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บทที1 

บทนํา 
  

ทีมาและความสาํคญัของปัญหา 

การท่องเทียวถือเป็นกิจกรรมทีมีความสําคญัยงิต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 

องคก์ารการท่องเทยีวโลกไดพ้ยากรณ์วา่ในปี พ.ศ. 2563 น่าจะมนีักท่องเทยีวระหว่างประเทศ

เป็นจํานวนถึง 1,600 ล้านคน จากการประมาณการอัตราการเติบโตของการท่องเทียวใน

ประเทศกาํลงัพฒันา คาดวา่มอีตัราเพมิขนึประมาณร้อยละ 4 ต่อปี โดยเฉพาะอย่างยงิประเทศ

อุตสาหกรรมมอีตัราเพมิขนึประมาณร้อยละ 2.5 ต่อปีจากนโยบายส่งเสรมิการท่องเทยีวของ

รฐับาลไทยทมีุ่งส่งเสรมิใหก้ารท่องเทยีวเป็นเครอืงมอืสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ

อุตสาหกรรมการท่องเทียวได้ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กบัประชาชน และนํา

เงนิตราเขา้สู่ประเทศไดอ้ย่างมหาศาลผลของการส่งเสรมิอุตสาหกรรมการท่องเทยีวมบีทบาท

สาํคญัในการพฒันาประเทศชาตแิละคุณภาพชวีติของประชาชน โดยใช้กระบวนการเพมิตลาด

ใหม่และตลาดเฉพาะกลุ่มเพอืเร่งดงึดูดให้นักท่องเทยีวต่างประเทศทมีคุีณภาพเดนิทางเขา้มา

ท่องเทยีวในประเทศ กระตุน้ใหน้กัท่องเทยีวชาวไทยท่องเทยีวภายในประเทศเพมิมากขนึและ

สนบัสนุนการพฒันาตลาดการท่องเทยีว (การท่องเทยีวแห่งประเทศไทย, 2555) 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัท ี11 (พ.ศ.2555 -2559) ไดใ้หค้วามสาํคญั

กบัการจดัการการท่องเทยีวโดยไดม้กีารกาํหนดแนวทางการท่องเทยีวใหเ้ออืต่อการส่งเสรมิการ

ท่องเทยีวของประเทศ โดยพฒันามาตรฐานความปลอดภยัและมาตรฐานแหล่งท่องเทยีว พฒันา

เครอืขา่ยความเชอืมโยงระบบคมนาคมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารเพอืส่งเสรมิ

การตลาดทสีอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมนกัท่องเทยีวพฒันาคุณภาพบุคลากรในภาครฐัและเอกชนทงั

ส่วนกลางและส่วนทอ้งถินการปรบัปรุงระเบยีบและการบงัคบัใช้กฏหมายอย่างเขม้งวดพฒันา

กลไกเพอืบรหิารจดัการความเสยีงจากปจัจยัภายนอกและภายในทสี่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

การท่องเทยีวในปจัจุบนัองค์กรปกครองส่วนท้องถินได้มบีทบาทสําคญัในด้านของการบรหิาร

จดัการแหล่งท่องเทยีวจากการกาํหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 ซงึได้

กาํหนดใชส้ทิธชิุมชนในการอนุรกัษ์ฟืนฟูจารตีประเพณีภูมปิญัหาท้องถินศลิปะวฒันธรรมอนัดี

ของท้องถินและของชาติและมีส่วนร่วมในการจดัการการบํารุงร ักษาการใช้ประโยชน์จาก

ธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มซงึเป็นการกระจายอาํนาจและเปิดโอกาสใหชุ้มชนและท้องถินเขา้มามี

ส่วนร่วมในการบรหิารจดัการการท่องเทยีวเพมิมากขนึ (กระทรวงการท่องเทยีวและกฬีา, 2558) 
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ซงึจะเหน็ไดว้า่ภาครฐับาลค่อนขา้งทจีะใหค้วามสาํคญักบัธุรกจิท่องเทยีวเป็นอย่างมาก 

เพราะว่าการท่องเทียวถือเป็นอุตสาหกรรมบริการทีสําคัญของประเทศ มีบทบาทต่อการ

เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ รวมทงัเป็นการเผยแพร่วฒันธรรมใหเ้ป็นทรีูจ้กั

