิ่น ซึ่งอาจมีเร่ืองราวทางวัฒธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศที่เกี่ยวข๎อง
โดยการจัดการการทํองเที่ยวในแหลํงนั้น จะต๎องมีกระบวนการเรียนรู๎รํวมกันของผู๎ที่เกี่ยว ข๎องมี
กิจกรรมที่สํงเสริม ให๎เกิดการเรียนรู๎เกี่ยวกับระบบนิเวศนั้น มีการจัดการสิ่งแวดล๎อมและการ
ทํองเที่ยวอยํางมีสํวนรํวมของท๎องถิ่น เพื่อมุํงเน๎นให๎เกิดจิตส านึกตํอการรักษาระบบนิเวศอยํางยั่งยืน 

 2. แหลํงทํองเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ ( arts and sciences educational attraction 
standard) หมายถึง แหลํงทํองเที่ยวหรือกิจกรรมในการทํองเที่ยวที่สามารถตอบสนองความสนใจ
พิเศษของนัก ทํองเที่ยว ซึ่งมีรูปแบบของการทํองเที่ยวที่ชัดเจนเป็นรูปแบบการทํองเที่ยวแบบใหมํที่
เกิดขึ้น แหลํงทํองเที่ยวประเภทนี้สามารถเพิ่มเติมได๎อีกมากมายตามความนิยมของคนในแตํละยุค
สมัย เมื่อมีการระบุชัดวํากิจกรรมนั้นๆ สามารถให๎ความรู๎และดึงดูดนักทํองเที่ยวได๎ ปัจจุบันมี
ปรากฏอยูํหลายๆ แหํง ตัวอยําง  เชํน พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง แหลํงทํองเที่ยวเพื่อการศึกษาทาง
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วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ MICE (meeting & incentives & conventions & 
exhibitions) เป็นต๎น 

 3.  แหลํงทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (historical attraction) หมายถึง แหลํงทํองเที่ยวที่มี
ความส าคัญและคุณคําทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา รวมถึงสถานที่หรืออาคารสิ่งกํอ 
สร๎างที่มีอายุเกําแกํหรือเคยมีเหตุการณ์ ส าคัญเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ เชํนโบราณสถาน อุทยาน
ทาง   ประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ ก าแพงเมือง คูเมือง พิพิธภัณฑ์ วัด ศาสนสถาน และสิ่งกํอสร๎าง
ที่มีคุณคําทางศิลปะและสถาปัตยกรรม 

 4.  แหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติ ( natural attraction) หมายถึง สถานที่ที่เปิดให๎ใช๎ เพื่อ
การทํองเที่ยว โดยมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งดึงดูดใจให๎นักทํองเที่ยวมาเยือน ซึ่งทรัพยากร  
ธรรมชาติเหลํานี้อาจจะเป็นความงดงามตามสภาพธรรมชาติ สัณฐานที่ส าคัญทางธรณีวิทยาและ
ภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นสัญลักษณ์ ของท๎องถิ่น นั้นๆ สภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติที่มี
ลักษณะพิเศษ (special environmental Features) หรือสภาพแวดล๎อมที่มีคุณคําทางวิชาการก็ได๎ 

 5.  แหลํงทํองเที่ยวเพื่อนันทนาการ ( recreational attraction) หมายถึง แหลํงทํองเที่ยวที่
มนุษย์สร๎างขึ้น เพื่อการพักผํอนและเสริมสร๎างสุขภาพ ให๎ความสนุกสนาน ร่ืนรม บันเทิง และ
การศึกษาหาความรู๎ แม๎ไมํมีความส าคัญในแงํประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนาศิลปวัฒนธรรม แตํมี
ลักษณะเป็นแหลํงทํองเที่ยวรํวมสมัย ตัวอยํางเชํน ยํานบันเทิงหรือสถานบันเทิง สวนสัตว์ สวนสนุก
และสวนสาธารณะลักษณะพิเศษ สวนสาธารณะ และสนามกีฬา 

 6.  แหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม (cultural attraction) หมายถึง แหลํงทํองเที่ยวที่จัดวํามี
คุณคําทางศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษได๎สร๎างสมและถํายทอดเป็นมรดกสืบ
ทอดกันมา แหลํงทํองเที่ยวประเภทนี้ประกอบด๎วย งานประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยูํของผู๎คน การ
แสดงศิลปวัฒนธรรม สินค๎าพื้นเมือง การแตํงกาย ภาษา ชนเผํา เป็นต๎น ตัวอยํางของแหลํงทํองเที่ยว
ที่ส าคัญของประเทศไทยในประเภทนี้ได๎แกํ ตลาดน้ าด าเนินสะดวก งานแสดงของช๎างจังหวัด
สุรินทร์ งานรํมบํอสร๎าง ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ เป็นต๎น 

 7.  แหลํงทํองเที่ยวเชิงสุขภาพน้ าพุร๎อนทางธรรมชาติ การจัดท าเกณฑ์มาตรฐานส าหรับ
แหลํงทํองเที่ยวน้ าพุร๎อนธรรมชาติ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดการแหลํง
ทํองเที่ยวประเภทน้ าพุร๎อน ธรรมชาติอยํางชัดเจน โดยเน๎นในด๎านการก าหนดมาตรฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการบริการตํางๆ เนื่องจากการทํองเที่ยวประเภทนี้จะต๎องค านึงถึงด๎านความปลอดภัยของ
นักทํองเที่ยวเป็นส าคัญ และต๎องไมํสํงผลกระทบตํอ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เนื่องจาก
น้ าพุร๎อนจัดเป็นแหลํงทํองเที่ยวประเภทธรรมชาติประเภทหน่ึง ซึ่งหากไมํมีการก าหนดมาตรฐานที่
ชัดเจน การด าเนินกิจกรรมการทํองเที่ยวใดๆ อาจสํงผลกระทบตํอแหลํงน้ าพุร๎อนธรรมชาติได๎ 
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นอกจากนี้การจัดท าเกณฑ์มาตรฐานแหลํงทํองเที่ยวเชิงสุขภาพน้ าพุร๎อนธรรมชาติ ยังมีเป้าหมาย
เพื่อให๎หนํวยงานที่รับผิด ชอบดูแลแหลํงทํองเที่ยวได๎น าไปใช๎ เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบ
มาตรฐานแหลํงทํองเที่ยวของตน และยังสามารถใช๎เป็นข๎อมูลที่ส าคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ของนักทํองเที่ยว รวมทั้งเป็นการเพิ่มมาตรฐานแหลํงทํองเที่ยวเชิงสุขภาพน้ าพุร๎อนธรรมชาติของ
ประเทศไทยให๎เป็นที่ยอมรับทั้งในและตํางประเทศเพิ่มมากขึ้น 

 8.  แหลํงทํองเที่ยวประเภทชายหาด (beach attraction) หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช๎เพื่อการ
ทํองเที่ยว ซึ่งมีชายหาดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให๎นักทํองเที่ยวมาเยือน โดยมีวัตถุ  
ประสงค์เพื่อความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล๎ชิดกับธรรมชาติและอาจเสริม
กิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู๎เข๎าไปด๎วย ซึ่งกิจกรรมการทํองเที่ยวที่เกิดขึ้นบริเวณชายหาด ได๎แกํ 
การเลํนน้ า การอาบแดด กีฬาทางน้ า การนั่งพักผํอน รับประทานอาหาร เป็นต๎น 

 9.  แหลํงทํองเที่ยวประเภทน้ าตก หมายถึง สถานที่เปิดใช๎ส าหรับเพื่อการทํองเที่ยว ซึ่งมี
น้ าตกเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให๎นักทํองเที่ยวมาเยือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความ
เพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล๎ชิดกับ ธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษา
หาความรู๎เข๎าไปด๎วย ซึ่งกิจกรรมการทํองเที่ยวที่เกิดขึ้นในแหลํงน้ าตก ได๎แกํ การวํายน้ า การน่ัง
พักผํอน รับประทานอาหาร การเดินส ารวจน๎าตก การลํองแกํงการดูนก และการตกปลา เป็นต๎น 

 10.  แหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ า หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช๎ ส าหรับเพื่อการ
ทํองเที่ยว ซึ่งมีถ้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให๎นักทํองเที่ยวที่มาเยือน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล๎ชิดกับ ธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพื่อ
การศึกษาหาความรู๎เข๎าไปด๎วย ซึ่งกิจกรรมการทํองเที่ยวที่เกิดขึ้นในแหลํงทํองเที่ยวประเภทถ้ า 
ได๎แกํ การเข๎าชมบรรยากาศและหินงอกหินย๎อยภายในถ้ า การศึกษาด๎านโบราณคดีของมนุษย์ยุค
ตํางๆ ที่เคยอาศัยในถ้ า การนมัสการพระพุทธรูป การให๎อาหารสัตว์ การรับประทานอาหาร และการ
ปิกนิก เป็นต๎น 

    11.  แหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะ การประเมินมาตรฐานแหลํงทํองเที่ยวใน
ประเภทเกาะสามารถแบํงได๎เป็น 3 องค์ประกอบ ซึ่งมีจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 47 ตัวชี้วัด แตํละ
ตัวชี้วัดมีคําคะแนนสูงสุดเทํากับ 5 คะแนน จึงมีคําคะแนนรวมทั้งสิ้น 235 คะแนน ซึ่งในการให๎
คะแนนจะให๎ความส าคัญกับองค์ประกอบคุณคําด๎านการทํองเที่ยวและความเสี่ยงตํอการถูกท าลาย
มากที่สุด เนื่องจากเป็นแรงดึงดูดใจที่ส าคัญส าหรับให๎นักทํองเที่ยวเข๎าไปเที่ยวชมแหลํงทํองเที่ยว 
สํวนองค์ประกอบด๎านการบริหารจัดการมีความส าคัญของคะแนนรองลงมา และองค์ประกอบด๎าน
ศักยภาพในการพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวมีความส าคัญของคะแนนน๎อยที่สุด 
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 12.  แหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติประเภทแกํง หมายถึง สถานที่ที่เปิด ส าหรับเพื่อการ
ทํองเที่ยว ซึ่งมีแกํงเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให๎นักทํองเที่ยวมาเยือน และมีวัตถุประสงค์
เพื่อความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล๎ชิดกับธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมการทํองเที่ยว
หลัก ได๎แกํ การลํองแกํง การพายเรือ การพักแรม และการเดินป่า ซึ่งอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษา
ธรรมชาติเข๎าไปด๎วย ได๎แกํการดูนก การส ารวจธรรมชาติ การศึกษาพันธุ์พืชตํางๆ เป็นต๎น 

5.  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียว 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลส าคัญตํอการทํองเที่ยวแบํงได๎ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายใน และปัจจัย

ภายนอก ดังนี้ (กุลวลา สุวรรณพิมล ง, 2548, หน๎า 54-55)  
1.  ปัจจัยภายใน ที่มีอิทธิพลตํอการทํองเที่ยว ประกอบด๎วย 
 1.1  ทรัพยากรในด๎านการทํองเที่ยว ซึ่งหมายถึงสถานที่ทํองเที่ยว  กิจกรรม วัฒนธรรม 

ประเพณี ที่สะท๎อนให๎เห็นลักษณะเดํน 3 ประการของอารยธรรมท๎องถิ่น คือ  (1) ประเภทธรรมชาติ  
มีความสวยงามตามธรรมชาติ เชํน ภูเขา น้ าตก ป่า ถ้ า  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ อุทยานแหํงชาติ  (2) 
ประเภทประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุสถาน และศาสนา ได๎แกํ  โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์  ศาสนสถาน  
(3) ประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม วิถีชีวิต 

 1.2  ความปลอดภัย คือ ความปลอดภัยตํอชีวิตและทรัพย์สินเป็นส าคัญ 
 1.3  โครงสร๎างพื้นฐาน คือ สิ่งอ านวยความสะดวกหลักๆ เชํน ถนน สะพาน สนามบิน 

สถานีรถโดยสาร ไฟฟ้า ประปา ระบบสื่อสารที่ทันสมัย 
 1.4  สิ่งอ านวยความสะดวก เชํน การคมนาคม พิธีการ เข๎าเมือง 
 1.5  สินค๎าของที่ระลึก ต๎องมีการควบคุมคุณภาพ ก าหนดราคา 
 1.6  การโฆษณา การเผยแพรํและการประชาสัมพันธ์ 
 1.7  ภาพลักษณ์ของประเทศ 
2.  ปัจจัยภายนอก ที่มีอิทธิพลตํอการทํองเที่ยว ประกอบด๎วย 
 2.1  สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของโลก สภาวะเศรษฐกิจตกต่ า  ท าให๎การเดินทาง

ทํองเที่ยวจะอํอนตัวลง 
 2.2  ความนิยมในการทํองเที่ยว 
 2.3  การขยายเส๎นทางคมนาคม เชํน ทําอากาศยานเคร่ืองบิน สํงผลให๎เกิดความสะดวก  

รวดเร็ว ปลอดภัยและประหยัด 
 2.4  การเปลี่ยนแปลง ในด๎านนโยบายทางด๎านการเมือง  การทํองเที่ยวจึงมีบทบาทมี

ความส าคัญตํอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชีวิตความเป็นอยูํของพี่น๎อง
ประชาชน 
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6.  ปัญหาและอุปสรรคในการท่องเท่ียว 
 จากการรวบรวมความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวในแหลํงตํางๆ พบวําปัจจุบันปัญหาที่

นักทํองเที่ยวพบ มีดังนี้ 
1.  ขาดป้ายบอกทิศทางในแหลํงทํองเที่ยวและสํวนบริการตํางๆ ในแหลํงทํองเที่ยว 
2.  ขาดความสะดวกสบายในแหลํงทํองเที่ยว เชํน ห๎องน้ า ที่จอดรถ ฯลฯ ซึ่ง การบริการ

เหลํานี้มักจะไมํมี หรือมีไมํเพียงพอ หรือมีแตํคุณภาพดีไมํพอ 
3.  แหลํงทํองเที่ยวขาดเอกลักษณ์ เพราะอาจจะถูกท าลายจากนักทํองเที่ยว  หรือถูกท าลาย

จากผู๎ประกอบการในแหลํงทํองเที่ยวนั้น เชํน การสร๎างอาคารสูงบดบังทัศนียภาพ หรือการทิ้งขยะ
เกลื่อนกลาด การขูดขีดตามโบราณสถาน เป็นต๎น ท าให๎แหลํงทํองเที่ยวและบริเวณโดยรอบ
เสื่อมสภาพสูญเสียอัตลักษณ์ที่งดงามไป 

4.  ความไมํสะดวกในการเข๎าถึงจุดตํางๆ ของแหลํงทํองเที่ยว สํวนใหญํจะเป็นมาจากการ
ที่สภาพถนนที่คับแคบมากเกินไป ไมํมีคุณภาพในการรองรับนักทํองเที่ยว 

5.  ความไมํปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักทํองเที่ยว 
6.  แหลํงทํองเที่ยวมีความแออัด หรือขาดการระบายอากาศที่ดี 
7.  การที่ขาดความตํอเน่ืองของเส๎นทางในแหลํงทํองเที่ยว จึงท าให๎การเข๎าชมสถานที่ที่

นําสนใจของนักทํองเที่ยวไมํสามารถท าได๎ 
8.  สภาพอากาศที่ร๎อนอบอ๎าว มีฝุ่นมาก เสียงดังหนวกหูจากยานพาหนะท าให๎บรรยากาศ

ในแหลํงทํองเที่ยวไมํสงบ ไมํนําเข๎าดูหรือเข๎าชม 
สรุปปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากแหลํงทํองเที่ยว จะสํงผลกระทบตํอการสํงเสริมการ

ทํองเที่ยวโดยตรง เพราะท าให๎นักทํองเที่ยวเกิดทัศนคติที่ไมํดีตํอแหลํงทํองเที่ยวนั้น และอาจไมํ
ต๎องการกลับมาเที่ยวอีกในโอกาสตํอไป 

7.   การจัดการการท่องเท่ียว 
   7.1   ความหมายของการจัดการการท่องเท่ียว   
       พจนา สวนศรี (2540) คนในชุมชนต๎องเข๎ามามีสํวนรํวมในการก าหนดทิศทางการ

ทํองเที่ยวและการจัดการทํองเที่ยวด๎วยตนเอง บทบาทของโครงการการทํองเที่ยวเพื่อชีวิตและ
ธรรมชาติ  คือ  การเป็นสะพานเชื่อมความเข๎าใจระหวํางนักทํอง เที่ยวกับชุมชน บอกกลําวให๎คนที่
จะไปเยี่ยมเยือนชุมชนได๎เข๎าใจในเร่ืองราวของชุมชน รูปแบบการทํองเที่ยว กติกาข๎อปฏิบัติเมื่ออยูํ
ในชุมชน ในขณะเดียวกันก็มีการพูดคุยกับชาวบ๎านให๎ชัดเจนถึงเป้าหมายของการท ากิจกรรมนี้ ซึ่งก็
มีความแตกตํางกันในแตํละชุมชน บางแหํงมองวําการทํองเที่ยวเป็นการเผยแพรํเร่ืองราววิถีชีวิต  
วัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน บางแหํงอาจมองวํานอกจากเป็น
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การเผยแพรํแล๎วนําจะเป็นกิจกรรมที่กํอให๎เกิดรายได๎แกํชุมชน และคนในชุมชนด๎วย  เราได๎รํวมกัน
มองถึงข๎อดี  ข๎อเสีย และแนว ในการทางป้องกันรํวมกันค๎นหาเสนํห์ของชุมชน ซึ่งหมายถึงแหลํง
ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม และวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่นําสนใจ  กิจกรรมที่นักทํอง เที่ยวสามารถ
เข๎ามามีสํวนรํวมได๎ ชํวยกันวางระบบการบริหารจัดการ จัดโปรแกรมแบํงบทบาทหน๎าที่ จัดสรรผล
ตอบ แทนที่เหมาะสมและโปรํงใสตรวจสอบได๎ 

 บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2542, หน๎า 75) ได๎ให๎ความหมายของการจัดการการทํองเที่ยว
ไว๎วํา หมายถึง การวางแผนการทํองเที่ยวและด าเนินการให๎เป็นไปตามแผน โดยมีการจัดองค์การ
การบริหารงานบุคคล การอ านวยการและการควบคุมอยํางเหมาะสม เพื่อให๎เป็นไปตามแผนที่ได๎
วางไว๎ พร๎อมทั้งมีการประเมินผลแผนการทํองเที่ยวด๎วย 

 มิศรา สามารถ (2543, หน๎า 10) ให๎ความหมายของการมีสํวนรํวมในการบริหาร
จัดการชุมชนทํองเที่ยว หมายถึง กระบวนการที่กลุํมคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองค์กรอาสา 
สมัครรูปแบบตํางๆ ในชุมชน ได๎มารํวมด าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือหลายเร่ืองรวมกันใน
การบริหารจัดการชุมชนทํองเที่ยว เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์อยํางมีความรับผิดชอบและสัมพันธ์
กันและได๎กลํา วํเพิ่มเติม วํา แนวทางการจัดการการทํองเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ ได๎แกํ การ
จัดการพื้นที่ทํองเที่ยว การสื่อความหมาย บริการความร๎ู การสํงเสริมมาตรฐานที่พัก การบริการ
ทํองเที่ยว การสํงเสริมให๎ประชาชนในท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการป้องกันผลกระทบทางวัฒนธรรม 
หากกิจกรรมที่ท าเหมาะสมและสอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชนจะสามารถพัฒนากิจกรรม
นั้นได๎งําย ระบบบริหารจัดการต๎องให๎ชาวบ๎านเข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรม  มีความโปรํงใสในการ
จัดสรรผลประโยชน์ ต๎องท าให๎เป็นธรรมและชัดเจน คนท างานและชาวบ๎านต๎องมีการวิเคราะห์
ปัญหารํวมกัน และการบริหารจัดการด๎านการทํองเที่ยวจะมีปัญหาอุปสรรคและข๎อจ ากัดในการ
บริหารจัดการที่ส าคัญ ได๎แกํ  ข๎อจ ากัดด๎านงบประมาณ ด๎านบุคลากร ด๎านการประสานงาน 
ขอบเขตอ านาจหน๎าที่ การออกกฎหมายและข๎อบังคับ 

 วรรณา วงษ์วานิช (2539, หน๎า 76-77) ได๎กลําวไว๎วําหลักส าคัญของการจัดการทํอง  
เที่ยวแบบ eco-tourism มีดังนี ้

     1.  การก าหนดขอบเขตของกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการทํองเที่ยว (zoning or the 
various activities) โดยใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํมาชํวยในจัดการ เชํน ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (geographical information system-GIS) 

  2. การควบคุมนักทํองเที่ยว โดยเฉพาะอยํางยิ่งในระบบนิเวศน์ที่เปราะบางทาง
ธรรมชาติ (fragile ecosystem) โดยค านึงถึงความสามารถในการรองรับนักทํองเที่ยวของแตํละพื้นที่ 
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  3.  การจัดเตรียมข๎อที่เป็นประโยชน์ส าหรับนักทํองเที่ยว ทั้งในแงํการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและประสบการณ์การทํองเที่ยว เชํน การเลําประวัติยํอๆ ของชุมชนหรือแหลํง
ทํองเที่ยว กํอนหรือระหวํางการเดินทางไปถึง ตลอดจนลักษณะที่ส าคัญๆ ของพื้นที่นั้นๆ หรืออาจ
จัดตั้งศูนย์ให๎ข๎อมูลแกํนักทํองเที่ยวในแหลํงทํองเที่ยวที่ส าคัญๆ ซึ่งอาจมีทั้งภาพนิ่ง วีดีทัศน์ หรือ
แผํนพับ เพื่อให๎ภาพรวมหรือข๎อมูลพื้นฐานของแหลํงทํองเที่ยวที่นักทํองเที่ยวก าลังจะไปเยือน 

  4.  สํงเสริมและพัฒนาสถานที่ทํองเที่ยวใกล๎เคียงเพิ่มขึ้น เพื่อชํวยลดความแออัด
ให๎กับพื้นที่ทํองเที่ยวหลัก 

  5.  การน ากฎหมายมาบังคับใช๎อยํางจริงจังส าหรับผู๎กระท าการฝ่าฝืน เชํน การตัด
ต๎นไม๎ การท าลายป่า การลักลอบเก็บ หรือมีปะการังและพันธุ์สัตว์น้ าที่หายากไว๎ในครอบครอง การ
ลําสัตว์ในเขตหวงห๎าม ฯลฯ 

  6.  การควบคุมสิ่งกํอสร๎างตํางๆ ในบริเวณแหลํงทํองเที่ยว ให๎มีความกลมกลืน
กับสภาพ แวดล๎อม รวมทั้งการควบคุมระบบก าจัดขยะสิ่งปฏิกูล และน้ าเสียจากสิ่งกํอสร๎างตํางๆ  

7.2    การจัดศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียว 
  ชูสิทธิ์ ชูชาติ (2542, หน๎า 14-15) ได๎กลําวถึงการพิจารณาการจัดศักยภาพของแหลํง

ทํองเที่ยวไว๎ ดังนี้ 
  1.  คุณคําในตัวเองของแหลํงทํองเที่ยว หมายถึง สาระแท๎จริงของแหลํงทํองเที่ยว

เปรียบเสมือนทุนเดิมของสถานที่แหํงนั้น ที่สามารถสร๎างความสนใจและดึงดูดให๎นักทํองเที่ยวเดิน
ทางเข๎าไปเยือน  ลักษณะคุณคําเหลํานี้  ได๎แกํ ความสวยงาม  ลักษณะเดํนในตัวเอง  ความเกําแกํทาง
ประวัติความเป็นมา 

  2.  สภาพการเข๎าถึง  หมายถึง  สภาพการคมนาคมเข๎าไปสูํแหลํงทํองเที่ยว  ที่มี
ความสะดวกสบาย  เหมาะตํอการเดินทางทํองเที่ยวมากน๎อยเพียงใด  โดยพิจารณาจากจุดศูนย์กลาง
การทํองเที่ยวมาสูํแหลํงทํองเที่ยว  เชํน ระยะทางจากตัวเมือง  การเดินทางวําเป็นอยํางไร  เชํน โดย
รถยนต์  เรือ สภาพของเส๎นทางเอื้ออ านวยตํอการเดินทางมากน๎อยเพียงใด  มีสภาพเป็นถนนเป็น
อยํางไร ถ๎าเป็นทางเท๎า สภาพทางเดินดีหรือไมํ ระยะทางเดินทางเหมาะกับนักทํองเที่ยวเพียงใด  การ
จัดหาพาหนะสะดวกหรือยากและคําวําจ๎างแพงหรือถูก เป็นต๎น 

  3.  สิ่งอ านวยความสะดวก  หมายถึง สิ่งบริการขั้นพื้นฐานตํางๆ  ที่จ าเป็นตํอการ
ทํอง เที่ยว  และระบบสาธารณูปการ  ซึ่งอยูํในแหลํงทํองเที่ยวนั้นๆ  ที่นักทํองเที่ยวสามารถจะใช๎ได๎
อยํางสะดวกสบายมากน๎อยเพียงใด  เชํน ที่พักแรม  ร๎านอาหารและร๎านเคร่ืองดื่ม  สถานเริงรมย์  
สถานบริการอ่ืนๆ  ระบบไฟฟ้า  การประปา  โทรศัพท์ สถานที่รักษาพยาบาล  เป็นต๎น สิ่งเหลํานี้จะ
พิจารณาทั้งปริมาณและคุณภาพควบคูํกันไป 
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  4.  สภาพแวดล๎อม  หมายถึง สิ่งรอบๆ ตัวของแหลํงทํองเที่ยว  ที่รวมตั้งแตํสภาพ
ทางภูมิศาสตร์  ระบบนิเวศ  และสภาพอื่นๆ  เชํน สภาพทางกายภาพ  สภาพอากาศ  กลิ่น เสียง ควัน 
สภาพน้ าตามแหลํงน้ า และความสะดวกอ่ืนๆ ซึ่งสิ่งเหลํานี้จะเกิดขึ้นได๎ทั้งในบริเวณแหลํงทํองเที่ยว
เอง และบริเวณข๎างเคียง  หากสภาพแวดล๎อมเกิดเป็นปัญหา  ยํอมจะสํงผลเสียให๎แหลํงทํองเที่ยวเกิด
สภาพเสื่อมโทรม ลดคุณคํา และลดความประทับใจตํอนักทํองเที่ยว 

  5.  ข๎อจ ากัดในการต๎อนรับนักทํองเที่ยว  หมายถึง อุปสรรคหรือข๎อขัดข๎องในการ
ใช๎สถานที่แหํงนั้นเป็นแหลํงทํองเที่ยว  เชํน ข๎อจ ากัดด๎านพื้นที่ที่จะสามารถรองรับนักทํองเที่ยวได๎
คร้ังละไมํมาก ถ๎ามีนักทํองเที่ยวมากในที่พัก  น้ าประปา  ไฟฟ้า จะบริการได๎ไมํเพียงพอ  ปัญหาความ
ปลอดภัยตํอนักทํองเที่ยว ปัญหาผู๎กํอการร๎าย ข๎อจ ากัดเป็นเขตหวงห๎ามของราชการหรือเอกชน ฯลฯ 

  6.  ความมีชื่อเสียงในปัจจุบัน  หมายถึง ความเป็นที่รู๎จักแพรํหลายของแหลํงทํอง 
เที่ยวนั้นในกลุํมนักทํองเที่ยวโดยทั่วไปในปัจจุบันซึ่งได๎จากการออกแบบสอบถามนักทํองเที่ยว  
ธุรกิจทํองเที่ยว และวัดจากจ านวนนักทํองเที่ยวในแหลํงทํองเที่ยวแตํละแหํง 

8. บทบาทขององค์กรภาครัฐในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
   โครงสร๎างขององค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมทํองเที่ยวซึ่งแบํงการพิจารณา

จากองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวกับธุรกิจการทํองเที่ยวโดยตรง ซึ่งตํอไปนี้จะเรียกวํา “องค์กรภาครัฐใน
ระบบหลัก” และองค์กรภาครัฐที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับบริบทที่สํวนเกื้อหนุนอุตสาหกรรมทํองเที่ยว 
ซึ่งตํอไปนี้จะเรียกวํา “องค์กรภาครัฐในระบบรอง”  

8.1 โครงสร้างขององค์กรภาครัฐในระบบหลัก 
     หากจะพิจารณาถึงโครงสร๎างองค์กรภาครัฐในระบบ จะพบวําองค์กรภาครัฐที่จัดตั้ง

ขึ้นล๎วนมีอ านาจหน๎าที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการอุตสาหกรรมทํองเที่ยวทั้งสิ้น ไมํวําจะเป็น
องค์กรภาครัฐที่จัดต้ังขึ้นตามหลักการจัดระเบียบบริหารราชการแผํนดินแบบใดก็ตาม ดังนั้นเพื่อท า
ความเข๎าใจโครงสร๎างองค์กรภาครัฐในระบบหลัก  ผู๎วิจัยจึงแบํงการน าเสนอถึงองค์ กรรัฐในระบบ
หลักตามแนวทางในวิชากฎหมายระเบียบบริหารราชการแผํนดิน ได๎ตามล าดับดังนี้  

8.1.1 โครงสร๎างองค์กรภาครัฐในระบบราชการสํวนกลาง  องค์กรภาครัฐที่เป็น
ศูนย์กลางการบริหารราชการแผํนดินในประเทศ ก็คือ คณะรัฐมนตรี ซึ่งโครงสร๎างขององค์กรได๎ถูก
ก าหนดขึ้นโดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน องค์กรภาครัฐในระบบราชการสํวนกลางที่มีอ านาจในการ
บริหารอุตสาหกรรมทํองเที่ยวคือ กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา โดยมีอ านาจหน๎าที่ส าคัญสอง
ประการ คือ งานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กับงานพัฒนาการทํองเที่ยว โดยกระทรวงการ
ทํองเที่ยวและกีฬามีการแบํงสํวนราชการ  
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 8.1.2 โครงสร๎างองค์กรภาครัฐในระบบราชการสํวนภูมิภาค โครงสร๎างการบริหาร
การทํองเที่ยวโดยระบบราชการสํวนภูมิภาคประกอบด๎วยองค์กรที่ส าคัญ 2 องค์กรคือ จังหวัด 
อ าเภอ  และนอกจากนี้กระทรวง ทบวง กรมตํางๆ ยังสามารถจัดต้ังหนํวยงานของตนลงในสํวน
ภูมิภาคได๎อีก ซึ่งในเร่ืองการทํองเที่ยวนั้น ปรากฏวําในระดับจังหวัดกระทรวงการทํองเที่ยวและ
กีฬา ได๎ท าการจัดตั้งสํวนราชการภูมิภาคขึ้นสองสํวน คือ ส านักงานทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ จ านวน 5 แหํงและส านักงานการทํองเที่ยว และกีฬาจังหวัด 31 จังหวัด  และเขตพื้นที่อีก 
45 จังหวัด ท าให๎โครงสร๎างของการบริหารการทํองเที่ยวในระดับจังหวัดเป็นดังนี้ 

 8.1.3 โครงสร๎างองค์กรภาครัฐในระบบราชการสํวนท๎องถิ่น  ตามกฎหมายที่
เกี่ยวกับการจัดระบบบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นในปัจจุบัน สามารถแบํงการปกครองสํวนท๎องถิ่น
ได๎เป็นสองประเภทใหญํ คือ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรูปแบบพิเศษ และองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นรูปแบบทั่วไป ดังนี้ 

1) องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในปัจจุบันมีองค์กรใน แบบ
ลักษณะดังกลําวอยูํสองแหํง คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 

1.1) กรุงเทพมหานคร  ส าหรับการบริหารงานด๎านการทํองเที่ยว
ของกรุงเทพมหานครนั้น ในปัจจุบันได๎มีการจัดต้ังกองการทํองเที่ยวกรุงเทพมหานครขึ้นเป็น
หนํวยงานที่ขึ้นตรงตํอปลัดกรุงเทพมหานคร โดยกองการทํองเที่ยวกรุงเทพมหานครแบํงสํวน
ราชการออกเป็นสี่สํวน ได๎แกํ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายบริการการทํองเที่ยว และฝ่าย
พัฒนาและประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยว  

1.2) เมืองพัทยา  โครงสร๎างของเมืองพัทยาแบํงได๎เป็นสองฝ่าย 
คือ สภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา  โดยสภาเมืองพัทยาจ านวนยี่สิบคนมีที่มาจากการเลือกตั้ง
จากประชาชน  มีปลัดเมืองพัทยาเป็นเลขานุการสภาเมืองพัทยาโดยต าแหนํง  สํวนนายกเมืองพัทยา
นั้นประกอบไปด๎วยนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยาที่นายกเมืองพัทยาแตํงต้ังจ านวนไมํเกินสี่
คน เมืองพัทยาแบํงสํวนราชการออกเป็นสองสํวน คือส านักปลัดเมืองพัทยา และสํวนราชการอ่ืน  

2) องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรูปแบบทั่วไป ประกอบด๎วย  องค์การ
บริหารสํวนจังหวัด เทศบาล สภาต าบล และองค์การบริหารสํวนต าบล  ซึ่งโครงสร๎างการบริหาร
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ดังนี ้

2.1) องค์การบริหารสํวนจังหวัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัด
ประกอบด๎วย สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด และนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด โดยนายกฯ  จะ
ท าหน๎าที่เป็นฝ่ายบริหารขององค์การบริหารสํวนจังหวัด ตามกฎหมาย โดยมีรองนายกฯ ปลัด
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องค์การบริหารสํวนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด และข๎าราชการองค์การบริหาร
สํวนจังหวัด เป็นองคาพยพในการด าเนินกิจกรรมตํางๆ ขององค์การบริหารสํวนจังหวัด 

 2.2)  เทศบาลมิได๎เป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ จัดตั้งขึ้นทั่ว
ประเทศ การจัดตั้งเทศบาลจะกระท าได๎เป็นแหํงๆ โดยเมื่อท๎องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะ
เป็นเทศบาลก็ให๎จัดตั้งท๎องถิ่นนั้นๆเป็นเทศบาล  ซึ่งสามารถจัดต้ังได๎ตามจ านวนประชากรโดยใน
ปัจจุบันสามารถจัดต้ังเทศบาลได๎สามประเภท คือเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร  

2.3)  องค์การบริหารสํวนต าบล  ส าหรับโครงสร้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ เกิดจากการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในปี พ .ศ.2543 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่ง
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายใหม่นี้มีลักษณะคล้ายกับเทศบาลที่มีทั้งฝ่ายนิติ
บัญญัติ คือ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และ ฝ่ายบริหาร คือ คณะกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล  

8.1.4 โครงสร๎างองค์กรภาครัฐในระบบการบริหารแบบรัฐวิสาหกิจ  การบริหาร
อุตสาหกรรมทํองเที่ยวนอกจากจะเป็นภารกิจหน๎าที่ของหนํวยงานราชการแล๎ว องค์กรของรัฐที่
ด าเนินภารกิจอันมีลักษณะทางพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจก็เป็นอีก
องค์กรที่มีอ านาจหน๎าที่เกี่ยวข๎องโดยตรงกับการบริหารอุตสาหกรรมทํองเที่ยว โดยรัฐวิสาหกิจที่มี
อ านาจหน๎าที่โดยตรงในการประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยวในปัจจุบัน คือ การทํองเที่ยวแหํงประเทศ
ไทยซึ่งจัดต้ังขึ้น โดยมีโครงสร๎างการบริหารเป็นไปในรูปแบบของคณะกรรมการบริหาร มีผู๎วําการ
การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยท าหน๎าที่เป็นผู๎บริหารงานตามนโยบายของคณะกรรมการฯ ซึ่งใน
ปัจจุบันนอกจากส านักงานใหญํการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยในกรุงเทพฯยังมีส านักงานการ
ทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยภาคประจ าอยูํในภาคตํางๆของประเทศ 22 แหํง และยังมีส านักงานใน
ตํางๆ  ประเทศอีกทั้งสิ้น 17 แหํง  ซึ่งโครงสร๎างการบริหารของการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย
สามารถแสดงได๎ดังนี้ 

 8.2 โครงสร้างขององค์กรภาครัฐในระบบรอง 
     องค์กรภาครัฐในระบบรองที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมทํองเที่ยวเป็นโครงสร๎างที่พิจารณา

จากกฎหมายฉบับตํางๆ  ที่มิได๎เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวโดยตรง แตํเป็นกฎหมายที่เข๎าไปควบคุม
กิจกรรมตํางๆ ซึ่งมีความเกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวอยํางหลีกเลี่ยงมิได๎ กิจกรรมที่วํานั้นอาจจ าแนก
ได๎ดังนี ้ 

8.2.1 โครงสร๎างองค์กรภาครัฐ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และ การคุ๎มครองทรัพยากร  
ธรรมชาติ พิจารณาได๎จากกฎหมายฉบับตํางๆที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และ การคุ๎มครองทรัพยากร  
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ธรรมชาติ ซึ่งแบํงได๎เป็นสี่ประเภท คือ กฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และคุ๎มครองป่าไม๎และสัตว์
ป่า กฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ า กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินสินแรํ และกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและควบคุมมลภาวะ  

8.2.2 โครงสร๎างองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวกับ การรักษาสิ่งแวดล๎อม  มาตรการในการ
รักษาสิ่งแวดล๎อมถือเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์แกํการ
ทํองเที่ยว ทั้งนี้ในปัจจุบันมีกฎหมายที่เข๎าไปควบคุมสิ่งแวดล๎อมที่ส าคัญอยูํสามฉบับ คือ กฎหมาย
สํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ กฎหมายโรงงาน และกฎหมายสุสานและฌาปน
สถาน ซึ่งกฎหมายทั้งสามฉบับมีความครอบคลุมทั้งการคุ๎มครองและรักษาสิ่งแวดล๎อมโดยทั่วไป 
การควบคุมมลพิษที่เกิดขึ้นจากโรงงาน และมลพิษที่เกิดจากการด าเนินการที่เกี่ยวข๎องกับทางสุสาน
และฌาปนสถาน 

8.2.3 โครงสร๎างขององค์กรภาครัฐที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาสถานที่ทํอง  
เที่ยวทางโบราณคดี อาทิเชํน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พิพิธภัณฑ์สถานแหํงชาติ 
ตลอดจนวัดวาอารามตํางๆ  ถือเป็นทรัพยากรการทํองเที่ยวที่ส าคัญซึ่งควรได๎รับการอนุรักษ์และ
พัฒนา ในปัจจุบันมีองค์กรภาครัฐที่มีอ านาจหน๎าที่ดังกลําวอยูํสองสํวนคือ สํวนแรกคือการอนุรักษ์
และพัฒนาโบราณสถาน ฯ ได๎แกํ กระทรวงวัฒนธรรม และกรมศิลปากร  และสํวนที่สองคือ การ
ดูแลรักษาวัดวาอารามตํางๆ ได๎แกํ ส านักงานพระพุทธศาสนาแหํงชาติซึ่งเป็นสํวนราชการที่ไมํมี
สังกัดกระทรวงใด และเจ๎าอาวาสของวัดน้ันๆ   

8.2.4 โครงสร๎างขององค์กรภาครัฐที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการพัฒนาทางด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมงานอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมที่กระท าโดยองค์กรภาครัฐจะพบวํามีองค์กร
ที่มีความเกี่ยวข๎องโดยตรง ได๎แกํ กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีหนํวยงานภายในที่เข๎าไปดูแลเร่ืองการนุ
รักษ์ศิลปวัฒนธรรมทั้งกรมศิลปากร ส านักงานศิลปวัฒนธรรมรํวมสมัย  

9. อ านาจหน้าท่ีขององค์กรภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
อ านาจหน๎าที่ขององค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมทํองเที่ยวทั้งหมดมีอ านาจ

หน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องโดยตรงหรือสํงผลตํออุตสาหกรรมทํองเที่ยวเป็นการพิจารณาอ านาจหน๎าที่ตามตัว
บทกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง ทั้งกฎหมายที่จัดต้ังหนํวยงานเหลํานั้นขึ้น กฎหมายที่ให๎อ านาจหน๎าที่
หนํวยงานของรัฐ ตลอดจนกฎหมายที่เป็นผลจากแนวความคิดในการกระจายอ านาจ และกฎหมายที่
เกี่ยวข๎องกับการปฏิรูประบบราชการ ซึ่งจากการพิจารณากฎหมายเหลํานี้ซึ่งมีอยูํมากมายหลายฉบับ
รํวมกับโครงสร๎างองค์กรภาครัฐในระบบตํางๆ  และเพื่อความสอดคล๎องกับโครงสร๎างขององค์กร
ภาครัฐในหัวข๎อที่ผํานมา ท าให๎สามารถการศึกษาในหัวข๎อน้ีแบํงออกเป็น  2  หัวข๎อ คือ 1. อ านาจ
หน๎าที่ขององค์กรภาครัฐในระบบหลัก และ 2. อ านาจหน๎าที่ขององค์กรภาครัฐในระบบรอง ดังนี ้
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9.1 อ านาจหน้าท่ีขององค์กรภาครัฐในระบบหลัก 
อ านาจหน๎าที่ขององค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมทํองเที่ยวในระบบหลัก

สามารถแบํงการพิจารณาออกเป็น  (1) อ านาจหน๎าที่ขององค์รัฐในระบบราชการสํวนกลาง (2) 
อ านาจหน๎าที่ขององค์กรภาครัฐในระบบราชการสํวนภูมิภาค (3) อ านาจหน๎าที่ขององค์กรภาครัฐใน
ระบบราชการสํวนท๎องถิ่น และ (4) อ านาจหน๎าที่องค์กรภาครัฐในระบบการบริหารแบบ
รัฐวิสาหกิจ ตามล าดับ 

9.1.1 อ านาจหน๎าที่ขององค์กรรัฐในระบบราชการสํวนกลาง  คณะรัฐมนตรีมี
อ านาจหน๎าที่หลักในการก าหนดนโยบายในเร่ืองการทํองเที่ยวตลอดจนการจัดท าแผนระดับชาติใน
เร่ืองการทํองเที่ยวรํวมกับหนํวยงานราชการที่มีหน๎าที่ในการจัดท าแผน เชํนสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  เมื่อจัดท าแผนเป็นที่เรียบร๎อยคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬาก็จะมีอ านาจในการสั่งการให๎ด าเนินการตามแผน  ซึ่งอาจกระท าได๎
ทั้งในรูปแบบของมติคณะรัฐมนตรี และการสั่งของรัฐมนตรีเจ๎ากระทรวงในระบบการบังคับบัญชา
โดยปกต ิ

ส าหรับกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา มีอ านาจหน๎าที่หลักเกี่ยวกับการสํงเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมทํองเที่ยว และราชการอ่ืนๆ  ตามที่มีกฎหมายให๎อ านาจ ซึ่งเมื่อ
พิจารณาตามโครงสร๎างของกระทรวงในสํวนที่เกี่ยวกับการทํองเที่ยวจะพบวํากระทรวงการ
ทํองเที่ยวและกีฬามีหน๎าที่หลักสามประการ คือ งานเกี่ยวกับธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ งาน
เกี่ยวกับการบริการการทํองเที่ยว และงานเกี่ยวกับการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว โดยสรุปเมื่อพิจารณา
จากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องคือส านักพัฒนาการทํองเที่ยวนั้นมีหน๎าที่ ในการพัฒนามาตรฐาน การ
บริการด๎านการทํองเที่ยว และแหลํงทํองเที่ยว รวมทั้งการสนับสนุนการประกอบธุรกิจน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ ให๎อยูํในระดับมาตรฐาน เพื่อกํอให๎เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
และเพื่อกํอให๎เกิดการทํองเที่ยวแบบยั่งยืนจึง มีอ านาจหน๎าที่ที่ส าคัญ ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
รวบรวมข๎อมูลสถิติด๎านการทํองเที่ยว และแนวทาง การด าเนินการพัฒนาการทํองเที่ยวให๎
สอดคล๎องกับนโยบายและแผนพัฒนาการทํองเที่ยวแหํงชาติ  

9.1.2 อ านาจหน๎าที่ขององค์กรภาครัฐในระบบราชการสํวนภูมิภาค  แบํงอ านาจ
หน๎าที่ในเชิงกฎหมายและอ านาจหน๎าที่ในเชิงนโยบายได๎เป็นสามประเด็นยํอย คือ 

ประเด็นที่ 1  อ านาจหน๎าที่เกี่ยวกับการทํองเที่ยวของ จังหวัด ผู๎วําราชการจังหวัดมี
อ านาจหน๎าที่หลักในการบริหารราชการตามกฎหมาย ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
บริหารงานตามที่สํวนกลางมอบหมายหรือตามค าแนะน าของผู๎ตรวจราชการกระทรวง ควบคุม
ก ากับการปฏิบัติราชการอันไมํได๎อยูํในราชการสํวนภูมิภาคในจังหวัดน้ันๆ ประสานความรํวมมือ
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กับหนํวยงานตํางๆ  ในจังหวัด และเมื่อพิจารณารํวมกับภารกิจในเร่ืองการบริหารการทํองเที่ยวซึ่ง
ถือเป็นสํวนหน่ึงของภารกิจของจังหวัดในการบริหารราชการด๎วยนั้นท าให๎อ านาจของจังหวัดใน
สํวนน้ีมีลักษณะทั่วไปโดยมิได๎มีการก าหนดภารกิจไว๎อยํางชัดเจน  

ประเด็นที่ 2 อ านาจหน๎าที่เกี่ยวกับการทํองเที่ยว ของราชการสํวนภูมิภาคอื่นๆ  ที่
จัดตั้งขึ้นในสํวนภูมิภาคได๎แกํส านักงานทะเบียนและธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ จ านวน 5 แหํง ซึ่ง
มีอ านาจหน๎าที่หลักในการควบคุมการประกอบธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ในสํวนภูมิภาคในเขต
พื้นที่ที่ส านักงานนั้นจัดตั้งขึ้น และส านักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัด 31 จังหวัด และเขตพื้นที่
อีก 45 จังหวัด ซึ่งอยูํภายใต๎การบังคับบัญชาของส านักงานปลัดกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา มี
หน๎าที่ในการสํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวและกีฬาในแตํละจังหวัด 

ประเด็นที่ 3 อ านาจหน๎าที่ของราชการสํวนภูมิภาคตามนโยบายผู๎วําราชการจังหวัด
บูรณาการเพื่อการพัฒนา  (ผู๎วําฯ CEO) นโยบายผู๎วําราชการจังหวัดบูรณาการเพื่อการพัฒนา มุํงให๎
ผู๎วําราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการบริหารงานราชการตํางๆ ภายในจังหวัดอยํางบูรณาการและ
รอบด๎าน นั้นก็หมายรวมถึงการบริหารการทํองเที่ยวด๎วยเชํนกัน นโยบายดังกลําวได๎มีการ
ด าเนินการผํานเทคนิคทางกฎหมายในเร่ืองการมอบอ านาจหรือการปฏิบัติราชการแทน ซึ่งก าหนด
หลักการให๎กระทรวงทบวงกรมตํางๆ  จากสํวนกลางมอบอ านาจให๎ผู๎วําราชการจังหวัดเพื่อจะได๎
บริหารงานตํางๆได๎คลํองแคลํวยิ่งขึ้น  เมื่อได๎รับมอบอ านาจมาแล๎วผู๎วําราชการจังหวัดต๎องจัดท า
แผนพัฒนาในด๎านตํางๆ  รวมถึงแผนพัฒนาการทํองเที่ยวด๎วย แล๎วจึงด าเนินการบริหารงานการ
ทํองเที่ยวตํอไปตามที่ได๎รับมอบอ านาจมาจากสํวนกลาง 

9.1.3 อ านาจหน๎าที่ขององค์กรภาครัฐในระบบราชการสํวนท๎องถิ่น  อ านาจหน๎าที่
เกี่ยวกับการทํองเที่ยวของระบบราชการสํวนท๎องถิ่นสามารถพิจารณาได๎จากทั้งกฎหมายที่จัดต้ัง
ราชการสํวนท๎องถิ่นนั้นๆ กฎหมายวําด๎วยแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ซึ่งก าหนดอ านาจ
หน๎าที่ของราชการสํวนท๎องถิ่นรูปแบบตํางๆ ไว๎ทั้งสิ้น  

กลุํมแรก คือกฎหมายวําด๎วยการจัดต้ังองค์กรบริหารสํวนท๎องถิ่น มักก าหนดให๎
องค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นมีอ านาจหน๎าที่ข๎างเคียงที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยว ในรูปลักษณะตํางๆ 
เชํน การสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีท๎องถิ่น ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น  

กลุํมที่สอง ได๎แกํกฎหมายวําด๎วยแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจสูํท๎องถิ่นนั้น
ได๎ก าหนดให๎องค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นตํางๆ  มีอ านาจหน๎าที่เกี่ยวกับการสํงเสริมการทํองเที่ยว
โดยตรง นอกจากนี้ยังมีอ านาจหน๎าที่ข๎างเคียงอื่นๆที่เกี่ยวข๎อง เชํนการจัดให๎มีและบ ารุงรักษาทาง
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สัญจร การสาธารณูปโภค การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีท๎องถิ่น ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น การบ ารุงรักษาป่าไม๎ เป็นต๎น 

9.1.4 อ านาจหน๎าที่องค์กรภาครัฐในระบบการบริหารแบบรัฐวิสาหกิจ  ส าหรับ
รัฐวิสาหกิจที่มีอ านาจหน๎าที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารการทํองเที่ยวก็คือการทํองเที่ยวแหํงประเทศ
ไทย ซึ่งถือเป็นหนํวยงานที่มีภารกิจ มากมายหลายประการเกี่ยวกับการทํองเที่ยวเพื่อให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการสํงเสริมการทํองเที่ยวและอุตสาหกรรมทํองเที่ยว  ตลอดจนการประกอบอาชีพ
ของคนไทยในอุตสาหกรรมทํองเที่ยว และวิวัฒนาการของเทคโนโลยีตลอดจนกิจการอยํางอื่นอัน
จะเป็นการชักจูงให๎มีการเดินทางทํองเที่ยว สํงเสริมความเข๎าใจอันดีและความเป็นมิตรไมตรี
ระหวําง ประชาชนและระหวํางประเทศโดยอาศัยการทํองเที่ยว ริเร่ิมให๎มีการพัฒนาการ
ทํองเที่ยว และเพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกให๎แกํนักทํองเที่ยว 

9.1.5 อ านาจหน๎าที่องค์กรภาครัฐในระบบ ของการบริหารแบบองค์การมหาชน  
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน (องค์การมหาชน ) มีวัตถุประสงค์
ในการท าหน๎าที่ประสานการบริหารจัดการทํองเ ที่ยวระหวํางหนํวยงานภาครัฐในทุกระดับและ
ชุมชนท๎องถิ่น เพื่อบูรณาการในการจัดการการทํองเที่ยว สํงเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล๎อม สถานที่
ทํองเที่ยว ศิลปะ จารีต ประเพณี จัดท าสารสนเทศเพื่อการทํองเที่ยว  ด๎วยเหตุดังกลําวจึงได๎มีการ
ก าหนดอ านาจหน๎าที่คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน ให๎มี
อ านาจหน๎าที่หลักในการจัดท าและเสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ให๎ค าแนะน า เสนอแนะและรํวมแก๎ไขปัญหาในการจัดการการ
ทํองเที่ยว ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการทํองเที่ยว เสนอตํอคณะรัฐมนตรีถึงปัญหา
ตํางๆ  เพื่อสั่งการตลอดจนพิจารณาอนุมัติงบประมาณส าหรับการบริหารและพัฒนากาทํองเที่ยว 
ประกาศก าหนดเขตพื้นที่พิเศษด๎วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี   นอกจากนี้คณะกรรมการฯยัง
มีอ านาจหน๎าที่ประสานการปฏิบัติการกับสํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
หรือหนํวยงานอื่นของรัฐ เพื่อให๎หนํวยงานตํางๆปฏิบัติหน๎าที่ในด๎านตํางๆเพื่อผลส าเร็จตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน  

9.2. อ านาจหน้าท่ีขององค์กรภาครัฐในระบบรอง 
9.2.1 อ านาจหน๎าที่ขององค์กรภาครัฐที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และคุ๎มครองทรัพยากร  

ธรรมชาติ  ประกอบด๎วย ( 1) อ านาจหน๎าที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และคุ๎มครองป่าไม๎และสัตว์ป่า  (2) 
อ านาจหน๎าที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ า (3) อ านาจหน๎าที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินสินแรํ  และ (4) อ านาจ
หน๎าที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและควบคุมมลภาวะ 
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9.2.2  อ านาจหน๎าที่องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวกับการจัดให๎มีหรือควบคุมการด าเนินการ
ทางโครงสร๎างพื้นฐาน  โดยหลักๆ  แล๎วมีทั้งอ านาจหน๎าที่ขององค์กรในระบบราชการ ทั้งราชการ
สํวนกลาง ในราชการสํวนท๎องถิ่น ในรูปแบบตํางๆ และกลุํมองค์กรภาครัฐวิสาหกิจ ในการจัดการ
จัดสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทั้งการจัดให๎มีถนนหนทาง ทางเท๎า ไฟฟ้า ประปา ซึ่งถือเป็น
ภารกิจโดยทั่วไปขององค์กรภาครัฐอยูํแล๎ว แตํก็มีหน๎าที่อ่ืนๆที่มีความเกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวโดย
อ๎อม คือ ในสํวนงานที่เกี่ยวจะเกี่ยวกับภูมิทัศน์ซึ่งมีอ านาจหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง เชํน ในเร่ืองการจัดผัง
เมือง เพื่อความสวยงามของบ๎านเมืองอันมีผลกระทบโดยตรงถึงทัศนียภาพ การใช๎พื้นที่ตํางๆให๎
เป็นไปอยํางคุ๎มคํา นอกจากนี้ยังมีการควบคุมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อย
ของบ๎านเมือง ซึ่งเป็นหน๎าที่ของทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุขและองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง  

การควบคุมการด าเนินกิจการโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ .ศ. 2478 ให๎
เป็นไปอยํางมีระเบียบเรียบร๎อย และมีความปลอดภัย ซึ่งเป็นหน๎าที่ของกระทรวงมหาดไทย 
นอกจากนี้องค์กรในกลุํมยังมีหน๎าที่ในการจัดการสาธารณสุขตํางๆให๎เป็นไปอยํางถูกสุขลักษณะ 
ซึ่งเป็นหน๎าที่ของทั้งกระทรวงสาธารณสุข และราชการสํวนท๎องถิ่น  

9.2.3 อ านาจหน๎าที่ขององค์กรภาครัฐที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาสถานที่
ทํองเที่ยว ประกอบด๎วย  

อ านาจหน๎าที่ขององค์กรอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน  องค์กรแรก คือ 
กระทรวงวัฒนธรรม และกรมศิลปากร  ซึ่งท าหน๎าที่ในการด าเนินการตามกฎหมายวําด๎วย
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ รวมทั้งกฎหมาย และระเบียบอื่น 
ที่เกี่ยวข๎อง นอกจากนี้ยังมีหน๎าที่ในการบ ารุงรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู สํงเสริม สร๎างสรรค์ และเผยแพรํ 
ศิลปวิทยาการและวัฒนธรรมชาติในด๎านพิพิธภัณฑ์ โบราณคดี และโบราณสถานวรรณกรรม 
ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี นาฎศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ สถาปัตยกรรม และ
ศิลปกรรม หอสมุดแหํงชาติ และหอจดหมายเหตุแหํงชาติ   ศึกษา ค๎นคว๎า วิจัย และสืบทอดมรดก
ทางวัฒนธรรม ด๎านการพิพิธภัณฑ์ โบราณคดี โบราณสถาน ภาษาไทย วรรณคดี ประวัติศาสตร์ 
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หอสมุดแหํงชาติ หอจดหมายเหตุแหํงชาติ นาฎศิลป์ คีตศิลป์ 
สถาปัตยกรรม 

อ านาจหน๎าที่อีกสํวนคือหน๎าที่ในการดูแลรักษาวัดวาอารามตํางๆซึ่งเป็นหน๎าที่ที่
อยูํในความรับผิดชอบของส านักงานพระพุทธศาสนาแหํงชาติ โดยแบํงอ านาจหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง
ให๎กับหนํวยงานภายในคือส านักงานศาสนสมบัติ 
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9.2.4  อ านาจหน๎าที่องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม  
ในปัจจุบันมีหนํวยงานในสังกัดของกระทรวงวัฒนธรรมที่รับผิดชอบหน๎าที่ดังกลําว สามหนํวยงาน
คือกรมศิลปากร ส านักงานศิลปวัฒนธรรมรํวมสมัย และส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหํงชาติ  ส าหรับกระทรวงวัฒนธรรมนอกจากจะมีอ านาจโดยทั่วไปในการรักษาไว๎ซึ่งวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแล๎ว ยังมีอ านาจในการสํงเสริมวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติ
วัฒนธรรมแหํงชาติ พ.ศ.2485 ที่มีหลักการส าคัญในการก าหนดวัฒนธรรมซึ่งบุคคลควรปฏิบัติตาม
โดยรัฐมีหน๎าที่เข๎าไปสํงเสริม  โดยมีองค์กรที่เข๎ามาเกี่ยวข๎องกับงานดังกลําวอีกองค์กรคือสภา
วัฒนธรรมแหํงชาติ ซึ่งมีหน๎าที่หลักในการ ค๎นคว๎า ดัดแปลง และรักษาวัฒนธรรมแหํงชาติที่มีอยูํ 
ก าหนดวัฒนธรรมที่ควรรับไว๎หรือปรับปรุง เผยแพรํวัฒนธรรมให๎เหมาะสมกับกาลสมัย เป็นต๎น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวไทย 
 

การทํองเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย เพราะนอกจากสร๎างรายได๎โดยมีมูลคําเป็นอันดับหน่ึงของภาคการค๎าบริการรวมของ
ประเทศไทยแล๎ว ยังเป็นอุตสาหกรรมที่กํอให๎เกิดธุรกิจที่เกี่ยวข๎องอีกมากมาย อาทิ โรงแรมและที่
พัก ภัตตาคาร ร๎านอาหาร ร๎านจ าหนํายของที่ระลึก การคมนาคม เป็นต๎น ซึ่งแสดงให๎เห็นวําการ
ทํองเที่ยวกํอให๎เกิดการจ๎างงานเป็นจ านวนมาก รวมทั้งยังชํวยกระจายรายได๎และการจ๎างงานไปสูํ
ชนบท 

การแขํงขันในภาคอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวมีแนวโน๎มที่รุนแรงมากขึ้นทุกประเทศตําง
ก็ให๎ความส าคัญกับการลงทุนและพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวเพื่อสร๎างรายได๎ให๎ประเทศ ประกอบกับ
บริบทที่เปลี่ยนไป ทั้งสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงด๎านการทํองเที่ยว ที่นับวันจะมีความซับซ๎อน 
รุนแรง และเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬาจึงมีความจ าเป็นต๎องแสวงหาแนว
ทางการพัฒนาการทํองเที่ยวไทย จึงได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ เป้าหมาย พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการทํองเที่ยวของประเทศไทย ดังนี้ (กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา, 2554) 

วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถในการ
แขํงขันด๎านการทํองเที่ยวในระดับโลก สามารถสร๎างรายได๎และกระจายรายได๎ โดยค านึงถึงความ
เป็นธรรม สมดุล และยั่งยืน” 
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เป้าประสงค์   
 1.  ขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการทํองเที่ยวของประเทศไทยเพิ่มขึ้น 
 2.  รายได๎จากการทํองเที่ยวของประเทศเพิ่มขึ้น โดยเน๎นการพัฒนากิจกรรมที่สร๎าง

มูลคํา และคุณคํา 
 3.  สร๎างรายได๎และกระจายรายได๎โดยค านึงถึงความสมดุลและยั่งยืน  
เป้าหมาย 

1.  อันดับขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการทํองเที่ยวของประเทศไทย
เพิ่มขึ้นไมํน๎อยกวํา 5 อันดับ หรือเป็นล าดับ 1-7 ของทวีปเอเซีย 

    1.1  อันดับขีดความสามารถด๎านกฎระเบียบที่เกี่ยวข๎องด๎านการทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น 
ไมํน๎อยกวํา 5 อันดับ หรือเป็นล าดับ 1-7 ของทวีปเอเชีย 

1.2  อันดับขีดความสามารถด๎านสภาวะแวดล๎อมและสิ่งอ านวยความสะดวกใน 
ด๎านการด าเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นไมํน๎อยกวํา 5 อันดับ หรือเป็นล าดับที่ 1-7 ของทวีปเอเชีย 

 1.3  อันดับขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมเพิ่ม 
ขึ้นไมํน๎อยกวํา 5 อันดับ หรือเป็นล าดับที่ 1-7 ของทวีปเอเชีย 

 2.  รายได๎จากการทํองเที่ยวของประเทศเพิ่มขึ้นไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5 
 3.  กลุํมทํองเที่ยวได๎รับการพัฒนา 8 กลุํมทํองเที่ยว 
พันธกิจ 
 1.  พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการทํองเที่ยว ตลอด  

จนปัจจัยสนับสนุนด๎านการทํองเที่ยว ให๎มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
 2.  พัฒนาและฟื้นฟูแหลํงทํองเที่ยวให๎มีศักยภาพ มีการพัฒนาอยํางยั่งยืนสร๎าง

ความสมดุลระหวํางการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรทํองเที่ยวควบคูํไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากร  
ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมสังคม และวิถีชีวิตของชุมชน 

 3.  เตรียมความพร๎อมของภาคบริการและปัจจัยสนับสนุนการทํองเที่ยวให๎มีความ
พร๎อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

 4.  สร๎างความเชื่อมั่นและสํงเสริมการทํองเที่ยวให๎สามารถสร๎างรายได๎ให๎แกํ
ประเทศ 

 5.  บูรณาการงานด๎านการทํองเที่ยวให๎เป็นเอกภาพ ลดความซ้ าซ๎อนของภารกิจ 
สร๎างกลไกในการสนับสนุนการพัฒนาการทํองเที่ยว และบริหารจัดการอยํางมีสํวนรํวมจากทุกภาค
สํวน 
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ยุทธศาสตร์ 
เพื่อให๎บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าประสงค์ ของแผนพัฒนาการ

ทํองเที่ยวแหํงชาติ พ.ศ. 2555-2559  จึงได๎ก าหนดยุทธศาสตร์ออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกการทํองเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและฟื้นฟูแหลํงทํองเที่ยวให๎เกิดความยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสินค๎า บริการและปัจจัยสนับสนุนการทํองเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร๎างความเชื่อมั่นและสํงเสริมการทํองเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสํงเสริมกระบวนการมีสํวนรํวมของภาครัฐ ภาคประชาชน และ 

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรทํองเที่ยว 
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ภาพประกอบที่ 4  ความเชื่อมโยงระหวํางวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ เป้าหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์
ทํองเที่ยว ที่มา: กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา, 2554.  