ของชาวงโลก และในช่วงวกิฤตเศรษฐกจิทงัในอดตีและปจัจุบนั เสมอืนว่าการท่องเทยีวเป็น

ยทุธศาสตรห์นึงททีาํใหเ้ศรษฐกจิหลุดพน้จากวกิฤตเศรษฐกจิเกดิการฟืนตวัทางเศรษฐกจิทงันี

เพราะการท่องเทยีวสามารถสร้างรายได้กว่าปีละ 1.2 ล้านล้านบาท ให้กบัประเทศไทยและ

ตวัเลขดงักล่าวได้เพมิสูงขนึเรอืยๆ ซงึในปี 2558 นี ประเทศไทยกําลงัจะก้าวเขา้สู่ประชาคม

อาเซยีน เราจงึไม่อาจปฏเิสธไดว้่าคนไทยและภาคธุรกจิทุกแขนง ต้องตนืตวั และเรยีนรู้ภาษา 

วฒันธรรม ตลอดจนวถิชีวีติความเป็นอยู่ของเพอืนบ้านในกลุ่มอาเซยีนด้วยกนัให้มากขนึ เพอื

เป็นการเปิดโลกกวา้ง และเป็นจุดเริมต้นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนใน

อนาคตการเปิดเสรบีรกิารด้านการท่องเทยีว ซงึรวมถึงธุรกจิท่องเทยีวและบรกิารทเีกยีวเนือง

ภายใต้กรอบอาเซียนแต่ขณะเดียวกนัก็ทําให้มีความเป็นไปได้สูงว่าแนวโน้มการแข่งขนัใน

อนาคตจะยงิทวคีวามเขม้ข้นเพมิมากขนึอย่างแน่นอน การเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามา

ลงทุนในเมอืงไทยดว้ยการถอืครองสดัส่วนการถอืหุน้ทเีพมิมากขนึจากคู่แขง่ทงัรายเดมิและราย

ใหม่ทตีอ้งการเขา้สู่ตลาดเพอืช่วงชงิส่วนแบ่งในตลาดการให้บรกิารด้านการท่องเทยีวทคีาดว่า

จะมีขนาดใหญ่ขนึตามแนวโน้มมูลค่าเศรษฐกิจของภูมภิาคอาเซยีน (ลชียั ปญัญาวงศ์งาม, 

2554) 

เขาคอ้ เป็นชอืเรยีกรวมๆ ของภเูขาคอ้น้อยใหญ่ททีอดตวัเรยีงรายสลบักนัในภาคเหนือ

ตอนล่าง เทอืกเขาเขาคอ้ เป็นอําเภอทตีงัอยู่บนภูเขาทางทศิตะวนัตกของจงัหวดัเพชรบูรณ์ มี

ประชากร ประมาณ 32,932 คน มคีวามสงูถงึ 1,174 เมตร จงึทาํใหม้อีากาศเยน็สบายตลอดทงั

ปี แม้แต่ในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลีย ตลอดทงัปี 18-25 องศาเซลเซียสเท่านัน ทีเขาค้อ ยงัมี

กจิกรรมมากมายใหน้กัท่องเทยีวไดม้าสมัผสั เช่น กางเตน้ทพ์กัแรม เดนิปา่ศกึษาธรรมชาตแิละ

ยงัสามารถสนุก ตนืเตน้กบักจิกรรมผจญภยักลางแจ้ง หลายรูปแบบ ทําให้ในแต่ละปี มจีํานวน

นกัท่องเทยีวหลงัไหลมาท่องเทยีวเขาคอ้เพมิมากขนึเรอืยๆ 

 หน่วยงานต่างๆ ในเขตอําเภอเขาค้อ ทงัภาครฐัและภาคเอกชนจึงจะต้องเข้ามา

บทบาทในการช่วยพฒันาด้านการท่องเทียวของอําเภอเขาค้อ โดยเฉพาะอย่างยงิ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอเขาค้อ ทตี้องเป็นหน่วยงานหลกัในการช่วยพฒันาด้านการ

ท่องเทยีว ทงันีองค์กรปกครองส่วนท้องถินอําเภอเขาค้อ ได้มกีารวางแผน หาแนวทางในการ

พฒันาการท่องเทยีวอาํเภอเขาคอ้ ซงึไดม้กีารดงึหน่วยงานอนื เช่น วดั สถานพยาบาล โรงเรยีน

และเจา้ของกจิการรสีอรท์ในเขต อาํเภอเขาคอ้เขา้มาร่วมขบัเคลอืนและพฒันาดา้นการท่องเทยีว 