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในระดับโลก 

สามารถสร้างรายได้และกระจายรายได้โดยค านึงถึงความเป็นธรรม สมดุล และยั่งยืน” 

เป้าประสงค ์ ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
ของประเทศไทยเพิ่มขึ้น 

สร้างรายได้และกระจาย 
รายได้โดยค านึงถึงความ 

สมดุลและยั่งยืน 
 
สมด 

รายได้จาก 
การท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

 
 

เป้าหมาย 

ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 5 อันดับ หรือเป็น 1-7 ของทวีปเอเซีย 

กลุ่มท่องเที่ยวด้านการ 
ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 

8 กลุ่มท่องเที่ยว 
 

ขีดความสามารถ 
ด้านกฎระเบียบฯ 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
5 อันดับ หรือเป็น 
1-7 ของทวีปเอเซีย 

ขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย์ ธรรมชาต ิ
และวัฒนธรรม เพิ่มขึ้นไม ่
น้อยกว่า 5 อันดับหรือ 
เป็น 1-7 ของทวีปเอเซีย 

ขีดความสามารถด้านสภาวะ
แวดล้อมและส่ิงอ านวยความ
สะดวกด้านการด าเนินธุรกิจ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 5 อันดับ  
หรือเป็น 1-7 ของทวีปเอเซีย 

รายได้จากการ 
ท่องเท่ียวของ 
ประเทศเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 

 
 
พันธกิจ 

เพื่อบูรณาการงาน 
ด้านการท่องเท่ียว
ให้มีเอกภาพ ลด
ความซ้ าซ้อนของ
ภารกิจ  สร้างกลไก
ในการสนับสนุน
การพัฒนาการท่อง  
เท่ียวและการบริหาร 
จัดการอย่างมีส่วน  
ร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
 

เพื่อพัฒนาและ
ฟื้นฟูแหล่งท่อง  
เท่ียวให้มีศักย  
ภาพมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนสร้าง
ความสมดุลฯ 

 
 
 

เพื่อพัฒนาโครง  
สร้างพื้นฐานและ
ส่ิงอ า  นวยความ
สะดวกเพื่อการ
ท่องเท่ียว ตลอด  
จนปัจจัยสนับ  
สนุนด้านการท่อง  
เท่ียวให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานใน
ระดับสากล 

 
 
 
 

เพื่อเตรียมความพร้อม 
ของภาคบริการและ 
ปัจจัยสนับสนุนการ 
ท่องเท่ียว ให้มีความ 
พร้อมในการรองรับ
การเปล่ียนแปลง และ
มีบทบาทส าคัญในการ 
ขับเคล่ือนและฟื้นฟู 
เศรษฐกิจของประเทศ 

 

เพื่อสร้างความ 
เชื่อมั่นและส่ง 
เสริมการท่อง 
เท่ียวให้สามารถ
สร้างรายได้ให้ 
แก่ประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ 

การส่งเสริมกระบวน 
การมีส่วนร่วมของภาค 
รัฐ ภาคประชาชน และ
องค์กรปกครองในการ
บริหารจัดการทรัพยากร
การท่อง เท่ียว 

 
 

การพัฒนาและฟื้น 
ฟูแหล่งท่องเท่ียว
ให้เกิดความยั่งยืน 

 
 
 

การพัฒนาโครง 
สร้างพื้นฐานและ
ส่ิงอ านวยความ
สะดวกเพื่อการ 
ท่องเท่ียว 

 
 
 

การพัฒนาสินค้า 
บริการและปัจจัย 
สนับสนุนการ 
ท่องเท่ียว 

 
 
 

การสร้างความ 
เชื่อมั่นและส่ง 
เสริมการท่อง  
เท่ียว 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการ
ท่องเท่ียว 

การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการทํองเที่ยวมีสํวนส าคัญ
ในการแก๎ไขปัญหาและข๎อก าจัดในด๎านการทํองเที่ยวที่อาจสํงผลให๎ศักยภาพการทํองเที่ยวของ
ประเทศไทยลดลง โครงสร๎างพื้นฐานเหลํานี้ ได๎แกํ ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงการทํองเที่ยวทั้ง
ภายในประทศและระหวํางประเทศ และรวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานที่อาจเป็นอุปสรรค
ส าคัญตํอการพัฒนาการทํองเที่ยวไทย โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

1.1  พัฒนาและปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียว 
แนวทางการด าเนินการ 
 1.1.1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์การทํองเที่ยวระหวํางเมือง ทํองเที่ยวหลักและเมือง

ทํองเที่ยวรองโดยการบูรณาการขนสํงทุกรูปแบบให๎มีการเชื่อมโยง เชื่อมตํอระหวํางศูนย์กลาง
ขนสํงประเภทตํางๆ ในจังหวัดเดียวกันและจังหวัดใกล๎เคียง รวมถึงพัฒนาระบบขนสํงมวลชน
ขนาดใหญํเพื่อสนับสนุนการทํองเที่ยว โดยให๎มีความรวดเร็ว ปลอดภัย สะดวก สะอาด และมี
มาตรฐานสากล 

 1.1.2  สํงเสริมสนับสนุนให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวมและรับ
ผิด ชอบในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การทํองเที่ยวเชื่อมโยงกับแหลํงทํองเที่ยวในพื้นที่ 

 1.1.3  ปรับปรุงป้ายบอกทางแหลํงทํองเที่ยว ป้ายสื่อความหมาย ให๎ครอบคลุม
แหลํงทํองเที่ยวหลักและแหลํงทํองเที่ยวรอง เป็นระบบเดียวกันทั่วประเทศ และถูกต๎องตามหลัก
สากล 

 1.1.4  พัฒนาเส๎นทางคมนาคมทางบกให๎มีมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากล
และสามารถเชื่อมโยงระหวํางแหลํงทํองเที่ยวหลักกับแหลํงทํองเที่ยวรองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
สนับสนุนให๎เกิดการลงทุนของภาคเอกชนในการพัฒนาการคมนาคมทางบก 

 1.1.5  พัฒนาเส๎นทางการคมนาคมทางอากาศ ให๎มีความเชื่อมโยงระหวํางแหลํง
ทํองเที่ยวภายในประเทศ สนับสนุนให๎เกิดการลงทุนของภาคเอกชน ในการเปิดเส๎นทางการบิน
ใหมํๆ 

 1.1.6  พัฒนาทําเรือและสํงเสริมการลงทุนสร๎างทําเทียบเรือ เพื่อเชื่อมโยงระหวําง
การทํองเที่ยวบริเวณชายฝั่งทั้งด๎านอันดามันและฝั่งอําวไทย เส๎นทางการเดินเรือเพื่อการทํองเที่ยวใน
ลุํมน้ าเจ๎าพระยาและแมํน้ าโขง ให๎มีศักยภาพในการเป็นทําเรือเพื่อการทํองเที่ยว 
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1.2 พัฒนาและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเท่ียว 
แนวทางการด าเนินการ 
 1.2.1  พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในแหลํงทํองเที่ยว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ลานจอดรถป้ายสื่อความหมาย ทางลาด บันไดเลื่อน ศูนย์ข๎อมูลทํองเที่ยว ห๎องน้ า รวมถึงสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนพิการและผู๎สูงอายุให๎ได๎มาตรฐานตามหลักสากล และสนับสนุนให๎องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 

 1.2.2  การพัฒนาเครือขํายการสื่อสาร โทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ และซอฟต์ 
แวร์ดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการทํองเที่ยว สนับสนุนให๎เกิดการใช๎ระบบ  E-commerce อยํางแพรํหลาย
สํงเสริมการจัดท าข๎อมูลการทํองเที่ยวออนไลน์ และการเชื่อมโยงระบบบริการตํางๆ ด๎านการ
ทํองเที่ยวทางเว็บไซด์ 

 1.2.3  น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการจัดการทํองเที่ยวให๎มีคุณภาพ
ทั้งระบบ เชํน ระบบตรวจสอบคนเข๎าเมือง เชื่อมโยงการจองบัตรโดยสารระหวํางเครื่องบิน รถไฟ 
และรถโดยสารประจ าทาง และการซื้อ-ขาย ระหวํางผู๎ประกอบการและนักทํองเที่ยว 

 1.2.4  สร๎างและพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกจุดผํานแดน ปรับปรุงสภาพจุด
ผํานแดนตํางๆ ให๎มีสภาพที่ดีและสะดวกเพื่อรองรับการทํองเที่ยว รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบ
บริเวณชายแดนให๎มีความสะดวกรวดเร็ว 

 1.2.5  พัฒนาศูนย์กลางให๎บริการข๎อมูลด๎านการทํองเที่ยวและอ านวยความสะดวก
แบบครบวงจรเบ็ดเสร็จที่สามารถสอบถามข๎อมูลการทํองเที่ยว ประสานแก๎ไขความเดือดร๎อน 
ชํวยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได๎สะดวก รวดเร็ว เข๎าถึงได๎งําย และกระจายให๎ครอบคลุมตาม
สถานที่ทํองเที่ยวที่ส าคัญ 

1.3  สร้างโครงข่ายเส้นทางคมนาคมและระบบเชื่อมโยงการเดินทางท่องเท่ียวกับประเทศ
เพื่อนบ้านและในภูมิภาค 

แนวทางการด าเนินการ 
 1.3.1  ผลักดันให๎เกิดนโยบายการบินพาณิชย์ที่คํอนข๎างเปิด ( liberal air policy) 

โดยให๎ทําอากาศยานในประเทศทุกแหํงมีกฎเกณฑ์สร๎างแรงจูงใจให๎สายการบินนานาชาติมาใช๎ทํา
อากาศยานในประเทศมากขึ้น เชํน การเก็บคําธรรมเนียมประเภทตํางๆ ในทําอากาศยานให๎มี
สัดสํวนลดน๎อยลง หรือเลิกเก็บคําธรรมเนียมบางรายการรวมทั้งการปรับปรุงเงื่อนไขตํางๆ ในสํวน
ของการสัญจรทางอากาศระหวํางประเทศคูํสัญญาให๎มีแรงจูงใจมากขึ้น เพื่อเสริมศักยภาพของทํา
อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิให๎เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค และพัฒนาทําอากาศยาน
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นานาชาติภูเก็ต เชียงใหมํ หาดใหญํ กระบี่ และทําอากาศยานตรัง ให๎มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลาง
การบินของอนุภูมิภาค 

 1.3.2  พัฒนาและปรับปรุงเส๎นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ๎าน
โดยขยายเส๎นทางเดินรถประจ าทางและรถไฟ และผลักดันให๎มีการเชื่อมโยงกับแหลํงทํองเที่ยวใน
พื้นที่ชายแดน 

 1.3.3  ความรํวมมือด๎านการทํองเที่ยวทางเรือตามเส๎นทางล าน้ าโขง เส๎นทางแนว
ชาย ฝั่งทะเลอําวไทย ฝั่งทะเลอันดามัน และหมูํเกาะตํางๆ เส๎นทางเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียและ
อินโดนีเซีย ตามกรอบความรํวมมือ ASEAN, IMT-GT, ACMECS, BIMSTEC และ GMS 

 1.3.4  ผลักดันการเชื่อมตํอเส๎นทางคมนาคมทั้งทางบกและอากาศระหวํางประเทศ
ให๎เสร็จโดยเร็วตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต๎ (north-south economic corridor) และแนวพื้นที่
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (east-west economic corridor) 

 1.3.5  ผลักดันให๎ไทยเป็นศูนย์กลางการเดินทางสูํภูมิภาคลุํมน้ าแมํโขง โดยเชื่อม 
โยงโลจิสติกส์ของการเดินทางทํองเที่ยวในรูปแบบตํางๆ ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศให๎มี
ความสะดวก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวให้เกิดความยั่งยืน 
การขยายตัวของการทํองเที่ยวโดยเน๎นปริมาณนักทํองเที่ยวหรือการแสวงหารายได๎จาก

การทํองเที่ยวในขณะที่การรองรับขยายไปไมํทัน ท าให๎แหลํงทํองเที่ยวของไทยมีความเสื่อมโทรม 
ยุทธศาสตร์จึงให๎ความส าคัญกับการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์และฟื้นฟูแหลํงทํองเที่ยวอยํางมี
ทิศทาง ไมํท าลายทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาติ โดยค านึงถึงขีดความ 
สามารถในการรองรับของแหลํงทํองเที่ยว เพื่อป้องกันการใช๎ประโยชน์มากเกินไป การก าหนด
มาตร การในการแก๎ไขกฎระเบียบ และข๎อบังคับตํางๆ ให๎แหลํงทํองเที่ยวของไทยสามารถมี
ศักยภาพในการรองรับนักทํองเที่ยว 

2.1  พัฒนายกระดับคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ 
แนวทางการด าเนินการ 
 2.1.1  พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวใหมํที่มีศักยภาพ เพื่อสร๎างทางเลือกใหมํอุตสาหกรรม

ทํองเที่ยวไทย เน๎นการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวที่สามารถสร๎างคุณคําและมูลคําเพิ่ม ตามกลุํมทํองเที่ยว
ที่มีศักยภาพ 8 กลุํม ได๎แกํ กลุํมทํองเที่ยวอารยธรรมล๎านนาและภาคเหนือตอนบน กลุํมทํองเที่ยว 
มรดกโลกเชื่อมโยงการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ กลุํมทํองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต๎ กลุํมทํองเที่ยววิถีชีวิต
ลุํมแมํน้ าโขง กลุํมทํองเที่ยววิถีชีวิตลุํมแมํน้ าภาคกลาง กลุํมทํองเที่ยว active beach กลุํมทํองเที่ยว 
royal coast และกลุํมทํองเที่ยวมหัศจรรย์สองสมุทร 
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 2.1.2  พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในด๎านการทํองเที่ยว โดยผลักดันและก าหนดให๎
เป็นเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการพัฒนาการทํองเที่ยว เพื่อลดความซ้ าซ๎อนของการด าเนินงาน และบูรณา
การงานรํวมกับทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง 

 2.1.3  สนับสนุนการทํองเที่ยวชายแดน (cross border tourism) โดยการเชื่อมโยง
การทํองเที่ยวกลุํมทํองเที่ยวที่มีศักยภาพ 8 กลุํม กับกรอบความรํวมมือด๎านการทํองเที่ยว ASEAN 
IMT-GT ACMECS BIMSTEC และ GMS 

 2.1.4  สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต๎ รวมถึง
การพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ๎าน เพื่อแก๎ไขปัญหาด๎านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองใน
พื้นที่ 

2.2   การฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียว 
แนวทางการด าเนินการ 
 2.2.1  ฟื้นฟู และปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยวที่มีสภาพเสื่อมโทรมให๎กลับคืนสูํสภาพ

เดิมเพื่อน าไปสูํกระบวนการตํอยอดในการสร๎างคุณคําและมูลคําเพิ่ม โดยค านึงถึงสิ่งแวดล๎อม 
เอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตของชุมชนในท๎องถิ่นเป็นส าคัญ 

 2.2.2  ส ารวจและจัดท าฐานข๎อมูลแหลํงทํองเที่ยวเสื่อมโทรมทั้งประเทศ และจัดท า
แผนการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเสื่อมโทรม และระบบการติดตามและประเมินผลอยํางเป็นระบบ 

2.3   การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียว 
แนวทางการด าเนินการ 
 2.3.1  วางแผนจัดการภูมิสถาปัตยกรรมทางการทํองเที่ยวในทุกระดับทั้งระดับชาติ

ระดับกลุํมทํองเที่ยว ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ โดยการอนุรักษ์ ซํอมแซม และบ ารุงรักษา
สถาปัตย กรรมที่เป็นจุดเดํน พร๎อมทั้งสร๎างสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ 

 2.3.2  จัดการพื้นที่แหลํงทํองเที่ยวโดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ 
เพื่อให๎การใช๎ประโยชน์อยํางเหมาะสมกับศักยภาพของแหลํงทํองเที่ยว และไมํสํงผลกระทบตํอวิถี
ชีวิตของประชาชน โดยก าหนดการเข๎าไปใช๎ประโยชน์พื้นที่ เพื่อไมํให๎มีการใช๎ประโยชน์เกินขีด
ความสามารถในการรองรับทางการทํองเที่ยว 

 2.3.3  ผลักดันให๎มีการออกกฎระเบียบ และบทลงโทษที่ชัดเจนในการก ากับดูแล
รักษาแหลํงทํองเที่ยวรวมทั้งมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและการปราบปรามผู๎บุกรุกแหลํง
ทํองเที่ยวธรรมชาติโดยมิชอบ และสอดสํองดูแลการบังคับใช๎กฎหมายอยํางจริงจัง 
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 2.3.4  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อนสนับสนุนการทํองเที่ยว โดยเฉพาะการยก 
ระดับคุณภาพและมาตรฐานของสถานพยาบาลในแหลํงทํองเที่ยว ระบบการจัดการขยะ น้ าเสีย 
มลพิษและระบบเครือขํายเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค 

 2.3.5  สนับสนุนและก าหนดมาตรการเพื่อแก๎ไขปัญหาและผลกระทบอันเนื่องมา  
จากภาวะโลกร๎อน การใช๎พลังงานสะอาด การใช๎เคมีภัณฑ์ที่ไมํกํอให๎เกิดอันตรายตํอผู๎บริโภค การ
ก าหนดมาตรการกการลดพลังงานของสถานประกอบการ 

 2.3.6  หาแนวทางในการแก๎ไขปัญหาภาพลักษณ์ด๎านลบของการทํองเที่ยวไทย 
เชํน ความปลอดภัย การเอารัดเอาเปรียบและหลอกลวงนักทํองเที่ยว สินค๎าที่ไมํคุณภาพ การ
ทํองเที่ยวทางเพศ โสเภณี การค๎ามนุษย์ และโรคเอดส์ เป็นต๎น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์มุํงเน๎นการพัฒนาสินค๎าและบริการทํองเที่ยวให๎มีมาตรฐานอยํางตํอเน่ืองครบ

วงจร ความพร๎อมของภาคบริการและการทํองเที่ยว แม๎ได๎รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและ
ความไมํสงบภายในประเทศ แตํมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 
ประเทศไทยยังเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่ได๎รับความนิยมจากนักทํองเที่ยวตํางประเทศ และมีโครงสร๎าง
พื้นฐานด๎านการทํองเที่ยว เชํน โรงแรมและสปาที่มีมาตรฐานสูง บริการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ขยายตัว อยํางรวดเร็ว  นอกจากนี้เศรษฐกิจสร๎างสรรค์ได๎มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยว 

3.1  การพัฒนาเศรษฐกิจทางสร้างสรรค์ กิจกรรม นวัตกรรม  และมูลค่าเพิ่มทางด้านการ
ท่องเท่ียว 

แนวทางการด าเนินการ 
 3.1.1  สร๎างสรรค์กิจกรรมการทํองเที่ยวรูปแบบใหมํๆ ให๎สอดคล๎องกับความ

สนใจของนักทํองเที่ยวและตรงกับความต๎องการของกลุํมเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุํมนักทํองเที่ยวที่
สนใจการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ ( health tourism) การทํองเที่ยวเชิงผจญภัย (adventure tourism) การ
ทํองเที่ยวเชิงศาสนา (spiritual tourism) การทํองเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE) การ
ทํองเที่ยวเชิงกีฬา (sports tourism) การทํองเที่ยวเชิงเกษตร กลุํมนักทํองเที่ยวสูงอายุ  ครอบครัว และ
ฮันนีมูน เป็นต๎น 

 3.1.2  สํงเสริมเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ และการพัฒนานวัตกรรมทางความคิด เพื่อให๎
เกิดมูลคําเพิ่มในสินค๎าการทํองเที่ยว สํงเสริมการลงทุนเพื่อการทํองเที่ยวที่ยั่งยืน ค านึงถึงคุณคําและ
สิ่ง แวดล๎อม รวมถึงการสนับสนุนการเสริมสร๎างบรรยากาศการลงทุนในกิจกรรมการทํองเที่ยว
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ใหมํๆ ที่มีศักยภาพ เชํน ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจด๎านนันทนาการ โดยเฉพาะการจัดการการ
ทํองเที่ยวชุมชน การจัดการสินค๎า OTOP และของที่ระลึก เป็นต๎น 

 3.1.3  ผลักดันให๎งานเทศกาล ประเพณี และกิจกรรมในไทยเป็นงานเทศกาลระดับ
โลก เชํน สงกรานต์ ลอยกระทง แหํผีตาโขน เทศกาลดนตรี และศิลปะ เป็นต๎น 

 3.1.4  สํงเสริมสนับสนุน อุตสาหกรรมภาพยนตร์และการถํายท าภาพยนตร์ตําง 
ประเทศในประเทศไทย รวมถึงการผลักดันให๎มีการจัดตั้งหนํวยงานกลางเพื่อสํงเสริมสนับสนุน
ธุรกิจการถํายท าภาพยนตร์ตํางประเทศในประเทศทั้งภาคการผลิต การบริการ และกิจกรรมที่
เกี่ยวข๎อง 

 3.1.5  ส ารวจ คัดสรร เอกลักษณ์และจุดเดํนของพื้นที่ จังหวัด กลุํมจังหวัด เพื่อ
สร๎างและก าหนดภาพลักษณ์ (Brand Image) ทางด๎านการทํองเที่ยวเพื่อให๎เป็นจุดขายแกํ
นักทํองเที่ยวกลุํม เป้าหมายเฉพาะ 

 3.1.6  สํงเสริมและจัดการแขํงขันกีฬาระดับนานาชาติ และระดับชาติ เพื่อ
สนับสนุนการทํองเที่ยว และการกระจายรายได๎สูํท๎องถิ่นและชุมชน 

 3.1.7  สํงเสริมการจัดประชุม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ ทั้งระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 

3.2  การเสริมสร้างโอกาสและแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการค้า การลงทุนด้านการท่องเท่ียว 
แนวทางการด าเนินการ 
 3.2.1  ผลักดันให๎มีการก าหนดเขตเศรษฐกิจด๎านการทํองเที่ยว/เขตพัฒนาด๎านการ

ทํองเที่ยวและสํงเสริมการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมบริการด๎านการทํองเที่ยว ตามกฎหมายวําด๎วย
นโยบายการทํองเที่ยวแหํงชาติ เพื่อให๎มีบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการค๎าการลงทุนด๎าน
การทํองเที่ยว 

 3.2.2  สํงเสริมและสนับสนุนการลงทุนด๎านการทํองเที่ยว โดยสนับสนุนให๎ภาค 
เอกชนและนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวตํางประเทศ เข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาการทํองเที่ยว 
โดยภาครัฐต๎องจัดให๎มีสิ่งจูงใจและสิ่งอ านวยความสะดวกตํางๆ ที่เหมาะสม 

 3.2.3  เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของภาคเอกชน ท๎องถิ่น ชุมชน ผู๎ประกอบการราย
ยํอยและวิสาหกิจชุมชนในเขตอุตสาหกรรมทํองเที่ยว โดยการสนับสนุนเงินทุน วิชาการ การให๎
ความรู๎และให๎ค าปรึกษาในการเร่ิมต๎นประกอบธุรกิจ การสร๎างแบรนด์ และเอกลักษณ์ของสินค๎าให๎
ตรงกับความต๎องการของตลาดทํองเที่ยว การจัดหาแหลํงเงินกู๎การค้ าประกันและเงินทุน การลด
ต๎นทุนในการกู๎ยืม การให๎สิทธิประโยชน์ทางภาษี การสนับสนุนธุรกิจที่จัดตั้งใหมํ และสํงเสริมการ
ใช๎เทคโนโลยีที่มีความสลับซับซ๎อน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพของสินค๎า เป็นต๎น 
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 3.2.4  สนับสนุนให๎ภาคธุรกิจรวมกลุํมกัน เพื่อรํวมมือกันในการให๎บริการทางการ
ทํองเที่ยว เพื่อสร๎างความแข็งแกรํงในการรองรับการเปิดการค๎าเสรีทางการทํองเที่ยวในอนาคต 

 3.2.5  สนับสนุนให๎กลไกกองทุนตํางๆ ที่มีอยูํ เชํน กองทุนเพื่อสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวไทยมีขอบเขตที่เอ้ือตํอการค๎า การลงทุนให๎แกํผู๎ประกอบการภาคบริการทํองเที่ยวมาก
ยิ่งขึ้น 

3.3  การพัฒนามาตรฐานสินค้า และบริการท่องเท่ียว 
แนวทางการด าเนินการ 
 3.3.1  เตรียมความพร๎อมในการรับมือภัยคุกคามของโรคติดตํอ ภัยพิบัติธรรมชาติ

การระบาดของโรค และภัยพิบัติอ่ืนๆ โดยให๎ความส าคัญกับการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ (crisis 
management) การเตรียมความพร๎อมเพื่อการตอบสนองอยํางฉับไว และการกู๎วินาศภัยในภาวะ
ฉุกเฉิน ครอบคลุมถึงการเตรียมความพร๎อม การวางมาตรการป้องกันและแก๎ไขเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 
และมาตร การฟื้นฟูภายหลังเกิดเหตุการณ์ 

 3.3.2  ก าหนดมาตรการในการป้องกัน ดูแล รักษาความปลอดภัยทางทํองเที่ยว
รวมถึงการทํองเที่ยวที่สร๎างผลกระทบตํอภาพลักษณ์ของประเทศ ให๎เกิดการบังคับใช๎อยํางจริงจัง
และมีการบังคับใช๎บทลงโทษตามกฎหมาย 

 3.3.3  ผลักดันให๎มีการก าหนดมาตรฐานการให๎บริการ และมาตรฐานความ
ปลอดภัยในสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการทํองเที่ยวในกิจกรรมการทํองเที่ยวทุกรูปแบบ และมีการ
บังคับใช๎อยํางจริงจัง 

 3.3.4  สํงเสริมสนับสนุนให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวม โดยการเป็นต ารวจอาสาสมัคร
ดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชนของตนเอง อาสาสมัครด๎านการทํองเที่ยว สนับสนุนต ารวจ
ทํองเที่ยว และอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยทางทะเล (lifeguard) 

 3.3.5  สนับสนุนและสํงเสริมต ารวจทํองเที่ยว หนํวยงาน องค์กร และชุมชนให๎มี
ความรู๎ด๎านภาษาตํางประเทศ เพื่อให๎ความชํวยเหลือแกํนักทํองเที่ยว 

3.4  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
แนวทางการด าเนินการ   
 3.4.1  พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของภาคเอกชนในสาขาทํองเที่ยว

โดยเฉพาะการพัฒนามัคคุเทศก์ ทักษะด๎านภาษาตํางประเทศ ความรู๎เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และสถานที่ทํองเที่ยวที่ส าคัญ รวมถึงศักยภาพของบุคลากรด๎านการทํองเที่ยวในด๎าน
อ่ืนๆ ให๎ได๎มาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร๎อมในการรองรับการเปิดเสรีภาคบริการด๎านการทํองเที่ยว 
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 3.4.2  พัฒนาและผลักดันให๎ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด๎านการ
ทํองเที่ยวในกลุํมประเทศอาเซียน 

 3.4.3  ผลักดันให๎มีการจัดต้ังสถาบันกลางเพื่อพัฒนาบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว
อยํางเป็นรูปธรรม โดยท าหน๎าที่ในการก าหนด ก ากับ และพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและการ
บริการในอุตสาหกรรมทํองเที่ยว รวมทั้งบูรณาการความรํวมมือระหวํางภาครัฐและเอกชนในการ
จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให๎มีมาตรฐานตรงตามต าแหนํงที่ตลาดแรงงานต๎องการและมีความ
เพียงพอ 

 3.4.4  สํงเสริมให๎มีการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นทั้งทางด๎าน
การปฏิบัติงานเฉพาะทาง วิชาชีพที่มีความจ าเป็นเรํงดํวนส าหรับสถานประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดยํอม รวมทั้งหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู๎บริหารตั้งแตํระดับต๎นจนถึงระดับสูงส าหรับบุคลากรใน
อุตสาหกรรมทํองเที่ยว และหลักสูตรพัฒนาผู๎สอน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์นี้มุํงเน๎นให๎นักทํองเที่ยวรับร๎ูและเข๎าใจในภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศสร๎าง

ความเชื่อมั่นให๎แกํนักทํองเที่ยวในการเดินทางมาทํองเที่ยวประเทศไทย โดยการด าเนินการตลาด
เชิงรุกเพื่อประมูลสิทธิ์ในการจัดงานระดับโลก/ภูมิภาคเพื่อเพิ่มจ านวนนักทํองเที่ยวเข๎าประเทศ จัด
งานแสดงตํางๆ (event) เพื่อเผยแพรํประชาสัมพันธ์แหลํงทํองเที่ยวในประเทศไทยให๎เป็นที่ร๎ูจักของ
นักทํองเที่ยวไทยผํานสื่อตํางๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให๎นักทํองเที่ยวเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวใน
ประเทศไทยมากขึ้นมีการใช๎จํายมากขึ้น 

4.1  สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ด้านการท่องเท่ียว 
แนวทางการด าเนินการ 
 4.1.1  จัดท าข๎อมูล และรวบรวมขําวสารด๎านการทํองเที่ยวและจัดเก็บในระบบ

ข๎อมูลสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศตํางๆ เพื่อรองรับนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาสืบค๎น
ข๎อมูลด๎านการทํองเที่ยว ผํานทางเว็บไซต์กลาง ที่สามารถสืบค๎นได๎ถึงระดับพื้นที่ ทันสมัย สามารถ
เข๎าถึงได๎งํายและมีรายละเอียดด๎านการทํองเที่ยวมากยิ่งขึ้น 

 4.1.2  เพิ่มและปรับปรุงชํองทางการจัดจ าหนําย การขยายชํองทางการจัดจ าหนําย
ผํานเครือขํายธุรกิจ และการเผยแพรํประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยวผํานชํองทางตํางๆ ให๎มากขึ้น 

 4.1.3  สํงเสริมการกระจายตลาดการทํองเที่ยวอยํางสมดุลทั้งในเชิงพื้นที่ เวลา และ
กลุํมตลาดรวมถึงสํงเสริมและพัฒนาระบบตลาดสินค๎าทางการทํองเที่ยวสมัยใหมํให๎สอดคล๎องกับ
พฤติกรรมและรสนิยมของนักทํองเที่ยวในกลุํม MICE กลุํมครอบครัว กลุํมฮันนีมูน กลุํมทํองเที่ยว
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เพื่อเป็นรางวัล  กลุํมทํองเที่ยวเชิงนิเวศ กลุํมทํองเที่ยวเพื่อสุขภาพ (health and wellness) กลุํม
ทํองเที่ยวเชิงการแพทย์ กลุํมทํองเที่ยวเชิงเกษตร และการทํองเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ เป็นต๎น 

 4.1.4  พัฒนาขีดความสามารถด๎านการวางแผนและการปฏิบัติงานด๎านการตลาด
ออน ไลน์ (online marketing) และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)  

4.2  ส่งเสริมการท่องเท่ียว เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศจากนักท่องเท่ียวต่างชาติ 
แนวทางการด าเนินการ 
 4.2.1  พัฒนาการตลาด และสํงเสริมการขาย ในกลุํมเป้าหมายนักทํองเที่ยวเฉพาะ

กลุํมที่ไทยมีศักยภาพ เชํน กลุํม MICE กลุํมครอบครัว กลุํมฮันนีมูน เป็นต๎น โดยสร๎างจุดขายใหมํ
ด๎านการทํองเที่ยว กิจกรรมและข๎อเสนอพิเศษ เพื่อจูงใจนักทํองเที่ยวให๎เดินทางมาประเทศไทย 

 4.2.2  ด าเนินการตลาดเชิงรุกเพื่อประมูลสิทธิ์การจัดงานระดับโลก ระดับภูมิภาค
รวม ถึงการจัดงานประชุม และงาน event ระหวํางประเทศ 

 4.2.3  สร๎างจุดขายใหมํทางด๎านการทํองเที่ยว เชํน การเป็น hospitality and 
wellness center of the world เพื่อรองรับนักทํองเที่ยวระดับบน รวมทั้งการสนับสนุนวัฒนธรรมทาง
ความคิดสร๎างสรรค์ และน าความคิดสร๎างสรรค์ไปตํอยอดกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เชํน การออกแบบ
การผลิตภาพยนตร์ 

 4.2.4  ประสานความรํวมมือกับประเทศเพื่อนบ๎านในการสํงเสริมการตลาด และ
การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวภายใต๎กรอบความรํวมมือระหวํางประเทศระดับโลกและระดับภูมิภาค 
เชํน UNWTO, APEC, ACD, AED, GMS, IMT-GT, BIMSTEC และ ACMECS เพื่อการสร๎าง
โครงขํายความเชื่อมโยงระหวํางกลุํมพื้นที่การทํองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ๎าน 

4.3  สร้างกระแสการรับรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการท่องเท่ียว 
แนวทางการด าเนินการ 
 4.3.1 โฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อสร๎างกระแสการเดินทางของนักทํองเที่ยว

ชาวตํางชาติผํานสื่อทุกชํองทางอยํางตํอเน่ือง และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสํงเสริมการขาย
ประเทศไทยผํานสื่อออนไลน์ในทุกรูปแบบอยํางตํอเน่ือง 

 4.3.2  ใช๎วิธีการท าความตลาดโดยกลุํมคนที่อยูํในตํางประเทศ เชํน สถานทูตไทย
ประจ าประเทศตํางๆ เป็นที่เผยแพรํและประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยว วัฒนธรรมและสินค๎าไทย
ให๎แกํชาวตํางชาติ 

 4.3.3  พัฒนาเว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งแกรํงในภาพลักษณ์
พร๎อมจัดต้ังศูนย์ให๎บริการข๎อมูลด๎านการทํองเที่ยวและอ านวยความสะดวกอยํางครบวงจร เพื่อให๎
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การบริการข๎อมูลการทํองเที่ยวที่สมบูรณ์รวดเร็วทันสมัย เชํน การจองที่พัก การเดินทาง เป็นต๎น 
โดยการพัฒนาให๎มีหลากหลายภาษาเพื่อให๎สามารถเข๎าถึงกลุํมนักทํองเที่ยวได๎ดียิ่งขึ้น 

4.4  การสร้างกระแสการเดินทางของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
แนวทางการด าเนินการ 
 4.4.1  เผยแพรํประชาสัมพันธ์แหลํงทํองเที่ยวในประเทศไทย ให๎เป็นที่ร๎ูจักของนัก 

ทํองเที่ยวไทยผํานสื่อตํางๆ และเผยแพรํประชาสัมพันธ์สร๎างทัศนคติที่ดีตํอการเดินทางทํองเที่ยว
ภายในประเทศอยํางตํอเน่ือง 

 4.4.2  รํวมกับภาคเอกชนในการจัดท าแพคเกจพิเศษเสนอขายนักทํองเที่ยวชาวไทย
เพื่อกระตุ๎นให๎เกิดการเดินทาง 

 4.4.3  จัดงานสํงเสริมการขายในรูปแบบตํางๆ ทั้ง trade + consumer และ fair road 
show ภายในประเทศ 

 4.4.4  ประสานงานและสนับสนุนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เชํน การบินไทย การ
รถไฟแหํงประเทศไทย สมาคมผู๎ประกอบการธุรกิจทํองเที่ยวในประเทศ โดยน าเสนอ special offer 
หรือจัด promotion ส าหรับคนไทย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชนและองค์กร             
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียว 

โครงการสร๎างการบริหารจัดการด๎านการทํองเที่ยวยังขาดความเชื่อมโยงระหวํางท๎องถิ่น
จังหวัด กลุํมจังหวัด และประเทศ ขาดการมีสํวนรํวมของประชาชน ภาคเอกชน และการปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ขณะที่หนํวยงานระดับพื้นที่ เชํน จังหวัด องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) และ
ชุมชนขาดความร๎ูด๎านการจัดการ ภูมิทัศน์และการวางแผนพัฒนาการทํองเที่ยวการพัฒนากลไก ใน
การบริหารจัดการด๎านการทํองเที่ยวจึงเป็นแนวทางในการบูรณาการการท างานรํวมกันการก าหนด
ภารกิจขอบเขตของงานการพัฒนาให๎ชัดเจน ก าหนดรูปแบบการพัฒนาการทํองเที่ยวที่สอดคล๎อง
กับพื้นที่สนับสนุนให๎เกิดการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางครบวงจร 

5.1  การสร้างและพัฒนากลไกในการบริหารจัดการการท่องเท่ียว 
แนวทางการด าเนินการ 
 5.1.1  เชื่อมโยงบทบาทและภารกิจ ของหนํวยงานหลักด๎านการทํองเที่ยว ได๎แกํ 

กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา กรมการทํองเที่ยว การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย  กองบังคับการ
ต ารวจทํองเที่ยว องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน และส านักงาน
สํงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ให๎มีความสอดคล๎องกัน และประสานกับกระทรวงอื่นๆ 
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และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ในฐานะหนํวยงานสนับสนุน เพื่อให๎การก าหนดนโยบายและสนับสนุน
ด๎านการทํองเที่ยวของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 5.1.2  การสร๎างพันธมิตร หุ๎นสํวน หรือเครือขํายระหวํางภาครัฐและเอกชนให๎มี
ความเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยการอ านวยความสะดวก การลดขั้นตอนในการท างาน การระดมทุน 
การจัด สรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่จะด าเนินงานรํวมกัน เชํน การสํงเสริมกาขายการ
ทํองเที่ยวตํางประเทศ การแสดงสินค๎าและบริการ เป็นต๎น 

 5.1.3  สนับสนุนและผลักดันให๎เกิดความก๎าวหน๎าตามกรอบความรํวมมือที่รัฐบาล
ได๎ด าเนินการไว๎แล๎ว เชํน IMT-GT, ACMECS, BIMSTEC  และ GMS โดยการก าหนดยุทธศาสตร์
และผลักดันให๎เกิดผลในทางปฏิบัติในเร่ืองตํางๆ ที่ริเร่ิมไว๎แล๎วให๎รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 5.1.4  ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวให๎สอดคล๎องและอ านวย
ประสิทธิผลตํอการบริหารจัดการทํองเที่ยวทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

 5.1.5  บูรณาการงานด๎านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักทํอง 
เที่ยวระหวํางหนํวยงานตํางๆ เพื่อท าหน๎าที่ในการประสานงานและการสั่งการในการป้องกัน เฝ้า
ระวังเตือนภัย ก ากับดูแล และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักทํองเที่ยวในพื้นที่
แหลํงทํองเที่ยวตํางๆ ทั้งในกรณีกํอน-หลังเกิดเหตุฉุกเฉินทางการทํองเที่ยว เพื่อสร๎างความมั่นใจ
ให๎แกํนักทํองเที่ยว 

5.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการ
ท่องเท่ียว 

แนวทางการด าเนินการ 
 5.2.1  อ านวยความสะดวก สนับสนุน ชํวยเหลือ ให๎ความรู๎ ความเข๎าใจในการ

บริหารจัดการทํองเที่ยวแกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 5.2.2  กระจายอ านาจ และจัดสรรผลประโยชน์ด๎านการทํองเที่ยวให๎แกํองค์กรปก 

ครองสํวนท๎อง เพื่อให๎ชุมชนได๎รับผลประโยชน์อยํางเป็นธรรม  เพื่อลดความขัดแย๎งและสามารถ
สร๎างกิจกรรมให๎เหมาะสมกับความต๎องการสภาพและก าลังรองรับของชุมชนและระบบนิเวศน์ใน
ท๎องถิ่น 

 5.2.3  สํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนท๎องถิ่นในการบริหารจัดการแหลํง
ทํองเที่ยวโดยจัดต้ังคณะกรรมการในระดับท๎องถิ่นขึ้นเพื่อพัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยวให๎มีการ
บริหารเป็นรูปธรรม โดยมีภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาสังคมในท๎องถิ่นให๎เข๎ามามีสํวนรํวมใน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม แหลํงทํองเที่ยวและสิ่งแวดล๎อมในพื้นที่ชุมชนท๎องถิ่นของตนเอง 
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ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2553 
 

ส านักงานทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร  (2549) ได๎มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การทํองเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ให๎สอดคล๎อง จังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งได๎ก าหนดประเด็นและแนว
ทางการพัฒนาด๎านการทํองเที่ยว  คือ “พัฒนาให๎เป็นเมืองที่นําทํองเที่ยวจากแหลํงและรูปแบบการ
ทํองเที่ยวใหมํที่เน๎นธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม” ก าหนดแนวทางการพัฒนา
โดยการสร๎างการมีสํวนรํวมของชุมชน ท๎องถิ่น ภาคราชการและเอกชนในการพัฒนาเส๎นทางการ
ทํองเที่ยวทางเลือกใหมํ การสร๎างระบบสาธารณูปโภค สร๎างกิจกรรมรวมถึงการเผยแพรํประชาสัมพันธ์ 
เพื่อสํงเสริมด๎านการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน ดังนี ้

วิสัยทัศน์ “การเป็นแหลํงทํองเที่ยวทางเลือกใหมํ” 
วัตถุประสงค์  ประชาชนมีรายได๎จากการทํองเที่ยวจากแหลํงและรูปแบบการทํองเที่ยว

ใหมํ ที่เน๎นธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา    

 1.  สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม  
 2.  สํงเสริมและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
 3.  พัฒนาศักยภาพแหลํงทํองเที่ยวใหมํให๎เชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยวเดิม 
 4.  พัฒนาแหลํงรับประทานอาหารทะเลสด  อรํอย 
การพัฒนา 

 1.  พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
 2.  พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวที่เป็นแมํเหล็ก หรือเสื่อมโทรม 
 3.  พัฒนาการให๎บริการ และสินค๎าการทํองเที่ยว 
 4.  พัฒนาด๎านการบริหารจัดการการทํองเที่ยว 
การวิเคราะห์เพื่อประเมินศักยภาพการท่องเท่ียวจังหวัดในปัจจุบัน 
จากผลการศึกษาข๎อมูลพื้นฐานที่ส าคัญอันเกี่ยวข๎องกับแผนยุทธศาสตร์การทํองเที่ยวของ

จังหวัดสมุทรสาคร คณะท างานได๎ท าการวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงคุณภาพโดยใช๎เทคนิค swot analysis 
เพื่อศึกษาและประเมินความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การทํองเที่ยวระดับภูมิภาครวมถึงการ
เป็นตัวแบบของการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรค ของตัวแผนยุทธศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด ผลการศึกษาวิเคราะห์แยกได๎ใน 4 ประเด็นดังน้ี 

1.  ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมทางการทํองเที่ยว 
1.1  ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมทางการทํองเที่ยว : จุดแข็ง 
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1.1.1 ศักยภาพของทรัพยากรทางด๎านการทํองเที่ยว ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน การ
ชมฝูงปลาโลมา และวิถีชีวิต (ทําฉลอม) 

1.1.2  แหลํงทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เชํน บริเวณศาลพันท๎ายนรสิงห์ 
1.1.3  มีการสาธิตท านาเกลือซึ่งที่ถือวําเป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญของจังหวัด 

1.2  ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมทางการทํองเที่ยว : จุดอํอน 
1.2.1  แหลํงทํองเที่ยวหลายแหํงเกิดการเสื่อมโทรม ซึ่งสํวนหน่ึงเป็นผลมาจากการ

ประกอบอุตสาหกรรมภายในพื้นที่ เชํน กรณีที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมจากคลื่นทะเลและการบุกรุก
สร๎างโรงงานอุตสาหกรรม 

1.2.2  แหลํงประวัติศาสตร์ยังไมํได๎มีการวางแผนฟื้นฟูและพัฒนาที่ถูกต๎อง 
1.2.3  การพัฒนาการทํองเที่ยว ยังขาดความมีสํวนรํวมเพื่อน าไปสูํการเป็นศูนย์

รวมการทํองเที่ยว 
1.2.4  การสร๎างพื้นที่สาธิตนาเกลือยังไมํเกิดการรํวมมืออยํางแท๎จริง 

1.3  ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมทางการทํองเที่ยว : โอกาส 
       1.3.1  กระแสการทํองเที่ยวเชิงนิเวศก าลังได๎รับความนิยมสํงผลให๎หนํวยงาน 

ตําง ๆ ให๎ความสนใจที่พัฒนา และฟื้นฟูทรัพยากรทางการทํองเที่ยวมากขึ้น 
       1.3.2  โอกาสในการพัฒนาแหลํงรวมอาหารทะเลที่โดดเดํน 

1.3.3 โอกาสในการพัฒนาล าคลอง (คลองสุนัขหอน) และสถานที่ทางด๎าน
การทํองเที่ยวประวัติศาสตร์อ่ืนๆ 

1.3.4  มีโครงการการสร๎างถนนเชื่อมโยงแตํละแหลํงทํองเที่ยว 
1.4  ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมทางการทํองเที่ยว : อุปสรรค 

1.4.1  ทรัพยากรการทํองเที่ยวในจังหวัดข๎างเคียงมีสภาพและความสมบูรณ์ที่ดีกวํา 
2.  ความพร๎อมด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  และสาธารณูปโภค 

2.1  ความพร๎อมด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค : จุดแข็ง 
2.1.1  จังหวัดให๎ความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาระบบตํางๆ ในจังหวัดโดยมี

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอ านวยความสะดวกอยูํเสมอ 
2.1.2  แหลํงทํองเที่ยวแตํละแหํงอยูํหํางกันไมํมากนัก 
2.1.3  สภาพสังคมและประชาชนในพื้นที่มีการยอมรับในการพัฒนาระบบตํางๆ 

และสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับสิ่งใหมํๆ ที่พัฒนาขึ้นได๎เป็นอยํางดี 
2.2  ความพร๎อมด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  และสาธารณูปโภค : จุดอํอน 
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2.2.1  ขาดการจัดการน้ าเพื่อการอุปโภค การบริโภค และการใช๎ในทางการเกษตร
ที่มีประสิทธิภาพ 

2.2.2  การใช๎น้ าบาดาล ท าให๎เกิดภาวะแผํนดินทรุด ซึ่งจะเป็นปัญหาของพื้นที่ที่
อาจสํงผลตํอการทํองเที่ยวได๎ 

2.2.3  ถนนสายหลัก และสายรองของจังหวัดมีปัญหาอยํางมากด๎านความสะอาด
ในบริเวณสองข๎างทาง อีกทั้งขาดป้ายแนะน าแหลํงทํองเที่ยวที่เป็นระเบียบเรียบร๎อย 

2.2.4  การเชื่อมโยงการเดินทางทํองเที่ยวของแตํละสถานที่ยังไมํดีพอ อีกทั้ง
ลักษณะถนนเป็นแบบก๎างปลาต๎องย๎อนกลับมาสายหลักเสมอ 

2.2.5  จังหวัดยังขาดการรองรับกลุํมนักทํองเที่ยวในการจัดประชุมสัมมนา 
2.2.6  เส๎นทางของสถานที่ทํองเที่ยวทางน้ าบางแหํง เชํน วัดโคกขาม ปลํองเหลี่ยม

ยังขาดการพัฒนาให๎เหมาะสมกับการทํองเที่ยว 
2.3  ความพร๎อมด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  และสาธารณูปโภค : โอกาส 

2.3.1  โอกาสในการพัฒนาเส๎นทางคมนาคมของรัฐหลายโครงการ เชํน high 
speed train หัวล าโพง-ปากทํอ และทําเรือขนถํายสินค๎า นครสวรรค์-สมุทรสาคร-ชายทะเลอําวไทย 

2.4  ความพร๎อมด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค : อุปสรรค 
2.4.1  การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกโดยขาดการวางแผนที่ดี อาจสํงผลตํอ

สภาพ แวดล๎อม และทัศนียภาพของจังหวัด 
2.4.2  ขาดการสนับสนุนโครงการ และงบประมาณพัฒนาเส๎นทางรองรับการเดิน 

ทางเพื่อการบรรทุกหนัก 
2.4.3  การเชื่อมโยงเส๎นทางทํองเที่ยวข๎ามจังหวัดกลุํมภูมิภาค ยังไมํมี

ประสิทธิภาพ 
3.  สิ่งอ านวยความสะดวกสบาย และบริการด๎านการทํองเที่ยว 

3.1  สิ่งอ านวยความสะดวกสบาย และบริการด๎านการทํองเที่ยว : จุดแข็ง 
3.1.1  มีร๎านอาหารกระจายอยูํทั่วไป สถานที่กว๎างขวางมีที่จอดรถสะดวกสบาย 
3.1.2  มีข๎อมูลการทํองเที่ยวจังหวัดในสื่ออินเตอร์เน็ท 
3.1.3  ตลาดทะเลไทยที่เป็นแหลํงรวมอาหารทะเลขนาดใหญํและสะอาด 

3.2  สิ่งอ านวยความสะดวกสบาย และบริการด๎านการทํองเที่ยว : จุดอํอน 
3.2.1  ราคาอาหาร และบริการที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวยังไมํเป็นธรรม โดย 

เฉพาะอาหารทะเลราคาสูงท าให๎เป็นปัญหาในการทํองเที่ยว 
3.2.2  สถานที่พักและสถานที่ในการประชุมในจังหวัดยังมีไมํเพียงพอ 
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3.2.3  การรวบรวมข๎อมูลทางการทํองเที่ยว และการสื่อประชาสัมพันธ์ยังมีไมํ
เพียงพอ 

3.2.4  ขาดการพัฒนาบุคลากรในท๎องถิ่นกับการทํองเที่ยว 
3.3  สิ่งอ านวยความสะดวกสบาย  และบริการด๎านการทํองเที่ยว : โอกาส 

3.3.1  การมีโครงการเพื่อการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวกลุํมภูมิภาคที่จะสนับสนุนให๎
จังหวัดมีศักยภาพทางการทํองเที่ยวมากขึ้น การประชาสัมพันธ์ก็สามารถท ารํวมกับจังหวัดอ่ืนได๎ 

3.3.2  ปัจจุบันมีสื่อที่ทันสมัยชํวยในการให๎ข๎อมูลขําวสารแกํนักทํองเที่ยวได๎ 
งํายขึ้น 

3.3.3  การขนสํงมวลชนจากกรุงเทพมีการพัฒนามากขึ้น 
3.4  สิ่งอ านวยความสะดวกสบาย  และบริการด๎านการทํองเที่ยว : อุปสรรค 

3.4.1  นักทํองเที่ยวยังไมํสนใจข๎อมูลการทํองเที่ยวของจังหวัด 
3.4.2  การลงทุนจากภายนอกอาจไมํคุ๎มกับการลงทุนเน่ืองจากเป็นจังหวัดเล็กและ                         

ไมํไกลจากกรุงเทพ เชํน การลงทุนด๎านโรงแรม และบริษัททํองเที่ยว 
3.4.3  งบประมาณในการพัฒนา และฝึกอบรมบุคลากรทางการทํองเที่ยวยังไมํ

เพียงพอ 
3.4.4  ขาดศูนย์การบริการการทํองเที่ยวโดยเฉพาะของจังหวัด 

4.  ด๎านการตลาดการทํองเที่ยว 
4.1  ด๎านการตลาดการทํองเที่ยว : จุดแข็ง 

4.1.1  เป็นศูนย์กลางการแปรรูปสินค๎าการประมงและการเกษตร โดยมีอาหาร
ทะเลเป็นสินค๎าขึ้นชื่อสามารถเป็นจุดดึงดูดการทํองเที่ยวได๎ดี 

4.1.2  เป็นแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติ และวิถีชีวิต ที่ใกล๎กรุงเทพ สามารถ
เดินทางได๎สะดวก และรวดเร็ว 

4.1.3  เป็นเส๎นทางคมนาคมสูํภาคใต๎  ที่จะมีนักทํองเที่ยวเดินทางผํานจังหวัดมาก 
4.2  ด๎านการตลาดการทํองเที่ยว : จุดอํอน 

4.2.1  เป็นจังหวัดขนาดเล็ก  สถานที่ทํองเที่ยวในจังหวัดยังมีระดับความส าคัญไมํ
เพียงพอในการดึงดูดนักทํองเที่ยว อีกทั้งสถานที่ทํองเที่ยวหลายแหํงขาดการดูแลรักษา และพัฒนา 

4.2.2  เป็นทางผํานไปสูํจังหวัดภาคใต๎ โดยที่ไมํมีแวะมาทํองเที่ยวในจังหวัด 
4.2.3  ประชาชนในพื้นที่ยังให๎ความสนใจและรํวมมือด๎านการทํองเที่ยวในจังหวัด

ตนเองน๎อย 
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4.2.4  ขาดภาพลักษณ์ที่ส าคัญซึ่งจะสามารถพัฒนาสูํการเป็นตราสัญลักษณ์ของ
จังหวัดตํอไป 

4.2.5  ขาดข๎อมูลและความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวในการน ามาสูํการท าแผนด๎าน
การตลาด 

4.2.6  ขาดเจ๎าภาพหลักในการจัดการด๎านการทํองเที่ยวในพื้นที่ทั้งในระดับจังหวัด 
ระดับอ าเภอ และระดับท๎องถิ่น 

4.3  ด๎านการตลาดการทํองเที่ยว : โอกาส 
4.3.1  เน่ืองจากเป็นจังหวัดเล็กจึงสร๎างหรือมีโอกาสในการวางแผนพัฒนาทางการ

ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนที่ดีได๎ 
4.3.2  โอกาสในการสร๎างเอกลักษณ์ด๎านอาหารทะเลให๎เป็นที่รู๎จักของ

นักทํองเที่ยว 
4.3.3  โอกาสในการสร๎างกิจกรรมทางการทํองเที่ยวเกี่ยวกับประมงได๎ เพราะเป็น

สินค๎าทางการทํองเที่ยวที่มีอยูํในพื้นที่อยูํแล๎ว 
4.3.4  ในภาวะน้ ามันแพงสามารถชักจูงให๎นักทํองเที่ยวในจังหวัดใกล๎เคียง

เดินทางมาพักผํอนในบรรยากาศทางธรรมชาติได๎โดยไมํต๎องเดินทางไกล 
4.4 ด๎านการตลาดการทํองเที่ยว : อุปสรรค 

4.4.1  ต๎องใช๎เวลานานในการท าการปะชาสัมพันธ์จังหวัด กวําจะเป็นที่รู๎จักของ
กลุํมนักทํองเที่ยวทั่วไป 

4.4.2  ทัศนคติของนักทํองเที่ยวไทยมองวําเป็นจังหวัดเล็กไมํนําสนใจ    
 

ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

1.  ผลงานวิจัยภายในประเทศ 
 
วนารัตน์ กรอิสรานุกูล และคณะ (2553) ได๎ท าการศึกษาวิจัย แนวทางการพัฒนาน้ าพุ

ร๎อนเพื่อรองรับการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพระดับสากล ด๎วยการมีสํวนรํวมของชุมชน : กรณีศึกษาน้ าพุ
ร๎อนพระรํวง จังหวัดก าแพงเพชร การวิจัยนี้วัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาหาแนวทางการพัฒนาน้ าพุ
ร๎อน เพื่อรองรับการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพระดับสากล ด๎วยการมีสํวนรํวมของชุมชน วิธีการวิจัย
ประกอบ ด๎วย 3 ขั้นตอนส าคัญ ขั้นแรกศึกษาการพัฒนาทางกายภาพ และการจัดการด๎านผลิตภัณฑ์
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และบริการของแหลํงทํองเที่ยวเชิงสุขภาพน้ าพุร๎อน มีการคัดเลือกแหลํองทํองเที่ยวน้ าพุร๎อน 3 แหํง
เป็นพื้นที่ศึกษาได๎แกํ น้ าพุร๎อนรํุงอรุณรีสอร์ท น้ าพุร๎อนสันก าแพง จังหวัดเชียงใหมํ น้ าพุร๎อนรักษะ
วาริน และสยามฮอทสปา จังหวัดระนอง ขั้นที่สองการศึกษาพฤติกรรม ความต๎องการและความ
คาดหวังของนักทํองเที่ยวชาวตํางประเทศ การเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ขั้นตอนที่สามเป็นการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาน้ าพุร๎อน เพื่อรองรับการ
ทํองเที่ยวเชิงสุขภาพระดับสากลด๎วยการมีสํวนรํวมของชุมชนในแหลํงทํองเที่ยวน้ าพุร๎อนพระรํวง 
ผลการศึกษาได๎ชี้ให๎เห็นถึงปัจจัยที่มีผลกระทบความส าเร็จในการพัฒนาน้ าพุร๎อน เพื่อรองรับการ
ทํองเที่ยวระดับสากลทั้งในด๎านของการพัฒนากายภาพและผลิตภัณฑ์บริการ นอกจากนี้ยังพบวํา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการการทํองเที่ยวน้ าพุร๎อนในปัจจุบันยังไมํสอดคล๎องตํอพฤติกรรม 
และความต๎องการของนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ ผลการศึกษายังแสดงให๎เห็นวําการจัดท าแผนพัฒนา
น้ าพุร๎อนพระรํวงโดยการมีสํวนรํวมของชุมชนท าให๎ประชาคมที่เกี่ยวข๎องมีความเข๎าใจ และเห็น
ความส าคัญของโครงการมากขึ้น สามารถให๎ข๎อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อันน าไปสูํการจัดท า
แผนพัฒนาที่สอดคล๎องกับศักยภาพและปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ กํอให๎เกิดความรํวมมือระหวําง
ประชาคมกลุํมตํางๆ 

ร๎ุงตะวัน เกิดโภคา (2553) ได๎ศึกษาแนวทางพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศอยํางยั่งยืนของ
จังหวัดอุทัยธานี  โดยใช๎ข๎อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่เกี่ยวข๎อง  และเก็บรวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิจาก
การส ารวจภาคสนาม  ใช๎แบบตรวจสอบทรัพยากรทํองเที่ยว  แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ประชาชนท๎องถิ่นและผู๎ประกอบการด๎านการทํองเที่ยว  ตํอทรัพยากรทํองเที่ยว  ผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล๎อมภายในภายนอก และยุทธศาสตร์การสํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
ตลอดจนแนวทางการจัดการการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี  ผลการวิเคราะห์ข๎อมูล  
ผู๎วิจัยได๎น าเสนอ  แนวทางพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศอยํางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานีโดยจัดท า
เป็นแผนพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ  3 ระยะ ได๎แกํ แผนพัฒนาระยะสั้นระยะกลาง  และระยะยาว  
ดังนี้                        

 1.  แผนพัฒนาระยะสั้น  (1-3 ปี) ได๎แกํ แผนการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว  แผนการ
อนุ รักษ์และสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่น  และแผนการเผยแพรํความรู๎และ
ประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยว 

 2.  แผนพัฒนาระยะกลาง (5 ปี) ได๎แกํ ก าหนดให๎มียุทธศาสตร์ด๎านการทํองเที่ยว  
ตํอเน่ืองจากแผนยุทธศาสตร์เดิม  เน๎นให๎มีการด าเนินงานจริงภายในชํวงเวลาที่ก าหนด  และก าหนด
กลยุทธ์เพิ่มเติมให๎ครอบคลุมองค์ประกอบของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ  สํงเสริมผู๎ประกอบการด๎าน
การทํอง เที่ยวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให๎มีมาตรฐานมากขึ้น  ประชาสัมพันธ์ข๎อมูล
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ทํองเที่ยวให๎ครบทรัพยากรทํองเที่ยวทุกด๎านและใช๎สื่อประชาสัมพันธ์อยํางหลากหลาย  และจัด
เส๎นทางทํองเที่ยวเชื่อมโยงระหวํางกลุํมจังหวัด 

 3.  แผนพัฒนาระยะยาว (10 ป)ี ได๎แกํ การจัดให๎มีบริการรถโดยสารสาธารณะไป
ยังแหลํงทํองเที่ยวที่ส าคัญ  และก าหนดให๎มีการน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่มีอยูํภายในจังหวัดบรรจุเข๎า
ในหลักสูตรการเรียนการสอนของเยาวชนในระดับตํางๆ 