โดยเน้นใหค้นในชุมชนและทอ้งถนิ เขา้มามสี่วนร่วมในการกาํหนดบทบาทของ องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ ในดา้นการพฒันาการท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีน 
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จากทีมาและความสําคญัดังกล่าวผู้ว ิจยัมีความสนใจจะศึกษาบทบาทขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถินอําเภอเขาค้อต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเทียวเพือรองรับ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนเพอืนําขอ้มลูอนัเป็นประโยชน์ต่อผู้วจิยัและองค์กรปกครองท้องถิน

อาํเภอเขาค้อและผู้ทสีนใจในการนําผลการศกึษาไปประยุกต์ใช้ เพอืส่งเสรมิการพฒันาแหล่ง

ท่องเทยีวใหป้รบัตวัเขา้กบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนและพรอ้มรบันกัท่องเทยีวจากประเทศใน

กลุ่มอาเซยีนจะจะหลงัไหลเขา้เทยีวในประเทศไทยอยา่งลน้หลาม 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1.  เพอืศึกษาบทบาทการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทียวอําเภอเขาค้อ จงัหวดั

เพชรบรูณ์ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

2.  เพอืศกึษาเปรยีบเทยีบปจัจยัส่วนบุคคลทมีผีลต่อบทบาทการเตรยีมความพรอ้มด้าน

การท่องเทยีวขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

3.  เพอืศกึษาแนวทางในการพฒันาการท่องเทยีวอาํเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เพอื

รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

 

สมมติุฐานของการวิจยั 

1.  การเตรียมความพร้อมด้านการท่องเทยีวขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต

อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2.  บุคลากรทปีฏบิตังิานในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา ระยะเวลาปฏิบตัิงาน ตําแหน่งปฏิบตัิงาน รายได้(ต่อเดอืน) มบีทบาทการ

เตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว ทแีตกต่างกนั 

 

ขอบเขตการวิจยั 

ในการศกึษาบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขต อาํเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์

ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ผู้วจิยัได้

กาํหนดขอบเขตการศกึษาไวด้งัต่อไปน ี

1.ขอบเขตด้านเนือหา 

 1.1  ในการศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอเขาค้อ 

จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีน มปีระเดน็ในการศกึษา 3 ดา้น ดงันี 

 1.1.1  ด้านบทบาททมีผีลต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีวขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถนิในเขต อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ 



4 

 1.1.2..ด้านปจัจยัทีมผีลต่อบทบาทการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทียวของ

องคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถนิ อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

  1.1.3  ด้านแนวทางการพฒันาการท่องเทยีวของอําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ต่อการรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

2.  ขอบเขตด้านพืนที  เป็นการศกึษาในเขตพนืท ีอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

3.  ขอบเขตด้านประชากรกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งทใีชศ้กึษา ได้แก่ บุคลากร พนักงานทงัชายและหญิงทปีฏบิตังิานองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถนิในเขต อาํเภอเขาคอ้ทงัหมด จงัหวดัเพชรบรูณ์ ประกอบดว้ย  

1. เทศบาลตาํบลแคมป์ สน75 คน 2. องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลทุ่งสมอ 71 คน 

3. องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเขาคอ้ 80 คน 4. องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลหนองแม่นา 72 คน 

5. องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเขก็น้อย 62 คน 

4.  ตวัแปรทีศึกษา  ผู้วิจยัได้แยกประเดน็คือ 

ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ระยะเวลาปฏบิตังิาน ตําแหน่งปฏบิตังิาน 

และรายได(้ต่อเดอืน)  

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่1.) ด้านการบรหิารจดัการ2.) ด้านเศรษฐกจิ 3.) ด้านการศกึษา 4.) 

ดา้นสงัคม 5.) ดา้นวฒันธรรม 

 

คาํนิยามศพัท์เฉพาะ 

บทบาทหมายถงึ อาํนาจ หน้าท ีและความรบัผดิชอบเกยีวกบัการงานโดยตรงและงาน

พเิศษทคีวรจะตอ้งกระทาํ หรอืพฤตกิรรม ทคีาดหวงัสาํหรบัผูอ้ยูใ่นสถานภาพต่างๆ วา่ตอ้งปฏบิตัิ