พรพธู รูปจ าลอง (2552) ได๎ศึกษาวิจัยกรอบนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ ในการสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์และประเมินผลนโยบายการสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให๎เป็นศูนย์กลาง
สุขภาพของเอเชีย (พ.ศ. 2547–2551) เพื่อให๎ทราบวําท าไมนโยบายจึงเกิดผลลัพธ์เชํนน้ัน โดยการ 
ศึกษาความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหวํางบทบาทผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียหลักทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน (2) น าข๎อค๎นพบดังกลําวมาสร๎างเป็นองค์ความรู๎ใหมํเพื่อก าหนดโมเดลของกรอบ
นโยบายเชิงยุทธศาสตร์ในการสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ ให๎เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
การศึกษาได๎ใช๎แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ นโยบายการทํองเที่ยว การประเมินผลของ
นโยบายโดยใช๎เกณฑ์ผู๎มีสํวนได๎เสียตามตัวแบบ North American Stakeholder Model กรอบแนวคิด
ในการสร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขันของชาติตาม Porter’s Diamond Model : Competitive 
Advantage of Nations และแนวคิดของ Kaplan & Norton (2008) ในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
ตามมุมมองการสร๎างความสมดุลสี่ด๎าน ( balanced scorecard perspectives) กรอบแนวคิดใน
การศึกษาเน๎นประเด็น ที่ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียหลักในนโยบาย จะน าเสนอและความวิตกกังวลของ
บรรดาผู๎มีสํวนได๎เสียหลัก ที่มีสํวนเกี่ยวกับการด าเนินนโยบายการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพและผลลัพธ์
ของนโยบาย เพื่อแสวงหาค าตอบที่มีลักษณะเป็นการมุงศึกษาปฏิกิริยาการสนองตอบของผู๎มีสํวน
ได๎สํวนเสียหลักของนโยบาย ผู๎เขียนจึงน าระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมาใช๎โดยการศึกษาเอกสารทาง
วิชาการและเอกสารเกี่ยวกับนโยบาย รวมทั้งการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกตัวตํอตัวและทางโทรศัพท์ 
การคัดเลือกผู๎ให๎ข๎อมูลหลักนั้นพิจารณาจากโครงสร๎างนโยบาย และการแนะน าของเพื่อนซึ่งเป็นผู๎ร๎ู
ในด๎านการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ ข๎อมูลที่ได๎มาจะถูกน ามาวิเคราะห์และจ าแนกประเภทแล๎วจึงสรุป
เป็นข๎อค๎นพบ มีการตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลด๎วยวิธีการโยงแบบสามเส๎า และขอให๎บุคคล
ที่เกี่ยวข๎องในประเด็นตํางๆ  ชํวยตรวจสอบความถูกต๎อง เพื่อให๎เชื่อถือได๎ในความจริงแท๎ เพื่อเพิ่ม
ความเที่ยงตรงและความนําเชื่อถือของข๎อมูล ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกผู๎มีสํวนได๎สําวนเสียหลัก โดย
ผู๎ให๎ข๎อมูลคนส าคัญมีดังนี้ (1) ภาครัฐได๎แกํ เจ๎าหน๎าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
พาณิชย์และการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (2) ภาคเอกชน ได๎แกํ เจ๎าของ ผู๎บริหาร ที่ปรึกษา
ของสปา รีสอร์ทโรงแรมและผู๎แทนขององค์กรหลักภาคเอกชนคือ สมาคมสปาไทย สมาคมไทย
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ธุรกิจที่องเที่ยวและสภาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย การประเมินผลนโยบายพบวํา
รัฐบาลก าหนดนโยบายตามหลักการผลักดันของเอกชน ผู๎ประกอบกิจการโรงพยาบาลซึ่งมุํงดึงดูด
ลูกค๎าชาวตํางชาติให๎เดินทางมาใช๎บริการทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งเป็น
การทํองเที่ยวเชิงการแพทย์ และบริการสํงเสริมสุขภาพโดยเน๎นสปาซึ่งเป็นการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
นโยบายการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพมีสํวนสํงเสริมการพัฒนาสปาไทยให๎มีเอกลักษณ์โดดเดํนด๎วยการ
นวดแผนไทยและการน าสมุนไพรไทยมาใช๎ เอกชนรายใหญํมีศักยภาพในการริเร่ิมและแขํงขันใน
ธุรกิจ แตํผู๎ประกอบการรายยํอยยังขาดเครือขํายการตลาด ขาดการพัฒนาองค์กรเพื่อการเรียนรู๎และ
ขาดบุคลากรที่มีทักษะ ภาครัฐเป็นผู๎ก าหนดนโยบายและมีบทบาทเป็นผู๎สํงเสริมสนับสนุน ผู๎อ านวย
ความสะดวกและผู๎ก ากับดูแล แตํภาครัฐขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ นโยบายการสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวเชิงสุขภาพขาดการสนับสนุนอยํางตํอเน่ืองจริงจังเพราะเปลี่ยนรัฐบาลบํอย และรัฐบาล
ไมํได๎แตํงตั้งหนํวยงานหลักเพื่อให๎มีหน๎าที่รับผิดชอบโดยตรง  ในการน านโยบายไปปฏิบัติและ
นโยบายขาดแผนเชิงกลยุทธ์ การด าเนินนโยบายการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพจึงไมํประสบความส าเร็จ 
 ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได๎แกํ  (1) ทบทวนนโยบายการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อ
เสริมสร๎างความเข๎าใจในมิติที่หลากหลายของการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งอาจพัฒนาได๎ในชุมชน
ชนบท (2) พัฒนาแผนเชิงกลยุทธ์และสํงเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยให๎
ภาครัฐท างานรํวมกับภาคเอกชนในฐานะหุ๎นสํวนเชิงยุทธศาสตร์ (3) แตํงตั้งหนํวยงานหลักที่มี
ความรู๎และเชี่ยวชาญด๎านการทํองเที่ยวให๎พัฒนาการทํองเที่ยวเชิงสุภาพ เพื่อกระจายโอกาสไปสูํ
ชนบทโดยด าเนินงานตามหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจสร๎างสรรค์ (4) ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออิเลคทรอนิคส์ในการพัฒนาและสํงเสริม
การทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ  
 ผู๎วิจัยเสนอแนะให๎ศึกษาเพื่อการก าหนด (1)  กรอบนโยบายการพัฒนาการ
ทํองเที่ยวเชิงสุขภาพในชุมชนเชิงสร๎างสรรค์ (creative community based wellness tourism) ตาม
หลักเศรษฐ กิจพอเพียงและหลักเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ (2) กรอบนโยบายเพื่อการพัฒนาบทบาทของ
ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียหลักของภาครัฐและภาคเอกชน ในฐานะหุ๎นสํวนเชิงยุทธศาสตร์ในการสํงเสริม
การทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันของเอกชนรายยํอย (3) กรอบ
นโยบายในการพัฒนาฝึกฝนอบรมบุคลากรภาครัฐในการสํงเสริมการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิง
สุขภาพของไทยให๎เติบโตอยํางยั่งยืน 
  ปิยวรรณ คงประเสริฐ (2551) ได๎ศึกษาเร่ืองการทํองเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณ าการเพื่อการ
วางแผนพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนที่เกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อตรวจ 
สอบทรัพยากรการทํองเที่ยว วิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายในและภายนอก และการใช๎หลักการของ
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การทํองเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพื่อวางแผนพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนของเกาะพงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยบูรณาการแผนพัฒนาทั้งมิติด๎านสิ่งแวดล๎อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และจิตใจไว๎ในแผนเดียวกัน โดยการบูรณาการความคิดของกลุํมตัวอยํางทั้ง 4 กลุํม ที่ประกอบด๎วย 
กลุํมภาครัฐ กลุํมภาคเอกชน กลุํมภาคประชาชน และกลุํมนักทํองเที่ยว ทั้งสิ้น 400 คน ผลการศึกษา
พบวําแนวทางการวางแผนเพื่อพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบบูรณาการเพื่อการวางแผน
พัฒนาการทํองเที่ยวแบบยั่งยืน ประกอบด๎วย (1) บทบาทหน๎าที่ของภาครัฐจะอยูํในระดับบน คือไป
ในทิศทางของการสนับสนุนงบประมาณเพื่อฟื้นฟูแหลํงทํองเที่ยว โครงสร๎างพื้นฐานการทํองเที่ยว 
สร๎างระบบฐานข๎อมูล เครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนนโยบาย (2) ภาคเอกชนต๎องมี
บทบาทในการสร๎างภาพลักษณ์และ branding รวมทั้งการมีสํวนรํวมกับภาครัฐและประชาชนใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรการทํองเที่ยว การพัฒนาการทํองเที่ยวที่ไมํขัดตํอศีลธรรม และกํอให๎เกิดการ
กระจายรายได๎แกํชุมชน และ (3) ภาคประชาชน ซึ่งเป็นเจ๎าของทรัพยากรทํองเที่ยวจึงมีหน๎าที่ดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชนอีกทั้งควรมีสํวนรํวมกับ
ภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาการทํองเที่ยวและลดปัญหาอาชญากรรม ผลการวิจัยยังพบ
ข๎อเสนอแนะทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และนักทํองเทียว ในการมีสํวนรํวมเพื่อ
พัฒนา คือ  (1) ภาครัฐ เสนอแนะวําควรดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อม โดยการสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิง
นิเวศ ใช๎ผลิตภัณฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล๎อม ต๎องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคูํกับทรัพยากร
วัฒนธรรมในท๎องถิ่นสิ่งส าคัญควรมีการแปรรูปสินค๎าที่เป็นผลิตภัณฑ์ท๎องถิ่นเพื่อเสริมสร๎าง
เอกลักษณ์ให๎กับเกาะพงัน มีการบังคับใช๎กฎหมายอยํางจริงจังเพื่อความปลอดภัยในการทํองเที่ยว 
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องต๎องมีการสนับสนุนอยํางจริงจังและตํอเน่ืองโดยต๎องมีการเตรียมความ
พร๎อมทั้งในด๎านงบประมาณและบุคคลากร และสุดท๎ายต๎องมีการประชาสัมพันธ์ให๎นักทํองเที่ยว
ร๎ูจักเกาะพงันให๎มากขึ้น (2) ภาคเอกชน ได๎เสนอแนะวํา ต๎องปรับปรุงสาธารณูปโภคสิ่งอ านวย
ความสะดวกในแหลํงทํองเที่ยวโดยอาศัยความรํวมมือจากทุกภาคสํวน การก าหนดนโยบายการ
พัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและดูแลให๎เป็นไปอยํางตํอเนื่องพร๎อมทั้งปลูก
จิตส านึกให๎ประชาชนมีน้ าใจตํอนักทํองเที่ยว (3) ภาคประชาชนเสนอแนะวํา การพัฒนาการ
ทํองเที่ยวต๎องเป็นไปในทิศทางไมํท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ควรสนับสนุนการท าการเกษตร
อินทรีย์ให๎เพียงพอตํอการบริโภค และควรเพิ่มการรักษาความปลอดภัยให๎มากขึ้นทั้งแกํ
นักทํองเที่ยว ผู๎มาท าธุรกิจ และคนในพื้นที่ (4) นักทํองเที่ยว มีข๎อเสนอแนะให๎รักษาธรรมชาติให๎
เป็นอยํางเดิมมากที่สุดเทําที่จะเป็นไปได๎ไมํพัฒนาเป็นแบบเกาะภูเก็ตและเกาะสมุย รักษาเกาะพะงัน
ให๎มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท๎องถิ่นให๎มากขึ้น พัฒนาที่พักเชิง
เกษตรบนเกาะพงันให๎เพียงพอและมีมาตรฐานในระดับสากล 
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 ภูวนิดา คุนผลิน (2550) ศึกษาเร่ือง การบริหารการพัฒนายุทธศาสตร์การทํองเที่ยวของ
กรุงเทพมหานครแบบบูรณาการ มีวัตถุประสงค์  (1) เพื่อศึกษารูปแบบกระบวนการบูรณาการ
หนํวยงานภาครัฐและเอกชนด๎านการสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ( 2) เพื่อศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคของการบูรณาการของหนํวยงานภาครัฐและเอกชนด๎านการสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาแนวโน๎มและข๎อเสนอแนะในกระบวนการการบูร
ณาการหนํวยงานภาครัฐและเอกชน สร๎างเป็นรูปแบบกระบวนการบูรณาการที่เหมาะสม เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยแบํงเป็นการศึกษากระบวนการบูรณาการในระดับมหาภาค เพื่อบูรณาการ
ยุทธศาสตร์การทํองเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ผู๎วิจัยศึกษาข๎อมูลเชิงลึกโดยใช๎เทคนิคเดลฟาย 
(Ethnographic Delphi Futures Research) ซึ่งเป็นเทคนิควิธีรวบรวมความคิดเห็นจากผู๎เชี่ยวชาญที่
เป็นผู๎บริหารระดับสูงจากหนํวยงานภาครัฐ และหนํวยงานภาคเอกชน นักวิชาการด๎านการทํองเที่ยว 
และผู๎แทนของกลุํมตํางๆ ในชุมชน จ านวน 30 คน สํวนการศึกษากระบวนการบูรณาการในระดับ
จุลภาค ผู๎วิจัยศึกษาแบบกรณีศึกษา ( case study) กรณีศึกษาที่ 1 การทํองเที่ยวในแหลํงวัฒนธรรม 
กรณีศึกษาวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรณีศึกษาที่ 2 การทํองเที่ยวในแหลํงธรรมชาติ 
กรณีศึกษาชุมชนคลองแสนตอ และกรณีศึกษาที่ 3 การทํองเที่ยวในความสนใจพิเศษ กรณีศึกษา
ไทยพริวิลเลจสปา ผลการศึกษาพบวํา ผู๎เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวํารูปแบบกระบวนการบูรณาการมี
แนวโน๎มความนําจะเป็น ในระดับมากที่สุด คือปัจจัยตัวเรํงการบูรณาการด๎านการทํองเที่ยวคือ
นโยบายของรัฐบาล สํวนรูปแบบกระบวนการบูรณาการมีแนวโน๎มความนําจะเป็นในระดับมาก คือ 
ยุทธศาสตร์การทํองเที่ยวของกรุงเทพมหานครควรเชื่อมโยงกับนโยบายแผนการตลาดของ
หนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎อง และแผนการตลาดของกลุํม/สมาคมของเอกชน มีการระดมความ
คิดเห็นจากทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง มีการจัดต้ังคณะกรรมการการทํองเที่ยวแหํงชาติที่ประธาน
คณะกรรมการมีความเป็นผู๎น าและมีอ านาจตัดสินใจ และมีการจัดต้ังกองทุนสนับสนุนการทางด๎าน
การทํองเที่ยว สํวนปัจจัยตัวเรํงมี 6 ด๎าน คือ สื่อมวลชน ผู๎น าในองค์กรหรือท๎องถิ่น งบประมาณ 
กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง หนํวยงานภาครัฐด๎านการทํองเที่ยว และภาคเอกชนด๎านการทํองเที่ยว ส าหรับ
กระบวนการบูรณาการหนํวยงานภาครัฐและเอกชนด๎านการสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่
กรุงเทพมหานครมี 2 ระดับ คือ ( 1) กระบวนการบูรณาการระดับมหภาค ที่เน๎นการบูรณาการใน
ระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานด๎านการทํองเที่ยวของหนํวยงานตํางๆ เข๎าด๎วยกัน ( 2) กระบวน
การบูรณาการระดับจุลภาค ที่เน๎นการบูรณาการระดับพื้นที่ประกอบด๎วย การประเมินความต๎องการ 
การก าหนดเป้าหมาย การก าหนดพันธกิจและภารกิจ กระบวนการมีสํวนรํวม การต้ังวัตถุประสงค์ 
การบูรณาการแผน การปฏิบัติการ และการประเมินผลแบบมีสํวนรํวม สํวนปัญหาและอุปสรรคของ
กระบวนการบูรณาการหนํวยงานภาครัฐและเอกชนด๎านการสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่
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กรุงเทพมหานครมี 3 ประการ คือ ( 1) การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การขาดเสถียรภาพทาง
การเมือง หรือกระทั่งการปรับเปลี่ยนผู๎ที่เข๎ามาด ารงต าแหนํงรัฐมนตรีวําการกระทรวงการทํองเที่ยว
และกีฬาบํอยครั้ง ( 2) สถิติ ข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนักทํองเที่ยว สถานที่ทํองเที่ยว ลักษณะและ
รูปแบบการทํองเที่ยวรวมทั้งข๎อสนเทศเกี่ยวกับการทํองเที่ยวยังขาดการจัดเก็บอยํางเป็นระบบท าให๎
ไมํสามารถจะเรียกใช๎ข๎อมูลในการวางแผนได๎ ( 3) การขาดหนํวยงานที่รับผิดชอบในการบูรณาการ
กระบวนการการท างานระหวํางภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบันมีการท างานแบบแยกสํวน ท าให๎
ขาดทิศทางที่ชัดเจน มีการด าเนินงานที่ซ้ าซ๎อนทั้งรูปแบบ พื้นที่ด าเนินงาน และการใช๎ทรัพยากรไมํ
คุ๎มคํา แนวโน๎มและและข๎อเสนอแนะในกระบวนการบูรณาการหนํวยงานภาครัฐและเอกชน
ประกอบด๎วย (1) ควรสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมจากภาคสํวนตํางๆ ในอุตสาหกรรมทํองเที่ยว ( 2) 
ควรจัดตั้งคณะกรรมการการทํองเที่ยวแหํงชาติ เพื่อบูรณาการยุทธศาสตร์ แผนงานด๎านการ
ทํองเที่ยว ( 3) ภาครัฐควรก าหนดมาตรฐานและสร๎างแบรนด์ของกรุงเทพมหานคร ( 4) ควรจัดท า
ฐานข๎อมูลการทํองเที่ยว และ ( 5) ควรปรับโครงสร๎างองค์กร จากกองการทํองเที่ยว สังกัด
กรุงเทพมหานครที่มีฐานะเป็นกองเลื่อนเป็นหนํวยงานในระดับส านัก 

ศักดิ์ศิริ นันตะสุข , สมนึก ขวัญเมือง , และอาวุธ ปะเมโท (2550) ได๎ท าการศึกษาวิจัย 
โครงการการพัฒนาศักยภาพของคนในท๎องถิ่นในการจัดการการทํองเที่ยวแบบยั่งยืนในกลุํมจังหวัด
อีสานใต๎ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับศักยภาพ ความต๎องการในการพัฒนาศักยภาพของคนใน
ท๎องถิ่นในการจัดการการทํองเที่ยวแบบยั่งยืนในกลุํมจังหวัดอีสานใต๎ และเพื่อศึกษาแนวทาง
ยุทธศาสตร์พึ่งพาเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง การพัฒนาและจัดการการทํองเที่ยวของพื้นที่กลุํม
อีสานใต๎สูํความยั่งยืน โดยเชื่อมโยงกับกลุํมประเทศเพื่อนบ๎าน โดยใช๎แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ 
และการสัมภาษณ์กลุํม โดยศึกษาจากกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในท๎องถิ่นได๎แกํ ผู๎น าท๎องถิ่น 
ผู๎ประกอบการธุรกิจทํองเที่ยว เจ๎าหน๎าที่รับผิดชอบแหลํงทํองเที่ยว และประชาชน ก าหนดให๎ทุก
จังหวัดในกลุํมจังหวัดอีสานใต๎ประกอบด๎วย จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ศรีษะเกษ 
และชัยภูมิ เป็นกลุํมตัวอยําง แล๎วสุํมกลุํมตัวอยํางแบบงําย จังหวัดละ 1 อ าเภอ ซึ่งเป็นอ าเภอที่มี
แหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง ได๎กลุํมตัวอยํางที่ใช๎เก็บข๎อมูลเชิงคุณภาพจ านวน 27 คน 
และกลุํมตัวอยํางที่เก็บรวบรวมข๎อมูลเชิงปริมาณ จ านวนทั้งสิ้น 807 คน ผลการวิจัยพบวํา คนใน
ท๎องถิ่นมีศักยภาพด๎านบุคลิกภาพระดับมาก สํวนศักยภาพด๎านความรู๎ ความเข๎าใจ ด๎านการบริหาร
จัดการและด๎านการพึ่งพาตนเองระดับปานกลาง มีความต๎องการพัฒนาศักยภาพด๎านบุคลิกภาพ ด๎าน
ความรู๎ความเข๎าใจ ด๎านการบริหารจัดการ และด๎านการพึ่งพาตนเองในระดับมาก ระดับศักยภาพกับ
ระดับความต๎องการพัฒนาศักยภาพการจัดการทํองเที่ยวแบบยั่งยืน ของคนในท๎องถิ่นทั้ง 4 ด๎าน 
ได๎แกํ ด๎านบุคลิกภาพ ด๎านความร๎ูความเข๎าใจ ด๎านการบริหารจัดการ และด๎านการพึ่งพาตนเอง
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แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แนวทางยุทธ ศาสตร์พึ่งพาเพื่อเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งการพัฒนาและจัดการการทํองเที่ยววเชิงพื้นที่กลุํมอีสานใต๎สูํความยั่งยืนโดยเชื่อมโยงกับ
กลุํมประเทศเพื่อนบ๎านได๎แกํการปรับทัศนคติเกี่ยวกับการทํองเที่ยว เพื่อการจัดการทํองเที่ยวที่ยั่งยืน 
การสร๎างความมั่นใจในการด ารงชีวิตของคนในท๎องถิ่น การศึกษาและท าความเข๎าใจเกี่ยวกับ
ประเพณี วัฒนธรรม แบบแผนการปฏิบัติตํางๆ ของคนในพื้นที่ การบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม 
เพื่อการพัฒนาจการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง สํงเสริมให๎มีนักวิจัยอยูํในพื้นที่เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

วินัย ภูํประชาตระกูล (2549) ได๎ศึกษาเร่ืองยุทธศาสตร์การบริหารแบบบูรณาการด๎านการ
ทํองเที่ยวขององค์การบริหารสํวนจังหวัด 3 จังหวัดภาคใต๎ ได๎ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช  และกระบี่ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) ศึกษาการด าเนินการ
ด๎านการทํองเที่ยว (2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคด๎านการทํองเที่ยว และ (3) เสนอตัวแบบความคิด 
ยุทธศาสตร์การบริหารแบบบูรณาการด๎านการทํองเที่ยวขององค์การบริหารสํวนจังหวัด 3 จังหวัด 
รํวมกันอยํางมีประสิทธิภาพ จ าแนกวิธีการศึกษาโดยใช๎แบบสัมภาษณ์ ส าหรับบุคคลที่เกี่ยวข๎อง
ด๎านการบริหารและการจัดการด๎านการทํองเที่ยว และตัวแทนที่เกี่ยวข๎องในด๎านการทํองเที่ยวของ 3 
จังหวัด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช และกระบี่  ผลการศึกษาพบวํา ในปัจจุบันปัญหา
หลักด๎านการทํองเที่ยวขององค์การบริหารสํวนจังหวัด 3 จังหวัด คือการขาดการประชาสัมพันธ์
อยํางเพียงพอ งบประมาณสนับสนุนจากหนํวยงานตํางๆ  ไมํเพียงพอ และขาดความชํวยเหลือจาก
ภาครัฐอยํางเหมาะสม อีกทั้งระบบกฎหมายไมํเอื้ออ านวยตํอระบบการทํองเที่ยว  และบุคคลากรขาด
ความรู๎ความสามารถด๎านการบริหารงาน  รวมทั้งปัจจุบันการบริหารด๎านการทํองเที่ยวท าอยํางไมํ
เป็นระบบ  และการขาดการบริหารเชิงบูรณาการ  ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบจะเกิดขึ้นมาก
หรือน๎อยขึ้นอยูํกับปัจจัยที่ส าคัญอยํางน๎อย  3 ประการ คือ นโยบายของรัฐบาล สถาบันหรือองค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชนในท๎องถิ่น และคุณภาพของประชากรในท๎องถิ่น ซึ่งประโยชน์ที่ได๎รับจากการ
ทํองเที่ยวมีทั้งทางตรงและทางอ๎อม  โดยประโยชน์ทางตรงประกอบด๎วยการสร๎างงานหรืออาชีพที่
เกี่ยวข๎องกับธุรกิจโรงแรม  ภัตตาคาร มัคคุเทศก์ และการขนสํงส าหรับผลประโยชน์ทางอ๎อมจาก
การทํองเที่ยวประกอบด๎วย การผลิตสินค๎าพื้นเมืองหรือผลิตของที่ระลึก การเลี้ยงสัตว์  การผลิต
พืชผักผลไม๎ อาชีพกํอสร๎างและบริการอ่ืนๆ  ด๎วยเหตุนี้การพัฒนาการทํองเที่ยวโดยใช๎รูปแบบ
ยุทธศาสตร์การบริหารแบบบูรณาการด๎านการทํองเที่ยว  จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะชํวยแก๎ไขปัญหา
หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นใน ขณะนี้ได๎  โดยตัวแบบได๎จ าแนกแนวทางในการด าเนินการตาม
องค์ประกอบไว๎ 3 องค์ประกอบด๎วย กัน คือ (1) ด๎านวิสัยทัศน์และการเข๎าใจปัญหารํวมกัน ( vision) 
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เป็นการก าหนดสภาพ  ที่พึงประสงค์ในอนาคต (2) ด๎านการบริหารการจัดการ ( management) และ 
(3) ด๎านการประชาสัมพันธ์ (public relations)   

วิรุณสิริ ใจมา และอัครเรศ รักสุริยา (2549) ได๎ท าการศึกษาวิจัยศักยภาพ บทบาท และ
ความต๎องการของภาคธุรกิจในจังหวัดเชียงราย ในการวางแผนและจัดการการทํองเที่ยวของจังหวัด 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพ บทบาท และความต๎องการของภาคธุรกิจในจังหวัดเชียงราย
ในการวางแผนและจัดการการทํองเที่ยวของจังหวัด จากกลุํมตัวอยํางที่เป็นตัวแทนของกิจการใน
ภาคธุรกิจของจังหวัดเชียงรายจ านวน 472 คน (การสัมภาษณ์เชิงลึก 30 คน การสนทนากลุํม 21 คน 
และการส ารวจโดยใช๎แบบสอบถาม 421 คน) เคร่ืองมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูล ได๎แกํ การสัมภาษณ์
เชิงลึก การสนทนากลุํม และการส ารวจโดยใช๎แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงคุณภาพมีการ
ใช๎กระบวนการวิเคราะห์ข๎อมูลตํอเน่ืองอยํางเป็นขั้นตอน และใช๎การวิเคราะห์เนื้อหา และการ
วิเคราะห์ข๎อมูลเชิงปริมาณมีการใช๎สถิติเชิงพรรณนามาวิเคราะห์ข๎อมูลโดยหาคําเฉลี่ย ร๎อยละ และ
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวํา  
 1.  ภาคธุรกิจในจังหวัดเชียงรายมีศักยภาพด๎านการรับข๎อมูลขําวสาร เกี่ยวกับการ
วางแผนและจัดการการทํองเที่ยวของจังหวัดในระดับต่ าที่สุด 
 2.  ภาคธุรกิจในจังหวัดเชียงรายมีศักยภาพด๎านความรู๎ความเข๎าใจในเร่ืองตํางๆ ที่
เกี่ยวกับการวางแผนการจัดการการทํองเที่ยวของจังหวัดในระดับปานกลาง ซึ่งประกอบด๎วย (1) 
ภาคธุรกิจมีศักยภาพด๎านความรู๎ความเข๎าใจเร่ืองการวางแผนและการจัดการในระดับสูง (2) ภาค
ธุรกิจมีศักยภาพด๎านความรู๎ความเข๎าใจเร่ืองการทํองเที่ยวของจังหวัดเชียงรายในระดับปานกลาง (3) 
ภาคธุรกิจมีศักยภาพด๎านความรู๎ความเข๎าใจเร่ืองการวางแผนและจัดการการทํองเที่ยวของจังหวัด
เชียงรายในระดับปานกลาง 
 3.  ภาคธุรกิจในจังหวัดเชียงราย มีศักยภาพด๎านความตระหนักถึงความส าคัญของ
การทํองเที่ยว และของการมีสํวนรํวมในการวางแผนและจัดการการทํองเที่ยวของจังหวัดอยูํใน
ระดับปานกลาง ซึ่งประกอบด๎วย 1) ภาคธุรกิจมีศักยภาพด๎านความตระหนักถึงความส าคัญของการ
ทํองเที่ยวในระดับสูง 2) ภาคธุรกิจมีศักยภาพด๎านความตระหนักถึงความส าคัญของการมีสํวนรํวม
ในการวางแผน และจัดการการทํองเที่ยวของจังหวัดเชียงรายในระดับปานกลาง 
 4.  ภาคธุรกิจในจังหวัดเชียงรายมีบทบาทในการวางแผนและจัดการการทํอง เที่ยว
ของจังหวัดในระดับน๎อยที่สุด 
 5.  ภาคธุรกิจในจังหวัดเชียงรายมีความต๎องการในการวางแผนและพัฒนากลไก
การจัดการทํองเที่ยวของจังหวัดในระดับปานกลาง 
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 2.  ผลงานวิจัยต่างประเทศ 
 
 Jagannath Kafle (2011) ท าการวิจัยเร่ืองการบรรเทาความยากจนด๎วยวิธีการพัฒนาการ
ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในเนปาล : ศึกษาในมุม มองยุทธศาสตร์ ด๎านการตลาด  โดยมีวัตถุประสงค์
ประกอบด๎วย (1) เพื่อประเมินยุทธศาสตร์การขยายตลาดทํองเที่ยวเพื่อการบรรเทาความยากจนของ
เนปาล (2) ศึกษายุทธศาสตร์การตลาดของการทํองเที่ยวปัจจุบันส าหรับผลิตภัณฑ์การทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืนตรงกับความต๎องการของตลาดที่ส าคัญและตลาดในประเทศฟินแลนด์หรือไมํ  (3) 
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงยุทธศาสตร์การตลาดทํองเที่ยวเพื่อบรรเทาความยากจนในเนปาล  
ผลการศึกษาพบวํา เนปาลเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่มีศักยภาพทางด๎านทํองเที่ยวสูงมาก มีการระบุ
วําการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนเป็นเคร่ืองมือส าคัญส าหรับการบรรเทาความยากจน
ภายในประเทศ เนปาล งานวิจัยนี้ได๎ยืนยันวําการทํองเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญํที่สุดในประเทศ
เนปาลซึ่งมีความหลากหลายในโครงสร๎าง ความหลากหลายในแงํมุมและระดับส าหรับการบรรเทา
ความยากจน เนปาลมีความได๎เปรียบมากกวําเมื่อเปรียบเทียบประเทศที่พัฒนาแล๎วในแงํของมรดก
ทางวัฒนธรรม สภาพธรรมชาติ และภูมิอากาศที่หลากหลาย รวมถึงกิจกรรมพื้นบ๎านแบบดั้งเดิมที่
ไมํใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํเข๎ามา และแรงงานจ านวนมากในภาคอุตสาหกรรม  
  การทํองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายในประเทศเนปาล  เชํน ทาง
ชีวภาพ  การผจญภัย  วัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์ ศาสนา และสํวนอ่ืน ๆ สะท๎อนให๎เห็นถึงความ  
สามารถของการตอบสนองความต๎องการทางการทํองเที่ยวที่ยั่งยืนส าหรับตลาดทํองเที่ยวรายใหญํ
และตลาดทํองเที่ยวในฟินแลนด์ และในฐานะที่เป็นแหลํงทํองเที่ยวยั่งยืนที่เกิดใหมํ เนปาลต๎อง
พัฒนาการทํองเที่ยวให๎มีความอยํางยั่งยืนเชํนเดียวกับการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อที่จะ เข๎าถึง
สํวนตลาดของนักทํองเที่ยวที่มีศักยภาพ  เนปาลต๎องน าการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนมาใช๎เป็นเคร่ืองมือ
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวเชํนเดียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   
กระทรวงการทํองเที่ยวและการบินพลเรือน  (MoTCA) และ คณะกรรมการการทํองเที่ยวเนปาล  
(NTB) มีการก าหนดนโยบายการวางแผน และกลยุทธ์ในการพัฒนาเครือขํายที่เกี่ยวข๎องกับการ
พัฒนาคุณภาพของบุคลากรรํวมกับผู๎มีสํวนได๎เสียที่แตกตํางกันในการสํงเสริมและอ านวยความ
สะดวกส าหรับการพัฒนาของการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนจากระดับรัฐบาล เป็นวาระแหํงชาติ ส าหรับ
โครงการการทํองเที่ยวเพื่อการบรรเทาความยากจนในชนบท  (TRPAP) และการกระท าตํอไปด๎วย
การเปิดตัวของหนํวยการพัฒนาการทํองเที่ยวที่ยั่งยืน  การด าเนินงานและความตํอเน่ืองของ 
โครงการการทํองเที่ยวเพื่อการบรรเทาความยากจนในชนบท แสดงถึงความสัมพันธ์ระหวํางการ
พัฒนาการทํองเที่ยวที่ยั่งยืนกับกลยุทธ์การตลาดการทํองเที่ยวในการบรรเทาความยากจนของเนปาล 
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ดัชนีชี้วัดหลายตัวที่ก าหนดในระดับประเทศได๎ชี้ให๎เห็นถึงผลกระทบไปในทิศทางบวกส าหรับการ
ลดความยากจนโดยการพัฒนาทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 
  ส าหรับแนวทางยุทธศาสตร์การตลาดของการทํองเที่ยวเพื่อบรรเทาความ
ยากจนในเนปาล ยุทธศาสตร์การตลาดทางการทํองเที่ยวของเนปาล ปี 2005-2020 ได๎เสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวตํอคณะกรรมการการทํองเที่ยวให๎แยกคนระดับรากหญ๎า
ออกจากชุมชนท๎องถิ่น โดยจัดท ารํางบทบาททางการตลาดเพื่อให๎บรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้น
เชํนเดียวกับเป้าหมายระยะยาว โดยรัฐบาลต๎องด าเนินการก าหนดกิจกรรมการตลาดและ
คณะกรรมการการทํองเที่ยวเนปาลด าเนินการสํงเสริมอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวในประเทศเนปาล 
และผู๎ประกอบการทํองเที่ยวภาคเอกชนทั้งในและตํางประเทศต๎องท าการสํงเสริมตลาดการ
ทํองเที่ยวแบบยั่งยืน กลยุทธ์ทางการตลาดของประเทศเนปาลต๎องตระหนักถึงเร่ืองของความจ าเป็น
ในการทบทวนแนวโน๎มของตลาดการทํองเที่ยวและการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในข๎อมูล
สถิติจ านวนนักทํองเที่ยวภายในประเทศยังไมํสามารถประมาณการแท๎จริงได๎ และจ านวน
นักทํองเที่ยวตํางชาติที่เดินทางมาทํองเที่ยวในประเทศเนปาลก็ยังไมํแนํนอน เพราะการพัฒนาและ
ตลาดการทํองเที่ยวยังไมํเติบโตอยํางเต็มที่ แตํข๎อมูลทางสถิติได๎สะท๎อนให๎เห็นถึงจุดประสงค์ที่จะ
เดินทางเข๎าทํองเที่ยวในประเทศเนปาลของนักทํองเที่ยวประกอบด๎วยเป็นการทํองเที่ยวเพื่อวันหยุด 
การเดินทางมาพักผํอน การเดินป่าและปีนเขา การแสวงบุญ, การมาท าธุรกิจ  การมาราชการและเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่น 
  รัฐบาลเนปาลและคณะกรรมการการทํองเที่ยวเนปาลได๎ปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์การตลาดในชํวง 2 ปีสุดท๎าย โดยเป้าหมายหลักของกลยุทธ์การตลาดปัจจุบันของเนปาล 
คือ การเพิ่มจ านวนนักทํองเที่ยว และระยะเวลา รวมถึงการใช๎จํายของนักทํองเที่ยวในชํวงที่พักอาศัย
อยูํในประเทศเนปาล คณะกรรมการการทํองเที่ยวเนปาล มีเป้าหมายในการสํงเสริมการตลาดการ
ทํองเที่ยวของเนปาลให๎เป็นที่ร๎ูจักทั่วโลก โดยมุํงเน๎นในการมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนภายใต๎โครงการ
เนปาลเป็นปลายทางในวันหยุดที่ส าคัญ ภายใต๎แนวคิด "ธรรมชาติเนปาลคร้ังเดียวไมํเคยพอ" 
  การพัฒนากิจกรรมการทํองเที่ยวในประเทศเนปาลปัจจุบันได๎มีความส าคัญ
มากที่สุดในการชํวยเหลือคนยากจนในแหลํงทํองเที่ยวให๎ได๎ยกระดับวิถีชีวิตจากความยากจนที่
รุนแรงไปสูํมาตรฐานของชีวิต แม๎จะอยูํในเทือกเขาหิมาลัยและพื้นที่หํางไกล กระบวนการของการ
ลดความยากจนในภูมิภาคที่มีแหลํงทํองเที่ยวมีความได๎เปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคที่ไมํใชํ
แหลํงทํองเที่ยว  การทํองเที่ยวภายในประเทศตามหมูํบ๎านชนบท ธรรมชาติ  กีฬา ภูเขา เดินป่า  ดูนก
ป่า ลํองแพ การศึกษา  วัฒนธรรม เกษตรและการทํองเที่ยวเพื่อสุขภาพ มีขอบเขตการตอบสนอง
ความต๎องการของการทํองเที่ยวที่ยั่งยืนที่กํอให๎เกิดตลาดรายใหญํและตลาดทํองเที่ยวในฟินแลนด์ 
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  สุดท๎ายประเทศเนปาลต๎องมีการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดทางการทํองเที่ยว
ในสํวน ประกอบทั้ง 5 ด๎าน คือ ราคา สถานที่ คน ผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น ในรูปแบบ การก าหนด
ราคาที่เป็นธรรม ก าหนดสํวนตลาดที่เหมาะสม การต้ังเป้าส าหรับนักทํองเที่ยวในประเทศและ
นักทํองเที่ยวตํางชาติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการทํองเที่ยวในด๎านพื้นที่ ความเป็นกลาง ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นอัตลักษณ์ และวัฒนธรรม โดยข๎อมูลและวิธีการสํงเสริมผํานชํองทางที่ถูกต๎อง 

Fakhrieh Majed Qasim Darabseh (2010) ได๎ท าการวิจัยกลยุทธ์ในการพัฒนาเส๎นทางการ
ทํองเที่ยวของเมือง Decapolis ในภาคเหนือของประเทศจอร์แดน โดยมีจุดมุํงหมายที่อธิบายลักษณะ
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจอร์แดน และเพื่อน าเสนอเส๎นทางการทํองเที่ยวให๎
นักทํองเที่ยวทั้งชาวจอร์แดน หรือจากประเทศเพื่อนบ๎าน และนักทํองเที่ยวจากที่หํางไกลออกไป 
การวิจัยได๎มุํงเน๎นไปที่ความหลากหลายทางด๎านศักยภาพเชิงมรดกส าหรับอุตสาหกรรมการ
ทํองเที่ยวของประเทศที่จะสามารถน าเสนอทางเลือกที่แตกตํางกันของนักทํองเที่ยว โดยครอบคลุม
ทั้งด๎านวัฒนธรรม ธรรมชาติ ศาสนา การทํองเที่ยวผจญภัยและอื่นๆ นอกจากนั้นการวิจัยยังส ารวจ
วิธีที่แตกตํางของการทํองเที่ยวเชิงมรดกที่จะสามารถพัฒนาเป็นรูปแบบของการทํองเที่ยวที่ยั่งยืนได๎ 
สุดท๎ายการวิจัยศึกษาวิธีการที่จะเผยแพรํผลกระทบด๎านการทํองเที่ยวเชิงมรดกในเมืองที่ส าคัญของ
ประเทศจอร์แดนเชํน เมือง Petra และเมือง Jerash ผํานความหลากหลายของการทํองเที่ยวเชิงมรดก 
และทางเลือกที่มีศักยภาพด๎านความหลากหลายที่แตกตํางกันของมรดกในประเทศ ซึ่งการวิจัยเห็น
วําควรมีการพิจารณาอยํางจริงจังตํอการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรดังกลําวเพื่อที่จะรักษาไว๎ให๎
คนรํุนหลัง รวมทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ด๎านเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชนท๎องถิ่น และเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยประกอบด๎วย (1) ส ารวจความหลากหลายของเส๎นทาง
การทํองเที่ยวเชิงมรดกเพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนโดยเน๎นที่จะประสานความสมดุลระหวํางการ
พัฒนาทํองเที่ยวและความต๎องการของการอนุรักษ์ (2) อธิบายรูปแบบที่หลากหลายในการน าเสนอ
มรดกของจอร์แดน เพื่อให๎นักทํองเที่ยวได๎รับความประทับใจมากขึ้นในความหลากหลายของมรดก 
และรวมทั้งวิธีการ ที่จะสามารถส ารวจแหลํงที่ตั้งของมรดก (3) ส ารวจวิธีการพัฒนาประสบการณ์
ทั้งของนักทํองเที่ยวและของชุมชนในประเทศจอร์แดนผํานการสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงมรดก (4) 
เพื่อรํางแนวทางการสํงเสริมเมือง Abila รํวมกับชุมชนท๎องถิ่นซึ่งเป็นผู๎มีสํวนได๎เสียที่ส าคัญ ให๎เป็น
สถานที่ทํองเที่ยวที่ได๎บรรจุในแผนที่ทํองเที่ยวจอร์แดน 

การวิจัยครั้งน้ีได๎ใช๎วิธีการวิจัยแบบผสมผสานโดยการน าการวิจัยเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณมาใช๎ด๎วยกัน จากผลการศึกษาพบวํา จอร์แดนเป็นดินแดนแหํงอารยธรรมโบราณที่
มีซากปรักหักพังหนาแนํน เป็นรากฐานของความมั่งคั่งของประเทศที่มีศักยภาพของการทํองเที่ยว
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เชิงมรดก ดังนั้นกรมวิชาการเกษตรของจอร์แดนจึงมีการท างานเพื่อปกป้องความมั่งคั่งนี้ผํานทาง
กฎหมายมรดกทางวัฒนธรรม ตามกฎหมายมรดกของจอร์แดนที่ถูกริเร่ิมครั้งแรกในปี  2003 ที่ได๎
ก าหนดตามกฎหมายให๎เป็นแหลํงโบราณคดี จอร์แดนจึงได๎เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาการ
ทํองเที่ยวที่ได๎โดยปัจจัยตํางๆ เชํน ความพร๎อมของเมืองโบราณคดีจ านวนมาก การให๎ความเคารพ
สิทธิในการนับถือศาสนา และความเชื่อที่แตกตํางกันของประชาชน ความหลากหลายทางภูมิ
ประเทศ รวมทั้งความพร๎อมของการให๎บริการและโครงสร๎างพื้นฐานที่จ าเป็น ปัจจัยเหลํานี้ท าให๎
ประเทศจอร์แดนเป็นที่นําสนใจจากนักทํองเที่ยวทั่วทุกมุมโลก ผลการศึกษายังพบวํามีความจ าเป็น
ที่ต๎องให๎ประชาชนได๎มีความตระหนักและการมีสํวนรํวมของท๎องถิ่นในประเด็นส าคัญเพื่อให๎
บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศจอร์แดน รวมทั้งการมี
ความจ าเป็นที่ให๎ท๎องถิ่นได๎มีการรับรู๎ส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของการปกป้องมรดกทาง
วัฒนธรรม โดยผํานระบบการศึกษาที่เร่ิมต๎นจากโรงเรียน รวมถึงหลักสูตรการฝึกอบรมและ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย องค์กรตํางๆ ที่ไมํเกี่ยวกับการทํองเที่ยวควรจะได๎รับรู๎ในระดับที่เทํา
เทียมกัน 

องค์ประกอบที่ส าคัญการพัฒนาของการทํองเที่ยวในประเทศจอร์แดนคือ
โครงสร๎างพื้นฐานมีการพัฒนาอยํางเพียงพอทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน กองทุนวิจัยเชิงวิชาการจึงท า
การตรวจสอบอนุรักษ์และพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวตามที่รัฐบาลจอร์แดนต๎องการดึงดูดแหลํงเงินทุน
จากตํางประเทศ มาใช๎เพื่อพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานส าหรับการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยวเชิงมรดกและ
วัฒนธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอยํางเห็นได๎ชัด และเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให๎วัฒนธรรมเป็นมรดก
ส าหรับชาวบ๎านและนักทํองเที่ยว ดังนั้นมรดกการทํองเที่ยวจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการเป็น
เอกลักษณ์ที่เกิดขึ้นประจ าชาติของจอร์แดน 

ข๎อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งน้ีได๎เน๎นถึงความส าคัญของการสร๎างเส๎นทางใน
การทํองเที่ยวให๎เป็นทางเลือกของนักทํองเที่ยว เพื่อการกระจายความหนาแนํนระหวํางเมือง  
Decapolis กับเมืองอื่นที่มีความนิยม เชํน เมือง Jerash และ เมือง Petra รวมทั้งการดึงดูดให๎
นักทํองเที่ยวขยายเวลาการทํองเที่ยวให๎มากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มตลาดใหมํให๎มากขึ้น ซึ่งจะสํงเสริม
ให๎เกิดปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับท๎องถิ่นและในระดับของประเทศ โดยแนวทางที่ต๎อง
ด าเนินการ คือ 

1.  มุํงเน๎นการสร๎างวิสัยทัศน์ของเมือง Abila ในอนาคต และพัฒนาจิตส านึกของ
ชุมชนท๎องถิ่นในการมีสํวนรํวมการตัดสินใจและพัฒนาการท างานเป็นทีม 

2.  สํงเสริมให๎การศึกษาและการรับรู๎ของประชาชนตํอความส าคัญในการ
ปกป้องแหลํงมรดก การขุดค๎นและการเปิดเผยถึงแหลํงมรดกไมํได๎เป็นวิธีที่ดีที่สุดเสมอไปในการ
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น าเสนอแกํนักทํองเที่ยว แตํในหลายกรณีการประยุกต์ใช๎วิธีการไมํบุกรุกจะเป็นวิธีที่เหมาะสม
มากกวํา 

3.  สํงเสริมความความส าคัญในการสร๎างความสมดุลของความสัมพันธ์ระหวําง
การคุ๎มครองมรดกที่ยั่งยืนและการทํองเที่ยวในแหลํงมรดก 

4.  อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวในจอร์แดนต๎องใช๎วิธีการบูรณาการทาง ด๎านวินัย
หลายๆ ด๎านเพื่อการแก๎ไข การรับรู๎ การฝึกอบรม และการศึกษาที่ยังไมํเพียงพอ จึงเห็นได๎ชัดที่
จะต๎องให๎ความส าคัญกับการฝึกอบรมหลักสูตรการทํองเที่ยวที่เหมาะสม ด๎วยเหตุนี้หลักสูตรการ
ฝึกอบรมตํางๆ โรงเรียนสถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยตํางๆ ควรพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ
ในการพัฒนาการทํองเที่ยว 

5.  สํงเสริมการมีสํวนรํวมของผู๎มีสํวนได๎เสียและผู๎ที่มีความสนใจได๎เข๎ารํวมการ
พัฒนา เทําที่จะท าได๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎ที่มีสํวนรํวมทางธุรกิจหรือผู๎มีพื้นฐานทางการเงิน 

6.  สํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการทํองเที่ยวทางมรดกวัฒนธรรม 
7.  การดึงดูดนักทํองเที่ยวทั่วโลกด๎วยคุณสมบัติพิเศษของสถานที่ทํองเที่ยวใน

จอร์แดน เชํน คุณสมบัติพิเศษของเมือง Petra เมือง Jerash และสถานที่รับศีลบัพติสมาล๎างบาปใน
มาดาบา สํวนปัจจัยดึงดูดอ่ืน ๆ เชํน สถานการณ์ที่มีเสถียรภาพ และภูมิอากาศที่ดี ภาพลักษณ์และ
ไมตรีจิตที่ดีของคนจอร์แดน 

8.  โครงสร๎างพื้นฐานและเส๎นทางการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยวเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
มากส าหรับการดึงดูดนักทํองเที่ยว การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานที่จ าเป็นอยํางเหมาะสมจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญอยํางยิ่ง ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และคุณภาพการบริการทางอากาศเป็นสิ่งที่ต๎อง
พัฒนาเพื่อความก๎าวหน๎าที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวในประเทศจอร์แดน 

Rogé rio Ferreira de Souza Dias (2010) ได๎วิจัย เร่ืองการจัดการการทํองเที่ยวในพื้นที่
คุ๎มครอง : ศึกษากรณีหลักการด าเนินงานสัมปทานและการตีความความหมายสิ่งแวดล๎อมในนิคม
อุตสาหกรรมการอนุรักษ์ของนิวซีแลนด์ วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อการตรวจสอบระบบการ
ควบคุม การสนับสนุน และยืนยันแนวทางการตีความการสัมปทานที่มีคุณภาพให๎ผู๎รับสัมปทาน 
(ผู๎ประกอบการทํองเที่ยว) ในนิคมอุตสาหกรรมอนุรักษ์ของนิวซีแลนด์ การวิจัยมุํงเน๎นไปที่
ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎จัดการกรมอนุรักษ์คุ๎มครองของนิวซีแลนด์และผู๎ประกอบการทํองเที่ยว 
วัตถุประสงค์เฉพาะของการวิจัยคร้ังนี้เพื่อระบุวิเคราะห์และเปรียบเทียบมุมมองของผู๎จัดการกรม
อนุรักษ์ของนิวซีแลนด์ และผู๎รับสัมปทาน (ผู๎ประกอบการทํองเที่ยว) ในความสัมพันธ์ด๎าน (1) 
ความส าคัญและประโยชน์ของการตีความสิ่งแวดล๎อม  (2) การจ๎างงานโดยผู๎มีสํวนได๎เสียทั้ง 2 ฝ่าย 
ในการพัฒนาความสามารถและการแปลความหมายของผู๎ประกอบการทํองเที่ยว  (3) ความท๎าทาย
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และข๎อจ ากัด ที่ต๎องเผชิญของผู๎มีสํวนได๎เสียทั้งในการพัฒนาและความเชื่อมั่นกับการปฏิบัติที่มี
คุณภาพโดยการตีความประกอบการทํองเที่ยว (4) ความสัมพันธ์และระบบสัมปทานของผู๎มีสํวนได๎
เสียทั้ง 2 ฝ่าย ผลการวิจัยสรุปได๎วํา 

1.  การรับรู๎เกี่ยวกับความส าคัญและประโยชน์ของการตีความสิ่งแวดล๎อม  จาก
การส ารวจในระดับชาติและในกรณีศึกษา พบวําสํวนใหญํผู๎ประกอบการทํองเที่ยวและผู๎จัดการกรม
อนุรักษ์ของนิวซีแลนด์ ได๎แสดงให๎เห็นความเข๎าใจที่ดีเกี่ยวกับการตีความโดยเฉพาะอยํางยิ่ง
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และผลประโยชน์ของตน  ในขณะที่ผู๎ประกอบการชี้ให๎เห็นผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจของการตีความ ด๎านผู๎จัดการกรมอนุรักษ์ของนิวซีแลนด์ ได๎ชี้ให๎เห็นวําจะชํวยสํงเสริม
สนับสนุนการอนุรักษ์และการสนับสนุนจากประชาชนให๎แกํกรมอนุรักษ์ของนิวซีแลนด์ ผู๎มีสํวน
ได๎เสียทั้งสองชี้ให๎เห็นจริงถึงการการตีความที่ชํวยให๎พวกเขาบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจส าหรับผู๎ประกอบ การทํองเที่ยว และการอนุรักษ์มรดกส าหรับกรม
อนุรักษ์ของนิวซีแลนด์ 

2.  การจ๎างงานโดยผู๎มีสํวนได๎เสียเพื่อการพัฒนาความสามารถในการตีความของ
ผู๎ประกอบการทํองเที่ยว จากการส ารวจระดับชาติและกรณีศึกษาพบวําผู๎มีสํวนได๎เสียทั้งสองฝ่ายได๎
ด าเนินการพัฒนาความสามารถในการการตีความของผู๎ประกอบการทํองเที่ยว ซึ่งมีการจ๎างงานมาก
ที่สุดโดยผู๎ประกอบการทํองเที่ยวที่มีการสนับสนุนจากกรมอนุรักษ์ของนิวซีแลนด์  ในขณะที่ผล
จากการส ารวจระดับชาติอาจจะท าให๎ความรู๎สึกวํามีการด าเนินการพัฒนาความสามารถในการการ
ตีความของผู๎ประกอบการทํองเที่ยวอยํางกว๎างขวาง  จากการศึกษายังพบวําพื้นที่ที่มีปัญหาแตกตําง
กันระดับการด าเนินการก็จะแตกตํางกัน ในขณะที่ส านักงานของกรมคุ๎มครองของนิวซีแลนด์ใน 
Golden Bay ยังสามารถที่จะประสานงานกับผู๎ประกอบการทํองเที่ยวอยูํเป็นประจ าและให๎การ
ฝึกอบรมเกือบทุกปี กิจกรรมสัมปทานระดับที่ต่ ากวําใน Golden Bayท าให๎เป็นไปได๎ส าหรับกรม
อนุรักษ์ของนิวซีแลนด์ในการรักษาระดับสูงการสนับสนุนและการติดตามเปรียบเทียบกับอีกสอง
พื้นที่ ในการส ารวจระดับชาติและในกรณีศึกษาของผู๎จัดการกรมอนุรักษ์นิวซีแลนด์ มีการพูดถึง
ความมั่นใจ 3 ประการในการชี้แจงผู๎ประกอบการทํองเที่ยวประกอบด๎วย (1) การก าหนดเงื่อนไขใน
สัญญาสัมปทาน  (2) การติดตามผลผู๎ประกอบการการทํองเที่ยวและบริก าร (แม๎วําไมํคํอยท า)  และ 
(3) ทบทวนการสื่อสารในการตีความของผู๎ประกอบการทํองเที่ยว 

3.  ความท๎าทายและข๎อจ ากัดที่ผู๎มีสํวนได๎เสียต๎องเผชิญทั้งในการพัฒนาและ
ความเชื่อมั่นกับการปฏิบัติที่มีคุณภาพในการตีความของผู๎ประกอบการทํองเที่ยว จากการส ารวจ
ระดับชาติและกรณีศึกษาพบวําการขาดทรัพยากรมนุษย์เป็นข๎อจ ากัดหลักที่ผู๎ประกอบการทํองเที่ยว 
และผู๎จัดการกรมอนุรักษ์ของนิวซีแลนด์ต๎องประสบในการพัฒนาความสามารถในการตีความ คือ 
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การขาดเวลาที่จะจัดการกับการสนับสนุนในการตีความ เนื่องจากการแขํงขันของผู๎ประกอบการ
ทํองเที่ยวให๎ล าดับความส าคัญในการสรรหาและการรักษามัคคุเทศก์ที่ผํานการรับรอง 
ผู๎ประกอบการทํองเที่ยวชี้ให๎เห็นถึงความยากล าบากในการสรรหามัคคุเทศก์ ที่มีความสามารถ
หลายๆ รวมทั้งมีทักษะการตีความ  กรณี ศึกษาพบวําฤดูกาลของกิจกรรมการทํองเที่ยวเป็นปัจจัย
หลักที่ท าให๎เกิดการหมุนเวียนของมัคคุเทศก์สูง  การส ารวจแหํงชาติเปิดเผยวําผู๎มีสํวนได๎เสียต๎อง
เผชิญกับความท๎าทายที่เกี่ยวข๎องกับการตีความทางด๎านวัฒนธรรม  พวกเขาอ๎างถึงความยากล าบาก
ในการได๎รับความยินยอมจากคนพื้นเมือง (เมารี) ข๎อจ ากัดอ่ืนที่อ๎างถึงโดยผู๎ประกอบการทํองเที่ยว
บางรายในการส ารวจระดับชาติ คือ ความยากล าบากในการได๎รับข๎อมูลที่ปรับปรุงแล๎วจากกรม
อนุรักษ์ของนิวซีแลนด์ แตํข๎อจ ากัดนี้ไมํได๎พบในกรณีศึกษา 

4.  ทัศนะตํอความสัมพันธ์และระบบสัมปทานของผู๎มีสํวนได๎เสีย 
ทัศนะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ : การส ารวจแหํงชาติเปิดเผยบางแงํมุมของ

ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ประกอบการทํองเที่ยวและผู๎จัดการกรมอนุรักษ์ของนิวซีแลนด์  โดยเฉพาะ
ระดับความพึงพอใจของการสนับสนุนการตีความของกรมการอนุรักษ์ของนิวซีแลนด์  การแก๎ไขที่
ผํานมา และมุมมองในระบบสัมปทาน กรณีศึกษาการตรวจสอบความสัมพันธ์ในเชิงลึกของผู๎มีสํวน
ได๎เสียพบวํามีการติดตํอระหวํางผู๎จัดการกรมอนุรักษ์ของนิวซีแลนด์และผู๎ประกอบการทํองเที่ยว
น๎อยมาก 

ทัศนะเกี่ยวกับระบบสัมปทาน:  การส ารวจระดับชาติและกรณีศึกษาเผยให๎เห็น
ความคล๎ายคลึงกัน บางอยํางในแงํบวกของระบบสัมปทานการรับรู๎ของผู๎มีสํวนได๎เสีย ทั้งสองฝ่าย
กลําววําระบบสัมปทานได๎ก าหนดเงื่อนไขเพื่อการปกป้องสิ่งแวดล๎อม ผู๎จัดการกรมอนุรักษ์ของ
นิวซีแลนด์แม๎จะพูดถึงเร่ืองนี้ในฐานะหุ๎นสํวน แตํพวกเขายังเห็นวําระบบสัมปทานจะชํวยให๎
นักทํองเที่ยวมีความมั่นใจในคุณภาพของประสบการณ์ อยํางไรก็ตามยังมีความแตกตํางบางอยํางใน
แงํบวกในการรับรู๎ของผู๎มีสํวนได๎เสียทั้งสองฝ่าย และสิ่งเหลํานี้เกี่ยวข๎องกับมุมมองที่แตกตํางกัน
ของพวกเขา ผู๎ประกอบการทํองเที่ยวให๎ความเห็นวําระบบสัมปทานให๎การเข๎าถึงตามกฎหมายที่จะ
อนุรักษ์มรดกเชํนเดียวกับความนําเชื่อถือของธุรกิจและการได๎เปรียบทางการแขํงขัน ในการวิจัยนี้
ทั้งผู๎ประกอบการทํองเที่ยวและผู๎จัดการกรมอนุรักษ์ของนิวซีแลนด์ระบุวํากระบวนการสัมปทาน
เป็นปัญหาในระยะยาวที่ส าคัญของระบบ การครอบครองการสัมปทานในระยะสั้นถูก
วิพากษ์วิจารณ์จากผู๎ประกอบการทํองเที่ยวบางราย ในการส ารวจระดับชาติและกรณีศึกษา 
ผู๎ประกอบการทํองเที่ยวได๎ถกเถียงกันถึงความไมํเป็นธรรมในระบบสัมปทาน เพราะการก าหนด
คําใช๎จํายนักทํองเที่ยวที่ถูกดูแลด๎วยมัคคุเทศก์ แตํไมํก าหนดคําใช๎จํายส าหรับนักทํองเที่ยวอิสระ 
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5.  ผลกระทบทางด๎านการจัดการ ผลการวิจัยชี้ให๎เห็นวํากรมอนุรักษ์ของ
นิวซีแลนด์สามารถปรับปรุงการสนับสนุนให๎ผู๎ประกอบการทํองเที่ยวมีการตีความโดยได๎รับการ
ฝึกอบรมประจ าปีในส านักงานแตํละพื้นที่ และอาจจะเป็นการกระท าที่มีประสิทธิภาพคุ๎มคําที่สุด 
เพราะไมํเพียงแตํจะสนับสนุนการปฏิบัติในการตีความที่มีคุณภาพ แตํยังให๎ทบทวนกฎระเบียบและ
เพื่อสํงเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมในพื้นที่อนุรักษ์คุ๎มครอง การด าเนินที่อาจปรับปรุงการบริหาร
จัดการของแนวทางการสัมปทานเกี่ยวกับคุณภาพของบริการ รวมถึงเงื่อนไขและมาตรฐานใน
สัญญาการสัมปทานที่เกี่ยวข๎องกับคูํมือการทํองเที่ยว อยํางไรก็ตามจะต๎องให๎ค าปรึกษาที่ครอบคลุม
กับอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดและเพื่อหลีกเลี่ยงความไมํเป็นธรรม 

6.  ผลกระทบของการศึกษาในอนาคต  เน่ืองจากข๎อจ ากัดของการศึกษาครั้งน้ีไมํ
สามารถที่จะประเมินในมุมมองของผู๎มีสํวนได๎เสียที่ส าคัญทั้งสองฝ่าย เกี่ยวกับการตีความของ
ผู๎ประกอบการทํองเที่ยว  มัคคุเทศก์และนักทํองเที่ยว  การศึกษาในอนาคตจึงมีความจ าเป็นที่ควร
ศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติของการตีความอยํางเหมาะสม ระดับความพึงพอใจและความ
ต๎องการของนักทํองเที่ยว และความต๎องการเฉพาะส าหรับการสนับสนุนการตีความและการ
ฝึกอบรม การศึกษาในภูมิภาคเป็นสิ่งจ าเป็นในการเปิดเผยความแตกตํางกันในระดับของการปฏิบัติ
และความต๎องการของทั้งประเทศ  การตรวจสอบที่ครอบคลุมมากขึ้นสามารถแสดงทัศนียภาพของ
การทํองเที่ยวตามธรรมชาติประเภทตํางๆ ที่ด าเนินอยูํในนิคมอุตสาหกรรมอนุรักษ์ 

Luke Alan Petersen (2010) ได๎วิจัยประเมินการพัฒนาการทํองเที่ยวในชนบทแบบบูรณา
การในภูมิภาค GORIS ของประเทศอาร์เมเนีย การวิจัยนี้สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของการทํองเที่ยว
ของประเทศอาร์เมเนีย โดยเป็นความคิดริเร่ิมจากกรมการทํองเที่ยวกระทรวงเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาการทํองเที่ยวในชนบทในภูมิภาคอาร์เมเนีย  การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากเอกสาร
ของโครงการ UNPD / UNWTO ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการทํองเที่ยวในชุมชน ซึ่งเป็นการทํองเที่ยวที่
เกิดขึ้นในระดับท๎องถิ่น และการแสวงหาประโยชน์ให๎ชุมชนท๎องถิ่นจากผลกระทบที่เกิดขึ้น 
โครงการน้ีได๎เรียกร๎องให๎มีการประเมินสถานะปัจจุบันด๎านการทํองเที่ยวในภูมิภาค รวมทั้ง
แนวโน๎มทางด๎านการตลาด ความต๎องการและแรงบันดาลใจของชุมชน รวมถึงข๎อตกลงเกี่ยวกับการ
ทํองเที่ยวในชุมชน 

จากการที่ฐานความรู๎ปัจจุบันในอาร์เมเนียไมํเพียงพอที่จะด าเนินการเตรียมความ
พร๎อมของชุมชนในชนบทเพื่อการพัฒนาการทํองเที่ยวในชุมชน การวิจัยครั้งนี้จึงได๎มุํงเน๎นคุณภาพ
ข๎อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการบูรณาการการทํองเที่ยวในพื้นที่ชุมชนของอาร์เมเนีย  เน่ืองจากความเข๎าใจ
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันสามารถให๎ข๎อมูลส าหรับกรอบการทํองเที่ยวในชุมชนที่สามารถใช๎เป็นพื้นฐาน
ของโครงการน ารํองด๎านการทํองเที่ยวในชุมชนของภูมิภาคที่เป็นการสร๎างทฤษฎีจากผู๎เชี่ยวชาญด๎าน
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การทํองเที่ยวในชนบทหลายทํานที่มีความเข๎าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนอยํางลึกซึ้ง
เน่ืองจากการศึกษาการบูรณาการด๎านทํองเที่ยวจะน าไปสูํการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาด๎านการ
ทํองเที่ยวและโอกาสในการที่จะได๎รับผลประโยชน์ด๎านความรํวมมือของชุมชนที่ดีกวํา  การทํองเที่ยว
ในชนบทจึงถือวําเป็นสัญญาของกิจกรรมที่ส าคัญทางเศรษฐกิจในเส๎นทางที่จะประสบความส าเร็จใน
อาร์เมเนีย การวิจัยครั้งน้ีจึงท าการหาแนวทางที่จะบรรลุเป้าหมายโดย 

1.  วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอนของการทํองเที่ยวในพื้นที่ชนบททั้งบริบทของโลก
และท๎องถิ่น 

2.  ก าหนดเส๎นทางสูํความส าเร็จการทํองเที่ยวในชนบทตามกรอบการทํองเที่ยว
ในชุมชน 

3.  พิจารณาภาพรวมของโครงรํางเกี่ยวกับสถานที่ วิธีการ และเหตุผลการบูรณา
การด๎านการทํองเที่ยววําจะเกิดขึ้นได๎หรือไมํในภูมิภาคพื้นที่ Goris โดยการ 

3.1  เลือกเคร่ืองมือประเมินที่เหมาะสมจากการแนวคิด ทฤษฎี ที่จะชํวย
ให๎ทั้งภาพรวมการบูรณการการทํองเที่ยวและข๎อมูลเฉพาะสํวนประกอบที่สามารถปรับให๎เข๎ากับ
สภาพท๎องถิ่น 

3.2  ใช๎เคร่ืองมือการประเมินเพื่อ การเก็บรวบรวมข๎อมูล จากการส ารวจ
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวชนบทในปัจจุบัน 

3.3  วิเคราะห์ผลส ารวจและให๎ค าแนะน าส าหรับแผนการพัฒนากิจกรรม
และนโยบาย 

ผลการศึกษาเป็นที่สนใจของทั้งรัฐบาลสํวนกลางและสํวนท๎องถิ่น รวมถึง
กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจและการค๎าและผู๎บริหารในระดับภูมิภาคของอาร์เมเนีย ข๎อมูลที่รวบรวม
ผํานเคร่ืองมือในการประเมินที่ไมํซ้ ากันจะเป็นประโยชน์ตามแนวคิดของชุมชนในการพัฒนา
โครงการการทํองเที่ยวในพื้นที่ชนบท  ที่มุํงให๎เกิดประโยชน์เพื่อคนในท๎องถิ่น  และข๎อมูลนี้ได๎รับ
ความสนใจจากองค์กรภาคธุรกิจเอกชนทั้งจากภายในและจากตํางประเทศรวมทั้งสถาบันการก ากับ
ดูแลที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวในชนบทให๎มีโอกาสที่จะขยายประโยชน์จาก
การเติบโตทางเศรษฐกิจไปยังพื้นที่หํางไกลในอาร์เมเนีย 

การทํองเที่ยวในชนบทถือเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส าคัญที่ต๎องค านึงถึงใน
บริบทของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน
ของอาร์เมเนีย โดยต๎องพิจารณาการท างานระหวํางทรัพยากรทางการทํองเที่ยวและกลุํมผู๎มีสํวนได๎
เสีย ผลการศึกษาของการบูรณาการการทํองเที่ยวในครั้งน้ี ท าให๎ได๎ข๎อมูลในเชิงลึกทางด๎านโอกาส 
และข๎อจ ากัดของการทํองเที่ยวในชนบทจากหลักฐานการศึกษาอยํางชัดเจน พบวําการทํองเที่ยวใน
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ภูมิภาค Goris อยูํในขั้นตอนการส ารวจขั้นต๎น ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต๎นที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาการ
ทํองเที่ยวชุมชนเพื่อให๎ชาวบ๎านได๎รับประโยชน์ที่แท๎จริง 

การวิจัยยังพบวําระเบียบวิธีการและแผนการพัฒนาท๎องถิ่นที่ชัดเจน  คือ การที่
ผู๎เชี่ยวชาญเป็นผู๎บุกเบิก และรัฐบาลให๎การสนับสนุน จึงจะประสบความส าเร็จ แม๎ในสถานการณ์ที่
ยากที่สุด วิธีการน้ีจะต๎องเป็นเจตนาที่จะสร๎างความเข๎มแข็งของท๎องถิ่น ต๎องท าให๎รอบคอบ ต๎องมี
ความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค์ นวัตกรรมและความยั่งยืนของทรัพยากรในท๎องถิ่น และจุดแข็งที่มี
เป้าหมายเพื่อการลดความยากจนเป็นที่ชัดเจน ความส าคัญของผู๎น าท๎องถิ่นมีความจ าเป็นและความ
คาดหวังที่ชัดเจนของผู๎มีสํวนได๎เสียที่เกี่ยวข๎องกับท๎องถิ่นทั้งหมด 

แม๎วิธีการที่ท าให๎ถึงเป้าหมายอาจเป็นการลงทุนที่สูงขึ้นของเวลา พลังงาน และ
การเงิน มากกวําแผนพัฒนาแบบดั้งเดิม แตํก็เป็นวิธีเดียวที่จะสร๎างผลิตภัณฑ์การทํองเที่ยวในชุมชน
ที่จะเผยแพรํออกไปในการเจริญเติบโตของท๎องถิ่นในประเทศ และผลประโยชน์ในอนาคต 

ข๎อเสนอแนะจากกการวิจัยสรุปเป็น 7 มิติของการทํองเที่ยวดังนี้ 
1.  ระบบเครือขําย มี 2 ระบบเครือขํายหลักที่จ าเป็นต๎องปรับปรุงแก๎ไข คือ 

เครือขํายสถาบันและเครือขํายสํงเสริมการขาย เครือขํายสถาบัน เป็นการเชื่อมโยงเครือขํายระหวําง
หนํวยงานในท๎องถิ่น  กับหนํวยงานระดับชาติ และหนํวยงานระดับโลก สํวนเครือขํายสํงเสริมการ
ขายเป็นการเชื่อมตํอข๎อมูลที่มีอยูํแล๎ว เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของนักทํองเที่ยว และการ
เข๎าถึงบริการ ความพยายามที่จะใช๎ประโยชน์จากเทคโนโลยีมากขึ้น 

2.  ขนาด ขนาดอาจจะเป็นปัญหาสํวนใหญํของมิติส าหรับเมือง Goris จุดอํอน
หลักที่ส าคัญคือการการขาดโครงสร๎างพื้นฐานที่เหมาะสมโดยเฉพาะอยํางยิ่งในป้ายบอกทางและ
ถนน การลงทุนขนาดใหญํมีความจ าเป็นเพื่อที่จะขจัดอุปสรรคเหลํานี้ ประเด็นเหลํานี้ต๎องได๎รับการ
สนับสนุนโดยรัฐบาลกลาง อยํางไรก็ตามการแก๎ไขปัญหาจะต๎องท าอยํางเหมาะสมกับทรัพยากรการ
ทํองเที่ยวของพื้นที่ และการดูแลควรได๎รับการปรับปรุงเพื่อให๎ตรงกับขีดความสามารถของพื้นที่  
โดยการอนุรักษ์ธรรมชาติและความมีเสนํห์ในชนบทให๎คงอยูํ แบบดั้งเดิม เพื่อที่สามารถดึงดูดความ
สนใจนักทํองเที่ยวไปยังพื้นที่นี้ 

3.  องค์ประกอบภายใน จุดแข็งขององค์ประกอบภายในที่เห็นได๎ชัดเจนคือการ
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาการทํองเที่ยวและการตลาดของพื้นที่  การลงทุนควรมุํงความสนใจ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมอัน
ยาวนานของพื้นที่ โดยเฉพาะธุรกิจท๎องถิ่นควรศึกษาในความส าคัญของผลิตภัณฑ์การทํองเที่ยวบน
พื้นฐานทรัพยากรในท๎องถิ่น ในการที่จะท าก าไรจากการลงทุนในกิจกรรมที่ใช๎ประโยชน์จาก
ทรัพยากรเหลํานี้อยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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4.  การพัฒนาอยํางยั่งยืน การศึกษาเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล๎อมของคนรํุนใหมํใน
พื้นที่ดูเหมือนจะเป็นกระแสที่เดํนชัด การศึกษานี้เป็นกระบวนการที่จ าเป็นในระยะยาวที่สามารถ
สํงเสริมให๎เกิดการป้องกันอนาคต สมาชิกชุมชนและสถาบันอื่น ๆ จะได๎ประโยชน์จากการศึกษา
เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม การเพิ่มความตระหนักในการสนับสนุนมากขึ้นของรัฐบาลท๎องถิ่น
เป็นกุญแจส าคัญในการพัฒนาอยํางยั่งยืน 

5.  การก ากับทางสังคม โดยมุํงเน๎นความโปรํงใสและการมีสํวนรวมของชุมชน
ในกระบวน การพัฒนาเป็นกุญแจส าคัญในการดูแลรักษาของระดับบวกในปัจจุบันของการก ากับ
ทางสังคมในพื้นที่ Goris ชุมชนเป็นสํวนใหญํมีแนวโน๎มที่จะมีสํวนรํวมอยํางแข็งขันในการ
สนับสนุนการทํองเที่ยวหากพวกเขาเชื่อบทบาทของพวกเขาเป็นสิ่งส าคัญ ผู๎น าท๎องถิ่นและ
นักพัฒนาสามารถมั่นใจได๎วําชุมชนจะมีสํวนรํวมโดยการสร๎างความไว๎วางใจ 