อยา่งไร เป็นบทบาททคีาดหวงัโดยกลุม่คนหรอืสงัคม 

องคก์รปกครองส่วนท้องถินหมายถงึ องคก์รทมีรีะบบการจดัการด้วยตวัเอง ถือเป็น

หน่วยงานทใีกล้ชดิกบัท้องถินมากทสีุด ได้แก่ องค์การบรหิารส่วนตําบล เทศบาล องค์การ

บรหิารส่วนจงัหวดั กรุงเทพมหานคร และพทัยา 

การท่องเทียวหมายถึง การใช้เวลาว่างของมนุษย์เพือแสวงหาความสุขและความ

เพลดิเพลนิ จากแหล่งท่องเทยีวทไีปเยอืนเป็นการช่วยผ่อนคลายความเหน็ดเหนือยเมอืยลา้และ

ความเครยีด ทําให้สุขภาพทางกายและจติใจสดชืนดีขนึ พร้อมทจีะกลบัไปเผชิญกบัภารกิจ

ต่างๆ และการดาํรงชวีติทจีาํเจไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ การท่องเทยีวเปิดโอกาสให้มกีารศกึษา

เรยีนรูป้ระสบการณ์ความแปลกใหม่ตลอดเวลาการเดนิทาง ช่วยเพมิพูนประสบการณ์ชวีติใน

ดา้นต่างๆ 
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหมายถึง การรวมตัวของกลุ่มประเทศแถบเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้10 ประเทศ ไดแ้ก่ มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์บรไูน อนิโดนีเซยี กมัพูชา พม่า ลาว 

สงิคโปร ์เวยีดนาม และไทย เพอืผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิร่วมกนั 

เตรียมความพร้อม หมายถึง การเตรยีมสภาพของบุคคลทมีวีุฒภิาวะ แรงจูงใจ และ

ประสบการณ์เดมิสงูพอทจีะเผชญิกบัสงิใหม่ๆ 

รายได้(ต่อเดือน)หมายถงึ  เงนิค่าตอบแทนการทาํงานทกีาํหนดใหเ้ป็นรายเดอืน 

เศรษฐกิจ หมายถงึ งานอนัเกยีวกบัการผลติ การจําหน่ายจ่ายแจก และการบรโิภคใช้

สอยสิงต่างๆ ของชุมชน รวมถึงด้านการใช้บรกิารและการท่องเทยีวทมีปีจัจยักระตุ้นต่อการ

เตบิโตของเศรษฐกจิ  

สงัคม หมายถงึ คนจาํนวนหนึงทมีคีวามสมัพนัธต่์อเนืองกนัตามระเบยีบกฎเกณฑ ์โดย

มวีตัถุประสงคส์าํคญัร่วมกนั  

การศึกษา หมายถงึ การสรา้งคนใหม้คีวามรู้ ความสามารถมทีกัษะพนืฐานทจีําเป็นมี

ลกัษณะนิสยัจิตใจทีดีงาม มีความพร้อมทีจะต่อสู้เพือตนเองและสังคม มีความพร้อมทีจะ 

ประกอบการงานอาชพีได ้  

วฒันธรรม หมายถึง ทุกอย่างทมีนุษยส์ร้างขนึมา นับตงัแต่ภาษาขนบธรรมเนียม

ประเพณี ศาสนา กฎหมาย ศลิปะ จรยิธรรม ตลอดจนวทิยาการและเทคโนโลยต่ีางๆ  

การบริหารจดัการ หมายถึง การนําทฤษฎีสู่การปฏิบตัิอย่างเป็นระบบ โดยมีการ

วางแผน กําหนดวตัถุประสงค์ การจดัการ การดําเนินงานตามแผนและมีระบบควบคุมดูแล

เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรนันๆ ทงันีต้องคํานึงถึงยดึบริบทขององค์การทงัด้าน

ทรพัยากร และบุคลากรในองคก์ารทมีอียู ่

บคุลากร หมายถงึ พนกังานผูท้ไีดร้บัมอบหมายใหด้แูลรบัผดิชอบเกยีวกบังานในเรอืง

ใดเรอืงหนึงโดยเฉพาะ ซึงมีหน้าทีหนึงรวมอยู่ด้วยคือ ต้องติดต่อปฏิสมัพนัธ์กบัคนอนืๆทงั

ภายในหรอืภายนอกองคก์รดว้ย 
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ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั 

1.  ทราบถึงระดบัของบทบาทการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว ขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

2.  ทราบถงึปจัจยัส่วนบุคคลทมีผีลต่อบทบาทการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

3.  ทราบถึงแนวทางการพฒันาการท่องเทยีวอําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เพือ

รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 