6.  องค์ประกอบที่ท าให๎สมบูรณ์ การดูแลควรจะด าเนินการเพื่อให๎เกิด
ประโยชน์ในท๎องถิ่นเพื่อรักษามุมมองเชิงบวกของชุมชน เพื่อความสวยงามและการปรับปรุงชุมชน
มีแนวโน๎มที่จะสร๎างความเชื่อมั่นของประชาชนที่ดีตํอการทํองเที่ยว การลงทุนธุรกิจในท๎องถิ่นของ
บริษัทตํางประเทศขนาดใหญํ การดูแลต๎องด าเนินการเพื่อรักษาความเป็นเจ๎าของในท๎องถิ่นให๎มาก
ที่สุด มุมมองในเชิงบวกของสมาชิกในชุมชนที่มีตํอคําใช๎จํายในการทํองเที่ยวเปรียบเทียบกับ
ผลประโยชน์ ควรใช๎ความระมัดระวังเพื่อให๎เกิดประโยชน์ในท๎องถิ่นเพื่อรักษามุมมองเชิงบวกของ
ชุมชน การตกแตํงและการปรับปรุงชุมชนมีแนวโน๎มที่จะสร๎างความร๎ูสึกที่ดีของสาธารณชนตํอการ
ทํองเที่ยว เมื่อมีเก็บเกี่ยวจากการลงทุนส าหรับการดูแลปรับปรุงจะต๎องด าเนินการเพื่อไมํให๎ออก
นอกขอบของธุรกิจในท๎องถิ่นถึงแม๎จะมีแรงดึงดูดใจจากบริษัทขนาดใหญํและแหลํงเงินทุนที่ดีจาก
ตํางประเทศ ควรใช๎ความระมัดระวังในการรักษาความเป็นเจ๎าของท๎องถิ่นให๎มากที่สุดเทําที่เป็นไป
ได๎ ผู๎ก าหนดนโยบายและนักพัฒนาควรจ าไว๎วําคําใช๎จํายเมื่อเทียบกับผลประโยชน์จะไมํได๎เป็นบวก
โดยอัตโนมัติ การพัฒนาการทํองเที่ยวที่ไมํได๎มีการจัดการที่ดีสามารถจะท าให๎ท๎องถิ่นแตกแยกได๎ 

7.  การเสริมสร๎างศักยภาพ การเสริมสร๎างศักยภาพจะเป็นปัญหาที่ยากที่สุดที่จะ
แก๎ปัญหาในพื้นที่นี้ ชนชั้นปกครองในท๎องถิ่นได๎ท าการควบคุมจ านวนเงินในเวลานี้ และไมํนําจะ
สามารถเปลี่ยนแปลงได๎อยํางรวดเร็ว ซึ่งการศึกษา การสร๎างศักยภาพและทักษะของผู๎น าเป็นสิ่ง
ส าคัญในการเสริมสร๎างพลังอ านาจของคนในท๎องถิ่น การศึกษาจะต๎องมีการเตรียมแผนระยะยาว
และตํอเน่ืองโดยผู๎เชี่ยวชาญ การสนับสนุนของรัฐและผู๎เชี่ยวชาญจะเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อสร๎าง
ความสามารถขั้นต๎นในการพัฒนา 

การให๎ความสนใจกับรายละเอียดปลีกยํอยของท๎องถิ่นเป็นกุญแจส าคัญที่
น าไปสูํการสร๎างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และเป็นการแขํงขันทางการทํองเที่ยว รวมถึงเป็นการ
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หลีกเลี่ยงการผิดพลาดของการพัฒนาการทํองเที่ยว โครงสร๎างการด าเนินการที่เหมาะสมและกล
ยุทธ์ที่สามารถบูรณาการมุมมอง และการประสานงานการด าเนินการของกลุํมผู๎มีสํวนได๎เสีย การ
ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การด าเนินการจะขึ้นอยูํกับตัวแปรในท๎องถิ่นและทรัพยากร แผนใน
ลักษณะนี้จะมีสังคมและวัฒนธรรมที่เหมาะสม การอภิปรายทั้ง 7 มิติของการทํองเที่ยวนี้ สามารถ
ให๎มาตรการที่จ าเป็น เพื่อเป็นแนวทางในการอภิปรายที่มีประสิทธิภาพของการทํองเที่ยวในการ
พัฒนาใน Goris และสามารถเป็นแมํแบบส าหรับประเมินการทํองเที่ยวและการพัฒนาชนบทใน
ภูมิภาคอื่น ๆ ของอาร์เมเนีย และพื้นที่อื่น ๆ  

Muganda Michael (2009) ได๎วิจัยเร่ืองการมีสํวนรํวมของชุมชนในการพัฒนาการทํองเที่ยว
ในประเทศแทนซาเนีย ศึกษากรณีชุมชนท๎องถิ่นในหมูํบ๎าน Barabarani โดยมีวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยเพื่อต๎องการตรวจสอบการมีสํวนรํวมของชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนาการทํองเที่ยวใน
แทนซาเนียดังนี้ (1) เพื่อประเมินขอบเขตการมีสํวนรํวมของคนท๎องถิ่นในการพัฒนาการทํองเที่ยว
ในพื้นที่  (2) เพื่อประเมินบทบาทของคนท๎องถิ่นในการพัฒนาการทํองเที่ยว (3) เพื่อประเมิน
ขอบเขตของกระบวนการตัดสินใจในการมีสํวนรํวมของคนท๎องถิ่นในการพัฒนาการทํองเที่ยว (4) 
เพื่อประเมินการพัฒนารูปแบบการแบํงปันผลประโยชน์ธุรกิจการทํองเที่ยวในพื้นที่ (5) การ
ตรวจสอบมุมมองของคนท๎องถิ่นที่เกี่ยวกับการมีสํวนรํวมของการทํองเที่ยวที่มีตํอการลดความ
ยากจน  เพื่อให๎การวิจัยนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์อยํางเป็นระบบ การวิจัยจึงได๎เชื่อมโยงระหวําง
ค าถามที่เกี่ยวข๎องในการวิจัย 5 ค าถาม ดังนี้ (1) มุมมองของคนท๎องถิ่นมีตํอการมีสํวนรํวมของ
ชุมชนในการพัฒนาการทํองเที่ยวเป็นอยํางไร (2) บทบาทที่เหมาะสมของคนในท๎องถิ่นในการ
พัฒนาการทํองเที่ยวคืออะไร (3) ขอบเขตของคนในท๎องถิ่นที่มีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็น
ตํอกระบวนการตัดสินใจการพัฒนาการทํองเที่ยวเป็นอยํางไร (4) ขอบเขตการพัฒนารูปแบบการ
แบํงปันผลประโยชน์ของธุรกิจการทํองเที่ยวเป็นอยํางไร และ (5) อะไรคือมุมมองของคนใน
ท๎องถิ่นในการสนับสนุนการพัฒนาการทํองเที่ยวเพื่อการลดความยากจน ผลการวิจัยสรุปได๎วํา 

1.  ลักษณะการมีสํวนรํวมของชุมชนที่คาดหวังโดยคนท๎องถิ่น ในความพยายาม
ที่จะสร๎างลักษณะของการมีสํวนรํวมที่คาดหวังโดยคนท๎องถิ่น การวิจัยได๎มีการตรวจสอบความ
หลากหลายของวิธีการที่เกี่ยวข๎องกับชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนาการทํองเที่ยว ผู๎คนท๎องถิ่นใน
หมูํบ๎าน Barabarani ถือวําการมีสํวนรํวมในกระบวนการตัดสินใจเป็นวิธีการที่เหมาะสมของชุมชน
ท๎องถิ่นในการพัฒนาการทํองเที่ยว  ในขณะที่แนวคิดทฤษฎีชี้ให๎เห็นวําการรวมของชุมชนท๎องถิ่น
ในการพัฒนาการทํองเที่ยวเป็นสิ่งที่นํานับถือ การอภิปรายเกี่ยวกับระดับของการรวมกระบวนการ
ตัดสินใจที่จะใช๎ปฏิบัติของชุมชนท๎องถิ่นคือ  ตั้งแตํการมีสํวนรํวมเร่ือย ๆ จนถึงการมีสํวนรํวมที่
กระตือรือร๎น ผลการวิจัยยังพบวําประชาชนในท๎องถิ่นต๎องการมีสํวนรํวมอยํางแข็งขันด๎วยตัวเองใน
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กระบวนการตัดสินใจ และต๎องการที่จะมีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจ (พวกเขาต๎องการมีสํวนรํวม
ในการปฏิบัติ) พวกเขาต๎องการที่จะมีสํวนรํวมอยํางแข็งขันในลักษณะนี้เพื่อให๎แนํใจวําความ
ต๎องการเรํงดํวนของชุมชน การจัดล าดับความส าคัญ และความสนใจจะถูกพิจารณาเมื่อมีการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาการทํองเที่ยวในพื้นที่ของตน  คนในท๎องถิ่นมีประชามติในการมีสํวน
รํวมอยํางแข็งขันในกระบวนการตัดสินใจเพื่อวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาการทํองเที่ยวของ
ชุมชน ผู๎คนในท๎องถิ่นยังตระหนักและยอมรับความต๎องการที่จะมีสํวนรํวมกับผู๎เชี่ยวชาญด๎านการ
ทํองเที่ยวและเจ๎าหน๎าที่รัฐบาลท๎องถิ่นในการตัดสินใจดังกลําว  อยํางไรก็ตามพวกเขาไมํต๎องการให๎
มีการแตํงต้ังเจ๎าหน๎าทางการที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาการทํองเที่ยวเพียงฝ่ายเดียว 
เพราะมีความรู๎สึกวําเจ๎าหน๎าที่ทางการบางสํวนจะมีการทุจริต นอกจากนี้พวกเขาไมํต๎องการ
เจ๎าหน๎าที่หรือคณะกรรมการท๎องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งที่จะตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียว เพราะพวกเขา
ขาดความเชี่ยวชาญและบางสํวนของพวกเขาไมํมีความรู๎ทางด๎านการทํองเที่ยว 

2.  ลักษณะและขอบเขตการมีสํวนรํวม ของชุมชนในกระบวนการตัดสินใจ ทาง 
การทํองเที่ยวในปัจจุบัน  แม๎วําลักษณะและขอบเขตการมีสํวนรํวมของชุมชนในกระบวนการ
ตัดสินใจการพัฒนาการทํองเที่ยวปัจจุบัน ในพื้นที่วิจัยจะมีความคล๎ายคลึงกับการคาดหวังของคน
ท๎องถิ่น ผลการวิจัยพบวําคนในท๎องถิ่นไมํค านึงถึงพื้นเพหมูํบ๎านที่พวกเขาจากมา เพศ อาชีพและ
การศึกษาของพวกเขา โดยทั่วไปไมํได๎รู๎สึกมีสํวนรํวมในกระบวนการตัดสินใจในปัจจุบัน อยํางไร
ก็ตามผู๎คนในท๎องถิ่นก็ยอมรับวําผู๎น าของพวกเขามีสํวนรํวม  ผู๎น ายินยอมเข๎ามีสํวนรํวมในนามของ
หมูํบ๎านเพื่อการตัดสินใจหลายด๎านซึ่งมักจะรวมถึงเจ๎าหน๎าที่หลายหนํวยงานจากภาครัฐตํางๆ และ
หลายอาชีพซึ่งขึ้นอยูํกับเร่ืองที่ต๎องตัดสินใจ  นอกจากนี้ผู๎น าอ๎างวําพวกเขาไมํเพียงแตํมีสํวนรํวมกับ
คนในท๎องถิ่นเพียงแคํในการตัดสินใจในเร่ืองที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวเทํานั้น แตํยังมีการ
ตัดสินใจกับ ในภาคสํวนอ่ืนๆ ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับหมูํบ๎าน ดูเหมือนจะมีสองประเด็นที่เกิดขึ้นจาก
มุมมองของคนในท๎องถิ่นและมุมมองของผู๎น า ประการแรกมีมุมมองตํางกันเกี่ยวกับระดับของการ
มีสํวนรํวม ขณะที่ผู๎น าพิจารณาการเก็บรวบรวมความคิดเห็นจากประชาชนกํอนโดยเฉพาะการ
ตัดสินใจ และท าให๎พวกเขาคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขารํวมกันตกลงเป็นวิธีการที่เกี่ยวข๎องกับการ
ประชาชนในกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งคนในท๎องถิ่นดูเหมือนจะคาดหวังมากไปกวํานั้น ประการที่
สองวิธีการที่ใช๎โดยผู๎น าที่จะเกี่ยวข๎องกับคนในกระบวนการตัดสินใจดูเหมือนจะท างานได๎ไมํดีใน
ขณะที่คนท๎องถิ่นไมํได๎รู๎สึกมีสํวนรํวม อุปสรรคอยํางหนึ่งตํอการนี้ก็คือในขณะที่ผู๎น าใช๎การ
ประชุมสมัชชาหมูํบ๎านเป็นสถานที่ส าหรับการสื่อสารการรับข๎อเสนอแนะและเพื่อรวบรวมมุมมอง
ของผู๎คนในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง แตํชาวบ๎านที่เข๎าประชุมดังกลําวเป็นคนยากจนและคนเอาแนํเอานอน
ไมํได๎ ซึ่งเป็นการท าลายการสื่อสารระหวํางสองกลุํม ดังนั้นจึงกลายเป็นยากส าหรับคนที่จะเปิดเผย
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มุมมองของตนเอง การรับความคิดเห็นจากผู๎น า และการรับรู๎ในประเด็นการพัฒนาที่มีอยูํในพื้นที่
ของตน ในที่สุดนี้ก็จะเกิดการประสานงานที่ไมํดีและทัศนคติในแงํลบโดยทั่วไป ดังนั้นในขณะที่
คนในท๎องถิ่นต๎องการมีสํวนรํวมในกระบวนการตัดสินใจ แตํพวกเขาจะไมํเต็มใจที่จะเข๎ารํวมการ
ประชุมทั่วไปของหมูํบ๎านเนื่องจากความสนใจในระดับต่ าที่แสดงให๎เห็นโดยคนในท๎องถิ่นเองใน
การติดตามประเด็นที่อยูํนอกเหนือเร่ืองที่เกี่ยวกับครอบครัวของพวกเขา และระดับต่ าของการรับรู๎
ของความคิดทั้งการมีสํวนรํวมของชุมชน ควบคูํไปกับการขาดการศึกษา ผลลัพธ์ก็คือชาวบ๎านไมํ
เพียงแตํพลาดโอกาสในการเสนอมุมมองของตนเอง แตํยังพลาดถึงการรับรู๎ประเด็นการพัฒนาใน
พื้นที่ของตน 

3.  ลักษณะและขอบเขตการมีสํวนรํวมของชุมชนในการแบํงปันผลประโยชน์
การทํองเที่ยว  ผู๎คนท๎องถิ่นในพื้นที่วิจัยยังถือวําการมีสํวนรํวมในการแบํงปันผลประโยชน์ทางการ
ทํอง เที่ยวเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่จะเกี่ยวข๎องกับชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนาการทํองเที่ยว  
ผู๎ประกอบการธุรกิจทํองเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ศึกษามีแบบแผนที่สนับสนุนผู๎คนใน
ท๎องถิ่นให๎ได๎รับประโยชน์โดยวิธีการจ๎างงานในท๎องถิ่น พัฒนาขีดความสามารถท๎องถิ่น และรํวม
ในการพัฒนาหมูํบ๎านอยํางไรก็ตามการวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงคุณภาพจากการส ารวจพบวํามีการรับรู๎
ทั่วไปในหมูํคนท๎องถิ่นที่อาศัยอยูํในหมูํบ๎านใกล๎กับถนนสายหลักที่มีการเข๎าถึงของผลประโยชน์
จากการทํองเที่ยว แตํเป็นสิ่งส าคัญที่จะต๎องทราบข๎อมูลจากการส ารวจในเชิงปริมาณที่แสดงให๎เห็น
วําสถานที่ตั้งของหมูํบ๎านไมํได๎เป็นปัจจัยที่แตกตํางตํอการมีสํวนรํวมของคนท๎องถิ่นใน
กระบวนการตัดสินใจพัฒนาการทํองเที่ยว เทําที่ธุรกิจการทํองเที่ยวได๎มีสํวนรํวมในงานวิจัยครั้งนี้ 
ขอบเขตที่ทางธุรกิจการทํองเที่ยวได๎มีการพัฒนาในการแบํงปันผลประโยชน์ที่แตกตํางไปจากธุรกิจ
หนึ่งไปยังอีกธุรกิจหนึ่งที่ขึ้นอยูํกับลักษณะของธุรกิจ เจ๎าของ และวัตถุประสงค์ของธุรกิจ  
โดยทั่วไปธุรกิจสาธารณะหรือธุรกิจชุมชนจะมีแผนการแบํงปันผลประโยชน์อยํางเป็นระบบ
มากกวําธุรกิจสํวนตัว ไมํมีการรับประกันวําชุมชนท๎องถิ่นจะได๎รับผลประโยชน์จากธุรกิจเอกชน 
และหากมีแผนการแบํงปันผลประโยชน์ หมายถึงพวกเขาก าลังด าเนินการบนพื้นฐานแบบเฉพาะกิจ 
ผลสุดท๎ายจะมีโอกาสน๎อยมากที่จะบรรเทาความยากจนของคนในชุมชนท๎องถิ่น การขาดแผนการ
แบํงปันผลประโยชน์อยํางเป็นระบบในธุรกิจการทํองเที่ยวภาคเอกชนในหมูํบ๎าน Barabarani ตอก
ย้ าเหตุผลที่วําภาคเอกชนอาจมีความสนใจน๎อยหรือไมํมีเลยในการสร๎างความมั่นใจวําความยากจน
จะลดลงในหมูํคนท๎องถิ่น เป็นการสะท๎อนให๎เห็นจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการแบํง
ผลประโยชน์ ซึ่งจากการวิจัยสํวนใหญํเน๎นในประชาชนหรือธุรกิจการทํองเที่ยวตามชุมชน 

4.  ผลการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเพื่อการบรรเทาความยากจน  ผลการวิจัยพบวํา
การพัฒนาการทํองเที่ยวในหมูํบ๎าน Barabarani สนับสนุนในเชิงบวกตํอการบรรเทาความยากจน 
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อยํางไรก็ตามคนท๎องถิ่นในพื้นที่ศึกษา จากการสังเกตโดยทั่วไปให๎ความส าคัญในการเข๎าถึง (การ
ขนสํงและการสื่อสาร) ราคาของสินค๎าและบริการ แตํต้ังข๎อสังเกต การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวมีสํวน
สนับสนุนคุณภาพทั่วไปของชีวิตและรายได๎เล็ก ๆ น๎อย ๆ ของครัวเรือน ในการวิเคราะห์ข๎อมูลเชิง
คุณภาพจากการวิจัยพบวํามีความรู๎สึกทั่วไปในหมูํคนท๎องถิ่นวําการพัฒนาการทํองเที่ยวในพื้นที่
วิจัยมีสํวนส าคัญตํอการปรับปรุงการด ารงชีวิตของผู๎คนในหมูํบ๎านที่อยูํใกล๎กับถนนสายหลัก แตํมี
สํวนน๎อยที่จะปรับปรุงการท ามาหากินของผู๎คนที่อาศัยอยูํในหมูํบ๎านที่ไกลจากถนน ที่ส าคัญจะต๎อง
ร๎ูวําวําคนในท๎องถิ่นมีมุมมองที่ซับซ๎อนซึ่งได๎รับอิทธิพลจากการรวมกันของปัจจัยที่เหลื่อมล้ ากัน
โดยเฉพาะอยํางยิ่งเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาการทํองเที่ยวที่มีตํอการปรับปรุงคุณภาพ
ทั่วไปของชีวิตและรายได๎ครัวเรือน ผลงานของการทํองเที่ยวในการเข๎าถึงราคาของสินค๎าและ
บริการถูกสังเกตเห็นได๎งํายโดยคนท๎องถิ่นเพราะทั้งสองอยํางเป็นที่จับต๎องได๎ นอกจากนี้ส าหรับ
พวกเขาไมํนําจะเป็นการเชื่อมโยงเพื่อการปรับปรุงภาคสํวนอ่ืนๆ ที่ระบุได๎วําการทํองเที่ยวเป็น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส าคัญมาก โดยเฉพาะอยํางยิ่งกิจกรรมในหมูํบ๎าน Barabarani เชํนการ
ประกอบการทํองเที่ยว การประกอบร๎านค๎าของเกํา และร๎านขายงานหัตถกรรม ในทางตรงกันข๎าม
การทํองเที่ยวดูเหมือนจะไมํได๎เพิ่มรายได๎และพัฒนาชีวิตทั่วไปของชาวบ๎านที่เป็นคนสํวนใหญํใน
พื้นที่ศึกษาและยังเป็นสัดสํวนที่ใหญํที่สุดของผู๎ตอบแบบส ารวจ นอกจากนี้คนในท๎องถิ่นสํวนใหญํ
ประเมินผลการพัฒนาด๎านกรทํองเที่ยวที่มีตํอคุณภาพทั่วไปของชีวิตจากรายได๎ในครัวเรือนและ
ปัจจัยการสร๎างงาน  ผลการศึกษาสะท๎อนให๎เห็นอยํางหนึ่ง คือ คนในท๎องถิ่นมีความรู๎สึกถึง
ผลกระทบในเชิงบวกของการพัฒนาทํองเที่ยว ซึ่งเป็นการสํงเสริมเหตุผล วําการทํองเที่ยวจะชํวยลด
ปัญหาความยากจนถ๎าสามารถสร๎างงานใหมํและให๎รายได๎ 

Valence Gitera (2008) ได๎วิจัยเร่ืองการพัฒนาและการสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงมรดกใน
รวันดา โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยประกอบด๎วย  (1) เพื่อการระบุสถานะของการทํองเที่ยวเชิง
มรดกในรวันดา (2) เพื่อหาวิธีการที่จะสามารถพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงมรดกในรวันดา  และ (3) เพื่อ
หากลยุทธ์การสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงมรดกในรวันดา ผลการวิจัยสรุปได๎ดังนี้ 

1.  การเลือกสถานที่ทํองเที่ยว  เหตุผลแรงจูงใจอันดับแรกคือการที่นักทํองเที่ยว
ได๎กลําวถึงประสบการณ์ทางมรดกของรวันดา เหตุผลประการที่สองคือนักทํองเที่ยวได๎รับ
ประสบการณ์การฆําล๎างเผําพันธุ์ในรวันดา เหตุผลประการที่สามเอกสารที่ผู๎รอดชีวิตจากการฆําล๎าง
เผําพันธุ์ได๎กลําวถึงความรู๎สึกเชื่อมตํอไปยังพิพิธภัณฑ์การฆําล๎างเผําพันธุ์ เหตุผลแรงจูงใจประการ
ที่ที่สี่คือการเรียนรู๎เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของรวันดาที่ผํานมา และเหตุผลประการที่ห๎าเป็นเหตุผลที่
กลําวโดยนักทํองเที่ยวคือการเดินทางมาพักผํอนเพื่อการทํองเที่ยว  ด๎านราคา นักทํองเที่ยวกลําววํา
การทํองเที่ยวเมืองมรดกของรวันดา มีคําใช๎จํายที่ไมํแพง 68.8 0% ของผู๎ตอบแบบสอบถามกลําววํา
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ราคาคําใช๎จํายในการทํองเที่ยวมีความเหมาะสม ส าหรับความรู๎เกี่ยวกับสถานที่ทํองเที่ยว ค าแนะน า
ปากตํอปาก จากครอบครัวหรือจากเพื่อนที่พูดถึง มีอิทธิพลมากที่สุดตํอการตัดสินใจของพวกเขา
เพื่อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ สื่อ (หนังสือพิมพ์  นิตยสาร โบรชัวร์ วิทยุ และโทรทัศน์) มีบทบาทในการ
เผยแพรํข๎อมูลขําวสารเพื่อนักทํองเที่ยวทางมรดกทั้งในประเทศและตํางประเทศ Internet ยังมี
บทบาทส าคัญในการดึงดูดนักทํองเที่ยวไปยังสถานที่ทํองเที่ยวเชิงมรดกของรวันดา 

2.  การพัฒนาและการสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงมรดก  การศึกษาพบวํา
นักทํองเที่ยวไมํได๎ประทับใจกับการประชาสัมพันธ์สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงมรดกของรวันดา ทั้งนี้
เพราะนักทํองเที่ยวพบการประชาสัมพันธ์สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงมรดกของรวันดาน๎อยมาก 
นักทํองเที่ยวต๎องการเห็นการประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยวเชิงมรดกของรวันดาเหมือนกับการ
ประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยวดุลิงกอริลลา นักทํองเที่ยวแนะน า วํา Internet สื่อท๎องถิ่น และสื่อ
ระหวํางประเทศเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงมรดกใน
รวันดา นักทํองเที่ยวได๎เสนอแนะส าหรับการพัฒนาและการประชาสัมพันธ์สํงเสริมพิพิธภัณฑ์การ
ฆําล๎างเผําพันธุ์ของรวันดาเพื่อการทํองเที่ยว ดังนั้นเพื่อชํวยในการยืนยันข๎อมูลนี้ การวิจัยเพิ่มเติม
เพื่อการพัฒนาพิพิธภัณฑ์การฆําล๎างเผําพันธุ์เพื่อการทํองเที่ยว จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการสนับสนุน
พิพิธภัณฑ์การฆําล๎างเผําพันธุ์เป็นสถานที่ทํองเที่ยวเชิงมรดก ซึ่งพิพิธภัณฑ์ที่นักทํองเที่ยวชื่นชอบ
มากที่สุดคือพิพิธภัณฑ์การฆําล๎างเผําพันธุ์คิกาลี ตามด๎วยพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติของรวันดา 
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ กํอนอาณานิคม และ พิพิธภัณฑ์ศิลปะและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
ธรรมชาติ Rwesero 

3.  สถานะโดยรวมของมรดกในรวันดา ผลการวิจัยชี้ให๎เห็นวํานักทํองเที่ยวได๎
แนะน าการปรับปรุงการจัดการมรดกของประเทศ โดยผู๎จัดการมรดกจะต๎องให๎ความส าคัญในการ
ประชาสัมพันธ์สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงมรดกอยํางจริงจังและอยํางมีนัยส าคัญกับบทบาทการเป็น
นักการตลาดในการสํงเสริมตลาดการทํองเที่ยวเชิงมรดก  สํวนค าแนะน าส าหรับผู๎จัดการมรดกใน
การปรับปรุงศักยภาพการทํองเที่ยวมรดกในรวันดา  คือ การป้องกันทรัพยากรทางประวัติศาสตร์
อยํางเข๎มงวดโดยการขึ้นทะเบียนสถานที่มรดกทั้งในระดับท๎องถิ่นและในระดับนานาชาติ 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการขึ้นทะเบียนกับองค์การมรดกโลก ซึ่งเป็นวิธีเดียวที่จะแนํใจได๎วําจะสามารถ
ดูแลรักษาและการป้องกันทรัพยากรทางประวัติศาสตร์เหลํานี้ไว๎ได๎ เพราะเอกลักษณ์และคุณภาพ
บางสํวนของทรัพยากรทางประวัติศาสตร์ในรวันดาได๎ลดถอยลง จากการพัฒนาของสิ่งกํอสร๎างที่
ทันสมัยในพื้นที่โดยเฉพาะอยํางยิ่งในเมืองคิกาลี  การระบุและการรับรู๎ชื่อของสถานทาง
ประวัติศาสตร์ในระดับประเทศและตําง ประเทศสามารถเป็นเคร่ืองมือที่สํงเสริมการทํองเที่ยวที่มี
ประโยชน์เชํนเดียวกับการใช๎สื่อและอินเทอร์เน็ตเพื่อการตลาดทางการทํองเที่ยว การฝึกฝน
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มัคคุเทศก์ที่สามารถอธิบายแหลํงทํองเที่ยวในทางที่สร๎างสรรค์และโปรแกรมการทํองเที่ยวเชิง
มรดกจะประสบความส าเร็จเมื่อประชาชนในท๎องถิ่นมีสํวนรํวม ดังนั้นประชากรที่อาศัยอยูํใน
ท๎องถิ่นใกล๎กับสถานที่ทํองเที่ยวเชิงมรดกต๎องมีสํวนรํวมในการระบุการพัฒนาและการวางแผน
ส าหรับการทํองเที่ยวในพื้นที่  และที่ส าคัญความส าเร็จการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงมรดกขึ้นอยูํกับ
การมีสํวนรํวมของผู๎น าทางการเมือง ผู๎น าธุรกิจ ผู๎ประกอบการของสถานที่ทํองเที่ยว ศิลปินและ 
งานฝีมือของชาวบ๎าน ผู๎ประกอบการโรงแรม และอื่น ๆ มากมาย ดังนั้นการท างานรํวมกันของกลุํม
เหลํานี้ทั้งหมด จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญในการวางแผนส าหรับการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงมรดก 

การค๎นพบที่ส าคัญจากการวิจัย ประกอบด๎วย 
1. ผลการศึกษาพบวํานักทํองเที่ยวเชิงมรดกในรวันดาสํวนใหญํเป็นผู๎สูงวัยและ

นัก ทํองเที่ยวเพศชายมากกวําเพศหญิง 
2.  นักทํองเที่ยวเชิงมรดกจ านวนมากมาจากภายในประเทศและด๎วยเหตุน้ีจึงควร

มีการแนะน านักทํองเที่ยวทางมรดกในประเทศมากกวํานักทํองเที่ยวทางมรดกระหวํางประเทศ 
3.  นักทํองเที่ยวที่เดินทางไปยังสถานที่ทํองเที่ยวเชิงมรดก ในรวันดาจะเป็นกลุํม

เล็ก ๆ ประมาณสองถึงสามคน 
4. ผลวิจัยยอมพบวําพิพิธภัณฑ์การฆําล๎างเผําพันธุ์มีบทบาทส าคัญในการดึงดูด

นัก ทํองเที่ยวให๎มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มรดกของรวันดา 
5.  ราคาเข๎าชมสถานที่ทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวทางด๎านเชิงมรดกถือวํามีความ

เหมาะสม 
6.  การวิจัยพบวําการจัดการในปัจจุบันของสถานที่ทํองเที่ยวเชิงมรดกต๎อง ได๎รับ

การปรับปรุงโดยเฉพาะอยํางยิ่งในด๎านการตลาด 
7.  นักทํองเที่ยวได๎แนะน าให๎มีการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ เพื่อสํงเสริมการ

ทํองเที่ยวในพิพิธภัณฑ์การฆําล๎างเผําพันธุ์ 
8.  นักทํองเที่ยวเห็นวําจะกลับมา เพื่อเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์การฆําล๎างเผําพันธุ์ของ

รวันดาอีกครั้ง 
Anwar-UI-Haque Fakhar (2008) ศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลตํอการทํองเที่ยว ศักยภาพการ

ทํองเที่ยวและกลยุทธ์ส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวในปากีสถาน โดยมีวัตถุประสงค์
ในการศึกษาประกอบด๎วย  (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการทํองเที่ยวในปากีสถานทั้งทางบวกและ
ลบ และ (2) ค๎นหาศักยภาพที่ซํอนอยูํของอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวปากีสถาน ผลการศึกษาสรุปได๎
ดังนี ้
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1.  ปัจจัยที่มีผลในทางด๎านบวกตํอการทํองเที่ยวของปากีสถานซึ่งมีจุดแข็งและมี
ศักยภาพหลายอยํางเชํน ธรรมชาติที่มีเสนํห์ ภูเขาที่สูงที่สุดในโลก โบราณคดี  วัฒนธรรมที่นําตื่นตา
ตื่นใจ เทศกาลตลอดฤดูกาล  หัตถกรรม  ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่จะทํองเที่ยวได๎ทั้งสี่
ฤดูกาล อีกทั้งการทํองเที่ยวใสปากีสถานมีคําใช๎จํายที่ถูกส าหรับชาวตํางชาติ เพราะอัตราแลกเปลี่ยน
เงินของปากีสถานอยูํที่ 1  ดอลลําร์สหรัฐอเมริกา เทํากับ 86 รูปีของปากีสถาน ปากีสถานมีโรงแรม
และร๎านอาหารที่หลากหลายทั้งคุณภาพและราคา เร่ิมจากที่พักราคาต่ าสุดไปจนถึงที่พักที่มีคุณภาพ
และราคาสูงสุดอยํางเชํน โรงแรม Marriott, Holiday Inn, Sheraton, Serena Centaurus Islamabad 
ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 7 ดาว แหํงที่สองของโลก และนักทํองเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับการช๎อป
ปิ้งในปากีสถานที่เป็นบรรยากาศที่เงียบสงบ สินค๎าราคาถูก โดยเฉพาะนักทํองเที่ยวที่ชอบ
ผลิตภัณฑ์จากหนัง พรมทอมือ เสื้อปัก รองเท๎า อัญมณีและเครื่องประดับ ฯลฯ  

ปัจจัยที่มีผลทางด๎านลบที่ใหญํสุดของการทํองเที่ยวในปากีสถาน คือ การที่
นักทํองเที่ยวรู๎สึกวําไมํมีความปลอดภัย  ทั้งนี้เพราะกํอนปี ค.ศ.  2007 ได๎มีเหตุการณ์ความไมํสงบ
ภายในประเทศเพราะเหตุผลทางการเมือง แตํก็ไมํได๎สํงผลกระทบตํอการทํองเที่ยวมากนัก แตํ
หลังจากปี 2007 นักทํองเที่ยวแทบไมํได๎เดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวในปากีสถาน เพราะเกิดการจลาจล
ภายในประเทศซึ่งน าไปสูํการระเบิดฆําตัวตายตามสถานที่สาธารณะ ตามโรงแรม และยังได๎มีการ
ลักพาตัวชาวตํางชาติ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือของปากีสถานอยํางในพื้นที่บริเวณหุบ
เขา Swat ซึ่งเป็นที่ร๎ูจักกันวําเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเอเชีย  จากการสัมภาษณ์นักทํองเที่ยวใน
ประเทศ เกี่ยวกับเหตุการณ์ความไมํสงบดังกลําวยังคงรบกวนอยูํในจิตใจตลอดเวลาไมํเพียงแตํ
ผู๎ใหญํเทํานั้น แตํยังมีผลกระทบถึงจิตใจของบรรดาเด็กๆ เชํนกัน สถานการณ์ดังกลําวได๎ท าให๎สื่อ
ตํางๆ ได๎น าเสนอถึงภาพพจน์ในด๎านมืดของปากีสถานไปทั่วทุกมุมโลก ซึ่งเป็นผลในการลดลงของ
นักทํองเที่ยว  ปัญหาอ่ืนๆ ที่นักทํองเที่ยวต๎องประสบ คือการขาดสิ่งอ านวยความสะดวกทางการ
ทํองเที่ยว รวมถึงความไมํพร๎อมของโรงแรมที่พักและร๎านอาหารที่มีคุณภาพสูง บรรษัทพัฒนาการ
ทํองเที่ยวแหํงปากีสถานที่ให๎บริการเกี่ยวกับที่พักมากที่สุดก็ไมํสามารถเข๎าถึงและตอบสนองใน
ความคาดหวังที่สูงจากนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติได๎  การขาดการบริการ ทางด๎านของ อินเทอร์เน็ต 
โทรศัพท์มือถือ การบริการด๎านธนาคารที่ดี เชํน ATM เคร่ืองรับบัตรเครดิตหรือวีซํายังเป็นปัญหา
ใหญํส าหรับนักทํองเที่ยว การบริการขนสํงยังไมํได๎มาตรฐานถ๎าเปรียบเทียบกับระบบการขนสํงใน
ยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา นักทํองเที่ยวจึงมักจะต๎องเดินทางโดยแท็กซี่หรือรถบัส  รถไฟ ดังนั้นการ
ประหยัดเวลาในการเดินทางของนักทํองเที่ยวในปากีสถานเป็นสิ่งที่ท าได๎ยาก  ปัญหาดินถลํมใน
พื้นที่ภูเขา และสภาพถนนไมํดีไมํมีคุณภาพสํงผลให๎นักทํองเที่ยวไมํมีความปลอดภัยในการเดินทาง 
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อุปสรรคอีกประการหนึ่งส าหรับ การทํองเที่ยวในปากีสถาน คือ ประชาชน
ปากีสถานสํวนใหญํไมํมีการศึกษา ขาดความรู๎ด๎านภาษาโดยเฉพาะอยํางยิ่งในเมืองอ่ืนๆ อยํางเชํน
เมืองปัญจาบ  จึงเป็นปัญหาใหญํส าหรับนักทํองเที่ยวตํางชาติ และจากการสัมภาษณ์นักทํองเที่ยว
ตํางชาติในเมืองหลวงได๎กลําววํา เป็นเร่ืองงํายที่จะเดินทางและหาซื้อสินค๎าในกรุงอิสลามาบัด แตํ
มันกลายเป็นเร่ืองยากมากเถ๎าเดินทางออกจากเมืองไปบริเวณภูเขาหรือสถานที่ยังไมํได๎รับการ
พัฒนา และจากการสัมภาษณ์นักทํองเที่ยวภายในประเทศพบวําปัจจัยที่มีผลทางลบตํอการทํองเที่ยว
ยังรวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่อยูํในระดับสูง ประชาชนมีชีวิตแบบหาเช๎ากินค่ า ไมํมีเงินเพียงพอส าหรับ
การทํองเที่ยว ดังนั้นการทํองเที่ยวในปากีสถานจึงเป็นกิจกรรมของคนชั้นสูง รัฐบาลมีการใช๎จํายเงิน
เป็นจ านวนมากในสงครามและการป้องกันการกํอการร๎าย จึงไมํมีเงินเหลือที่จะจัดสรรส าหรับ
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยว 

มุมมองของนักทํองเที่ยวทั้งในและตํางประเทศ เห็นวําโอกาสความก๎าวหน๎าของ
การทํองเที่ยวในปากีสถานคือการที่รัฐบาลต๎องด าเนินการรักษาความปลอดภัยอยํางจริงจังและท า
ให๎เกิดสันติภาพภายในประเทศอยํางรวดเร็ว สื่อจะต๎องมีบทบาทเชิงบวกในการน าเสนอภาพลักษณ์
ที่ดีของประเทศ รัฐบาลและท๎องถิ่นควรจะฝึกคนในพื้นที่ให๎มีบทบาทตํอการพัฒนา ในทางภาคการ
ทํองเที่ยว เชํน การรักษาความสะอาดให๎กับนักทํองเที่ยวรวมทั้งความพร๎อมของสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่ส าคัญอยํางเชํนอินเทอร์เน็ตและอาหารที่ปลอดภัย 

2.  การวิเคราะห์ศักยภาพทางด๎านการทํองเที่ยวในปากีสถาน  ตัวอยํางที่ได๎จาก
แบบสอบถามประมาณร๎อยละ  80 ของนักทํองเที่ยวที่ต๎องการมาเยี่ยมชมประเทศปากีสถาน เพราะ
ความสวยงามทัศนียภาพของธรรมชาติ และวัฒนธรรม รวมทั้งอาหารที่อรํอย แตํความกังวลของ
นักทํองเที่ยวในด๎านความไมํมั่นคงทางสังคมและการเมืองเป็นเหตุผลให๎นักทํองเที่ยวหลีกเลี่ยงใน
การเดินทางเข๎ามาในปากีสถาน  ดังนั้นจากการประเมินผลโดยรวม สรุปได๎วํานักทํองเที่ยว
ตํางประเทศมีความต๎องการที่จะเดินทางมาทํองเที่ยวในปากีสถาน ถ๎าสถานการณ์สงคราม
ภายในประเทศสงบลง และสิ่งอ านวยความสะดวกของประเทศได๎รับการพัฒนาให๎ดีขึ้น 

3.  ผลกระทบของการทํองเที่ยวที่มีตํอเศรษฐกิจ  ข๎อมูลรายงานการแขํงขันด๎าน
การทํองเที่ยวปี 2009 จากกระทรวงการทํองเที่ยวปากีสถาน และบรรษัทพัฒนาการพัฒนาทํองเที่ยว
ปากีสถาน ได๎รายงานชัดเจนวําปากีสถานมีศักยภาพสูงในอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว  ในยุคปี 1990 
นักทํองเที่ยวที่เดินทางมาปากีสถานมีจ านวนน๎อยเมื่อเปรียบเทียบกับยุคปี 2000 ทั้งนี้เพราะ
ความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีและการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานอยูํในระดับต่ ามาก และผลจากการ
พัฒนาท าให๎นักทํองเที่ยวที่เดินทางเข๎ามาในปากีสถานเพิ่มขึ้นในปี 2000  แตํท๎ายที่สุดในปัจจุบันน้ี
จ านวนนักทํองเที่ยวก็ได๎ลดลงอยํางมากจากเหตุปัญหาด๎านความปลอดภัย  จากสถิตินักทํองเที่ยวที่
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เดินทางเข๎ามาในปากีสถานในปี 1995 มีประมาณ 37.84 ล๎านคน และมีอัตราเพิ่มขึ้นตํอเน่ืองทุกปี 
จนปี 2006 มีนักทํองเที่ยวที่เดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวในปากีสถานจ านวน 89.84 ล๎านคน และแม๎วําใน
ปี 2007 มีการประกาศให๎เป็นปีการทํองเที่ยวของปากีสถาน แตํก็ถือวําเป็นปีที่วิกฤตที่สุด เพราะมี
อัตราการลดลงของนักทํองเที่ยวมากถึงร๎อยละ8  และผลจากการลดลงของนักทํองเที่ยวท าให๎อัตรา
รายได๎ของชาติลดลงจาก  276.1 ล๎านดอลลําร์สหรัฐในปี 2007 เป็น 131.5  ล๎านดอลลําร์สหรัฐในปี 
2008 การถดถอยของอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวได๎สํงผลกระทบตํออัตราสํวนการจ๎างงาน  
กฎระเบียบข๎อบังคับ สิ่งอ านวยความสะดวกการขนสํง  การดูแลสุขภาพ และการรักษาความ
ปลอดภัยของปากีสถานตามหลังประเทศเพื่อนบ๎านอยูํหํางไกล 

ข๎อเสนอแนะกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวที่มีศักยภาพในการที่จะ
เอาชนะปัญหาที่ประสบในภาคการทํองเที่ยวของ 

1.  กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาการทํองเที่ยวในปากีสถานจุดมุํงหมายของกลยุทธ์ที่
น าเสนอคือการเพิ่มผลงานการทํองเที่ยวที่มีตํอภาพลักษณ์ด๎านบวกของประเทศ ของสภาพแวดล๎อม  
และเศรษฐกิจความเป็นอยูํของประชาชน ดังน้ันเพื่อสร๎างโอกาสการจ๎างงานและความเชื่อมั่นใน
การลงทุนภายใน  และเพื่อกระตุ๎นให๎เกิดการทํองเที่ยวแบบพักผํอนส าหรับนักทํองเที่ยวทั้งในและ
ตํางประเทศ ดังนั้นกลยุทธ์ตํอไปนี้ควรได๎รับการพิจารณาโดยรัฐบาลและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับ
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยว และควรพัฒนานโยบายการทํองเที่ยวที่ครอบคลุมทั้งกลยุทธ์และ
นโยบายการทํองเที่ยวที่มีเหตุมีผล ซึ่งกลยุทธ์ดังกลําวสามารถแบํงออกเป็นสองกลุํมหลัก  
ประกอบด๎วย  (1) การสํงเสริมการเติบโตอยํางยั่งยืน  และ (2) โครงสร๎างพื้นฐานการทํองเที่ยวและ
สภาพแวดล๎อมทางธุรกิจ 

2.  การทํองเที่ยวเป็นแหลํงที่มาของการจ๎างงานในประเทศปากีสถาน  นอกจาก
เสนํห์สวยงามของทิวทัศน์แล๎ว ปากีสถานยังมีศักยภาพสูงทางการทํองเที่ยวในการดึงดูด
นักทํองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกผํานอุตสาหกรรมตํางๆ เชํน พรมทอมือ สิ่งทอ  เสื้อผ๎าเย็บปักถักร๎อย  
อัญมณี เซรามิก งานไม๎งานโลหะ  เคร่ืองกีฬา  เคร่ืองมือผําตัด ฯลฯ ซึ่งมีสํวนสนับสนุนตํอเศรษฐกิจ
ของประเทศให๎เจริญรํุงเรือง และอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่สามารถสร๎างการจ๎างงานให๎ชาวบ๎าน แตํ
การจ๎างงานจะลดลงตามฤดูกาล แตํผลก าไรที่ได๎รับจากการทํองเที่ยวสามารถใช๎ในโครงการพัฒนา
ที่ส าคัญที่สุดสามารถน าไปสูํการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในพื้นที่ชนบทของปากีสถานที่คน
ยากจนสํวนใหญํอาศัยอยูํ และยังท าให๎ผู๎มีสํวนได๎เสียได๎รับประโยชน์ที่หลากหลาย เชํน 
ผู๎ประกอบการทํองเที่ยว ตัวแทนทํองเที่ยว  โรงแรมตากอากาศ  การขนสํง มัคคุเทศก์ ผู๎ขายอาหาร 
คนขับรถแท็กซี่ และพนักงาน จึงน าไปสูํการจ๎างงานและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในปากีสถาน 
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และรัฐบาลควรสํงเสริมให๎ภาคเอกชนมีการพัฒนาการทํองเที่ยวที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล๎อม เพื่อ
เพิ่มความมั่นคงทางการเงินของปากีสถาน 

3.  บทบาทของรัฐบาลตํอการพัฒนาภาคการทํองเที่ยว การมีสํวนรํวมในการ
ประชุมการทํองเที่ยวโลกของปากีสถาน และการรํวมประชุมปรึกษากับประเทศที่อื่นๆ จะเป็นผลดี
ในการเชื่อมโยงการสํงเสริมอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว  

Roxana Faghri (2007) ท าการวิจัยการจัดท านโยบายและการวางแผนการทํองเที่ยวของ
สาธารณรัฐอิสลามแหํงอิหรําน  : โดยการวิเคราะห์แผนพัฒนาฉบับที่สี่ในแผนการพัฒนาห๎าปี  เป็น
การวิจัยทางเอกสาร ข๎อมูลที่จ าเป็นในการวิจัยได๎จากการรวบรวมจากห๎องสมุด หนังสือ วารสาร 
วิทยานิพนธ์ หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ อินเทอร์เน็ต และรายการทางโทรทัศน์  วัตถุประสงค์ของการ
วิจัยเพื่อ (1) จ าแนกเหตุผลที่วําท าไมอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวของประเทศอิหรํานไมํได๎รับการ
พัฒนาอยํางเหมาะสม  และ (2) การหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพส าหรับการพัฒนาทํองเที่ยวอยําง
ยั่งยืนในประเทศอิหรําน ในการวิจัยผู๎วิจัยมีค าถามการวิจัยดังนี้ (1) อะไรคือจุดอํอนของแผนพัฒนา
การทํองเที่ยวในอิหรํานหลังจากสงครามอิหรํานอิรัก  (2) จะแก๎ไขจุดอํอนเหลํานี้ได๎อยํางไร  และ 3) 
อะไรคือข๎อเสนอแนะที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในประเทศอิหรําน  อิหรําน 
(ตามวัฒนธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมือง)  ภายใต๎สมมติฐานการวิจัยวํา 
“ทฤษฎีผู๎มีสํวนได๎เสียได๎มีสํวนรํวมในการวางแผนพัฒนาการทํองเที่ยวของประเทศอิหรําน” 

จากการศึกษาและวิเคราะห์สรุปได๎วําสาธารณรัฐอิสลามแหํงอิหรํานต้ังใจที่จะพัฒนา
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวในฐานะเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจสังคม  และวัฒนธรรมของประเทศ มีความเชื่อวําการทํองเที่ยวมีโอกาสในการพัฒนา
อิหรํานไมํเพียงแตํในด๎านเศรษฐกิจโดยสํวนรํวม แตํยังเป็นสื่อเคร่ืองมือเกี่ยวกับการเจรจาอนาคตใน
ระหวํางประเทศ สนับสนุนความเป็นอัฒลักษณ์ของชาติ และแก๎ไขภาพลักษณ์ของประเทศ  แตํการ
ทํองเที่ยวไมํได๎วางแผนอยํางมีระบบเพื่อให๎สามารถตอบ สนองความคิดเห็นเหลํานี้ เทํานั้น  ทั้งที่
อิหรํานมีความหลากหลายทางทรัพยากรการทํองเที่ยวเป็นจ านวนมาก  ซึ่งถือเป็น ศักยภาพที่
แข็งแกรํงส าหรับการพัฒนาการทํองเที่ย ว นอกจากนี้ยังมีข๎อได๎เปรียบทางภูมิศาสตร์ของที่ต้ังและ
พื้นที่ขนาดใหญํของสภาพแวดล๎อมที่นําสนใจส าหรับการเป็นการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 อยํางไรก็ตามทรัพยากรการทํองเที่ยวแบบดั้งเดิม (มรดกทางวัฒนธรรม แหลํง
ทํองเที่ยวทางธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ของสภาพภูมิอากาศภูมิทัศน์ ฯลฯ ) จะมีความได๎เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบส าคัญน๎อยกวํากับปัจจัยอื่นๆ ในการแขํงขันทางการทํองเที่ยว หมายความวําสถานที่
ทํองเที่ยวที่มีแรงดึงดูดใจจะไมํเพียงพอส าหรับการพัฒนาการทํองเที่ยว  ตัวอยํางเชํน ความต๎องการ
ทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม หรือทางประวัติศาสตร์จะยังขึ้นอยูํกับความพร๎อมของโครงสร๎างพื้นฐาน
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การทํองเที่ยว  คุณภาพของที่พักอาศัย สภาพแวดล๎อมและด๎านอื่นๆ ของแหลํงที่ทํองเที่ยว  โลกาภิ
วัตน์มีการเปลี่ยนแปลงการแขํงขันทางภูมิทัศน์ของการทํองเที่ยว การขับเคลื่อนของรัฐบาลในการ
ทบทวนกลยุทธ์และโครงสร๎างเพื่อให๎ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน  ดังนั้นการแขํงขันที่
เพิ่มขึ้นในตลาดการทํองเที่ยว จ าเป็นต๎องมีการปรับปรุงอยํางตํอเน่ืองและมุํงมั่นตํอคุณภาพและ
ประสิทธิภาพอยํางมั่นคง ซึ่งสามารถท าได๎โดยการวางแผนที่เหมาะสมและระมัดระวังในการ
พัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่ง ยืน หัวใจหลักทั่วไปส าหรับอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวของประเทศ
อิหรําน คือการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนโดยสามารถท าได๎ด๎วยการท างานเป็นทีมและความ
รํวมมือในการท างานรํวมกัน 

การวางแผนจัดการการทํองเที่ยวอยํางเป็นระบบ เป็นที่ชัดเจนวําผู๎มีสํวนได๎
เสียทั้งหมดโดยเฉพาะอยํางยิ่งรัฐบาล ภาคเอกชน และชุมชนต๎องท างานรํวมกันในลักษณะบูรณา
การเพื่อการทํองเที่ยวในอิหรํานจะประสบความส าเร็จ ในความเป็นจริงการวางแผนการพัฒนาการ
ทํองเที่ยวต๎องเป็นการด าเนินการรํวม กัน ดังนั้นจึงสามารถสรุปได๎วําการพัฒนาการทํองเที่ยวใน
อิหรํานควรมีการวางแผนอยํางรอบคอบมากขึ้นในลักษณะการมีสํวนรํวมบนพื้นฐานความรํวมมือ
กับกลุํมผู๎ที่เกี่ยวข๎องและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทั้งหมด ในทางตรงกันข๎ามการรักษาความรํวมมืออยําง
ใกล๎ชิดและการประสานงานระหวํางสถาบันการศึกษาและภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ประชาชนชน ( NGO) และผู๎แทนชุมชนอื่นๆ เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการพัฒนาการทํองเที่ยวอยําง
ยั่งยืนของอิหรํานในทุกขั้นตอนของการวางแผนด าเนินการและการจัดการ 

จากค าถามการวิจัยที่วํา “อะไรคือข๎อเสนอแนะที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาการ
ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในประเทศอิหรําน” ซึ่งข๎อเสนอแนะจากการวิจัยสรุปได๎ ดังนี้ 

1.  การมีตัวแทนจากองค์กรการทํองเที่ยวไปแนะน าข๎อมูลการทํองเที่ยวตํอ
กระทรวง สถาบัน และองค์กรที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวของแตํละประเทศ 

2.  วางแผนการทํองเที่ยวในรูปแบบที่ผู๎มีสํวนได๎เสียมีสํวนรํวมหรือมีการให๎
ค าปรึกษา 

3.  การสังเกตขั้นตอนที่จ าเป็นในการวางแผนการทํองเที่ยว 
4. การใช๎การพิจารณาด๎านเทคนิคส าหรับการวางแผนการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 
5.  การก าหนดกฎเกณฑ์ด๎านจรรยาบรรณและการปฏิบัติส าหรับอุตสาหกรรม

การทํองเที่ยวของประเทศอิหรําน 
6.  การก าหนดจรรยาบรรณส าหรับนักทํองเที่ยว 
7.  การสร๎างโครงการให๎สาธารณะได๎ตระหนักเกี่ยวกับการสนับสนุนจาก

ชุมชนในการพัฒนาการทํองเที่ยว 
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8.  การระบุตลาดเป้าหมาย 
9.  เพิ่มขีดความสามารถองค์การทํองเที่ยวท๎องถิ่นและพัฒนาไปสูํการ กระจาย

อ านาจ 
10. สนับสนุนรํวมมือภาครัฐและเอกชนโดยวิธีการใหมํที่มีประสิทธิภาพ 
11.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว 
12.  การสํงเสริมความรํวมมือระดับภูมิภาคในการพัฒนาการทํองเที่ยว อยําง

ยั่งยืน 
13.  ประสานงานกิจกรรมทางการตลาดกับประเทศเพื่อนบ๎านหรือสถ านที่

ทํองเที่ยวที่ประสบความส าเร็จในภูมิภาค 
14.  ใช๎วิธีการใหมํของการบริหารจัดการและความเป็นผู๎น า 
15.  การพัฒนารูปแบบใหมํของการทํองเที่ยว 
ที่ส าคัญส าหรับการบรรลุการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในอิหรํานคือการ

วางแผนอยํางรอบคอบ การด าเนินแผนอยํางมีระบบ รวมทั้งการจัดการที่มีประสิทธิภาพอยําง
ตํอเน่ือง ครอบคลุมแนวทางที่จะพิจารณาด๎านสิ่งแวดล๎อม ด๎านสังคม ด๎านวัฒนธรรม  ด๎านเศรษฐกิจ
และด๎านการเมืองที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ดังนั้นหากอิหรํานมีความตั้งใจที่จะพัฒนา
ทํองเที่ยวอยํางจริงจัง ควรจะด าเนินการอยํางมีระบบ เพราะ จะไมํมีโอกาสที่จะด าเนินการในวิธีการ
ผิดพลาดใด ๆ การวางแผนด๎านการทํองเที่ยวเป็นทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์ซึ่งยังต๎องการความรู๎สึก
ของจินตนาการและความคิดสร๎างสรรค์  ที่จริงการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวควรจะปรับให๎เหมาะสม
กับลักษณะเฉพาะและความต๎องการของพื้นที่ของประเทศและในเวลาเดียวกันควรจะบูรณาการเข๎า
เป็นแผนพัฒนารวมของอิหรําน ในขณะที่ความอยํางยั่งยืนจะต๎องเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนา  
ด๎วยเหตุนี้ผู๎มีสํวนได๎เสียทั้งหมดเชํนรัฐบาลและโดยเฉพาะภาคเอกชนและชุมชนท๎องถิ่นต๎องท างาน
รํวมกันและให๎ความรํวมมือเพื่อความส าเร็จด๎านการทํองเที่ยว  ดังนั้นการพัฒนาการทํองเที่ยวอยําง
ยั่งยืนต๎องมีความพยายามอยํางตํอเน่ืองและคงที่ตลอดเวลา 

Marlien Lourens (2007) ท าการวิจัยเร่ืองพื้นฐานของความส าเร็จในการพัฒนาเส๎นทางการ
ทํองเที่ยวในประเทศแอฟริกาใต๎  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาความเข๎าใจแนวทางการ
ปฏิบัติในการพัฒนาเส๎นทางการทํองเที่ยวเพื่อสนับสนุนความส าเร็จของแนวคิดการด าเนินงานใน
ระดับท๎องถิ่น การวิจัยในเชิงลึกเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์การทํองเที่ยวภายในเส๎นทาง
การทํองเที่ยวมีจุดมุํงหมายที่จะได๎รับความเข๎าใจที่ดีของผลกระทบ ความท๎าทาย และศักยภาพด๎าน
การทํองเที่ยวในของเส๎นทางเศรษฐกิจชุมชน นอกจากนี้การวิจัยที่เกี่ยวกับผู๎บริโภคยังได๎ค๎นหา
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แนวทางที่ดีที่สุดของข๎อมูลโครงสร๎างพื้นฐาน และแนวทางการตลาดที่สามารถใช๎รํวมกัน  
ผลการวิจัยสรุปสาระที่ส าคัญดังนี้ 

1.  วิถีทางการทํองเที่ยวถือเป็นเคร่ืองมือในการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน  ในระยะยาว
มั่นใจได๎วําการพัฒนาอยํางยั่งยืนจะเป็นความท๎าทายหลักส าหรับผู๎ที่เกี่ยวข๎องในการพัฒนาและ
บริหารจัดการด๎านการทํองเที่ยว  การเติบโตอยํางตํอเน่ืองของภาคการทํองเที่ยวมีความสัมพันธ์กับ
ความก๎าวหน๎าการรับรู๎ของผู๎บริโภคในด๎านผลประโยชน์ของชุมชน รวมทั้งด๎านความสะอาด ด๎าน
ความปลอดภัย และภาคการทํองเที่ยวที่เป็นมิตรกับสภาพสิ่งแวดล๎อม  วิวัฒนาการของเส๎นทาง
ทํองเที่ยวได๎มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการให๎บริการด๎านการทํองเที่ยวในชุมชน เป็นการรวม
เคร่ืองมือทางตลาดส าหรับผู๎ประกอบการทํองเที่ยวรายเล็ก การสามารถก าหนดเส๎นทางทํองเที่ยว
เป็นความคิดริเร่ิมที่รวบรวมความหลากหลายของกิจกรรมและสถานที่ทํองเที่ยว  ภายใต๎แนวคิดที่
เป็นเอกภาพและการชํวยกระตุ๎นโอกาสของผู๎ประกอบการ  โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมและการ
บริการ 

2.  การเปลี่ยนแปลงลักษณะของความต๎องการด๎านการทํองเที่ยวเป็นที่ถกเถียง
กันวําชํวง 20 ปีที่ผํานมา เส๎นทางการทํองเที่ยวกลายเป็นผลิตภัณฑ์ทางการทํองเที่ยวที่ได๎พัฒนา
เติบโต เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงความต๎องการด๎านการทํองเที่ยวของตลาดโลก ในชํวงเวลานี้การ
ทํองเที่ยวยังไมํได๎มีความ ส าคัญเพียงแตํการเติบโต แตํยังมีความหลากหลายอยํางตํอเน่ือง การ
เปลี่ยนแปลงตลาดการทํองเที่ยวของโลกเป็นไปภายใต๎ การมีแหลํงทํองเที่ยวใหมํ และสถานที่
ทํองเที่ยวที่เกิดใหมํในแตํละประเทศ มีโอกาสมากขึ้นเร่ือย ๆ  ความต๎องการที่ซับซ๎อนของ
นักทํองเที่ยวมีแนวโน๎มน าไปสูํการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบยืดหยุํนมากขึ้น มีการถกเถียงกันวํา การ
เจริญเติบโตลําสุด คือความต๎องการส าหรับการทํองเที่ยวในชนบท (ความสงบ และเงียบสงบของ
ชนบท) ที่มีความหลากหลายของแรงจูงใจจากความเป็นเอกลักษณ์ของระบบนิเวศน์ และแหลํง
ทํองเที่ยวด๎านการผจญภัย รวมและการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม 

3.  เส๎นทางการทํองเที่ยวและการบรรเทาความยากจน การทํองเที่ยวได๎กลายเป็น
ภาคเศรษฐกิจที่มีความส าคัญมากขึ้นในแอฟริกาใต๎ ซึ่งมีความเป็นไปได๎ที่การทํองเที่ยวได๎ท าให๎
รัฐบาลและองค์กรผู๎บริจาคให๎ความสนใจในแงํของการบรรเทาความยากจนเพิ่มขึ้น ในการนี้สภา
การค๎าและอุตสาหกรรมของแอฟริกาใต๎รับหน๎าที่ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ SMME ผํานเส๎นทาง
และการทํองเที่ยวชุมชน ในการปฏิบัติโดยส ารวจโอกาสในการมีสํวนรํวมของชุมชนที่ยากจนใน
ทวีปแอฟริกา ผํานการพัฒนาของเส๎นทางการทํองเที่ยว พวกเขาเชื่อวํา เส๎นทางใหมํจะน าไปสูํการ
พัฒนาองค์กรท๎องถิ่น เพิ่มความต๎อง การสินค๎าและบริการของคนยากจน และน าไปสูํการจ๎างงาน มี
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ศักยภาพที่จะใช๎ประโยชน์จากการทํองเที่ยวเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยําง
ยั่งยืน 

4.  การสะท๎อนให๎เห็นถึงวิถีการพัฒนาในโลกที่พัฒนาแล๎ว หลักฐานที่ระบุใน
การศึกษาคร้ังนี้แสดงให๎เห็นวําหลายประเทศที่พัฒนาแล๎ว พยายามที่จะพัฒนาเส๎นทางที่ได๎รับ
ความส าเร็จ การจัดท าดัชนีของจ านวนนักทํองเที่ยวที่มีการเพิ่มขึ้นและการกระจายของ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในท๎องถิ่นโดยเฉพาะอยํางยิ่งเส๎นทางการทํองเที่ยวในยุโรป แตํใน
แอฟริกามีเพียงไมํกี่แหํงที่ประสบความส าเร็จ จากการริเร่ิมของภาคเอกชน ที่เป็นตัวขับเคลื่อน 

5.  ปัจจัยแหํงความส าเร็จในการพัฒนาเส๎นทางการทํองเที่ยว ผลการวิจัยพบ
นโยบายที่ส าคัญคือการเน๎นการจัดต้ังเครือขํายความรํวมมือในระดับภูมิภาค และความเป็นผู๎น า การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการมีสํวนรํวมของชุมชนในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน รวมทั้งการสํงเสริม
การแก๎ปัญหาความยากจนอยํางชัดเจนเป็นองค์ประกอบหลักในการพัฒนาเส๎นทางการทํองเที่ยวที่
ประสบความส าเร็จ กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความท๎าทายที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือการ
ให๎บริการในโครงสร๎างพื้นฐาน เพื่อตอบสนองความต๎องการความหลากหลายทางด๎านการตลาดที่
แตกตําง การวิจัยยังพบวําเส๎นทางการทํองเที่ยวสามารถมีบทบาทเป็นตัวเรํงปฏิกิริยาในการพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนผํานการระดมทุนของรัฐบาลและผู๎น าท๎องถิ่น การลงทุนภาคที่ส าคัญต๎องมี
ความสมดุลระหวํางทุกแงํมุมของการพัฒนาเส๎นทางการทํองเที่ยวที่มีความส าคัญของท๎องถิ่น 

6.  ขั้นตอนในการพัฒนาเส๎นทางการทํองเที่ยวที่ประสบความส าเร็จ  ได๎มีกรณี 
ศึกษาในประเทศและตํางประเทศที่กลําวถึงการสนับสนุนวิธีการพัฒนาการทํองเที่ยวแบบองค์รวม 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญส าหรับการให๎ค าแนะน ากับผู๎จัดการ
สถานที่ในขั้นตอนส าคัญที่ควรหลีกเลี่ยงในการพัฒนาการทํองเที่ยว การรวบรวมแนวความคิด
เส๎นทางการพัฒนาการทํองเที่ยวที่ครอบคลุมส าหรับการพัฒนาการทํองเที่ยวเส๎นทางในแอฟริกาใต๎ 
ซึ่งขั้นตอนและประเด็นที่ส าคัญคือการเพิ่มการลงทุนด๎านการทํองเที่ยวโดยการลงทุนของภาครัฐใน
โครงสร๎างพื้นฐาน ด๎านการโฆษณาและการตลาด (การพัฒนาตลาดใหมํ) การใช๎ผลิตภัณฑ์และกล
ยุทธ์ที่ดีซึ่งจะน าไปสูํการเจริญเติบโต และควรก าหนดโดยมุํงเน๎นไปที่การรักษาตลาดและคุณภาพ  

สรุปในการศึกษาเร่ือง การบริหารจัดการยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวแบบบูรณาการใน
จังหวัดสมุทรสาคร  ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องแล้วสรุปเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย โดยการวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยได้ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวไทย  และ
ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสาคร เป็นกรอบในการศึกษาระดับความคิดเห็นของ
นักท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร  (1) ด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางการท่องเท่ียว  (2) ด้านความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค  (3) 
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ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกสบายและบริการด้านการท่องเท่ียว และ (4) ด้านการตลาดการท่องเท่ียว  

ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติของวรเดช   
จันทรศร  เป็นกรอบในกาวิจัยเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารจัดการการท่องเท่ียว
ของจังหวัดสมุทรสาคร  และเพื่อ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการใน
จังหวัดสมุทรสาคร  โดยใช้ตัวแบบการจัดการกับตัวแบบทั่วไปที่ประกอบด้วยตัวแปรดังนี้  (1) ด้าน
โครงสร้างหน้าท่ี (2) ด้านบุคลากร  (3) ด้านงบประมาณ  (4) ด้านเคร่ืองมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์  
(5) ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม (6) ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน  (7) ด้าน
สมรรถนะขององค์กรท่ีจะน านโยบายไปปฏิบัติ  และ (8) ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ  
ซึ่งผลการวิจัยน าเสนอในบทท่ี 4 ต่อไป          

 
 


