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บทที 5 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวจิยัครงันี เป็นการศกึษาวจิยัเรอืงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต

อําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเทียว เพือรองรับ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน มวีตัถุประสงคใ์นการวจิยั ดงันี  

 1.เพือศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอเขาค้อ จังหวดั

เพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

 2. เพอืศกึษาถึงปจัจยัทมีผีลต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอ

เขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน 

 3. เพอืศกึษาแนวทางในการพฒันาการท่องเทยีวอําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เพอื

รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

 โดยการวจิยัครงันีเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ สาํหรบัการวจิยัเชงิปรมิาณ ผู้วจิยัได้ใช้กลุ่ม

ตวัอย่างทีจํานวน 360 คน เครืองมือทีใช้สําหรบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลได้แก่ แบบสอบถาม 

วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเิชงิพรรณนา และสถิตอินุมาน นํามาแจกแจงความถีหาค่าร้อยละ 

ค่าเฉลยี และค่าเบยีงเบนมาตรฐาน ตามกระบวนการและขนัตอน ดงัต่อไปนี 

กลุ่มตวัอยา่งทใีชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ บุคลากรทปีฏบิตังิานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ

ในเขตอาํเภอเขาคอ้ ทไีดจ้ากการกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างด้วยตารางสําเรจ็รูป ของ ยามาเน่ 

(Yamane) ทรีะดบัความเชอืมนั 95% และทรีะดบัความคลาดเคลอืน ± 5% โดยขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งทเีหมาะสม คอื 360 คน 

เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม โดยผู้ว ิจ ัยได้ใช้

แบบสอบถามสําหรบัประชาชนแบบปลายปิด(Close Ended Question) เป็นเครอืงมอืในการ

จดัเกบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่ง โดยใหต้อบคาํถามทกีาํหนดคาํตอบไวใ้หเ้ลอืก และแบบปลายเปิด 

โดยใหเ้ลอืกเตมิคาํตอบเพมิเตมิ ดงัต่อไปนี คอื  
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การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ แบ่งเป็น 3 ขนัตอน ดงันี 

ตอนที1วิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึงได้แก่เพศ อายุ ระดับ

การศกึษา ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ตาํแหน่งทปีฏบิตังิาน รายได(้ต่อเดอืน) 

ตอนที2วเิคราะหเ์กยีวกบับทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาค้อ 

จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีน ทางผู้วจิยัได้แบ่งเป็น 5 ด้าน คอื 1.ด้านการบริหารจดัการ 2.ด้านเศรษฐกิจ 3.ด้าน

การศกึษา 4.ดา้นสงัคม 5.ดา้นวฒันธรรม 

ตอนที 3วเิคราะหค์าํถามปลายเปิดใหป้ระชาชนไดร้ะบุถงึปญัหา/อุปสรรค พรอ้มเสนอ

แนวทางในการปรบัปรุงแก้ไขดําเนินงานด้านบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต

อําเภอเขาค้อ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเทียว เพือรองรบัประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน 

สรปุผลการวิจยั 

จากการศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอเขาค้อ ต่อการ

เตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน พบวา่ 

 แบบสอบถาม 

การสอบถามครงันี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการโดยใช้วธิกีารลงพนืทแีจกแบบสอบถามให้กบั

กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 360 คน ซงึผลทไีดจ้ากแบบสอบถามสามารถสรุปไดด้งันี คอื 

1.ปจัจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ตาํแหน่งทปีฏบิตังิาน และรายได(้ต่อเดอืน) พบวา่ 

1.1 กลุ่มตวัอยา่งทแีบ่งตามเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 51.1 

1.2 กลุ่มตวัอย่างทีแบ่งตามอายุ พบว่า อายุระหว่าง 31-40 ปี มจีํานวนมาก

ทสีุด คดิเป็นรอ้ยละ 36.1 

1.3 กลุ่มตวัอย่างทแีบ่งตามระดบัการศกึษา พบว่า ระดบัระดบัการศกึษาอยู่

ในช่วงปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า มจีาํนวนมากทสีุด คดิเป็นรอ้ยละ 51.7 

1.4 กลุ่มตวัอยา่งทแีบ่งตามระยะเวลาในการปฏบิตังิาน พบวา่ ระยะเวลาในการ

ปฏบิตังิานระหวา่ง 4-6 ปี มจีาํนวนมากทสีุด คดิเป็นรอ้ยละ 40.3 

1.5 กลุ่มตวัอยา่งทแีบ่งตามตาํแหน่งทปีฏบิตังิาน พบว่า ตําแหน่งทปีฏบิตังิาน

ตามภารกจิ มจีาํนวนมากทสีุด คดิเป็นรอ้ยละ 32.5 

1.6 กลุ่มตวัอยา่งทแีบ่งตามรายไดต่้อเดอืน พบวา่ ระดบัรายได้ระหว่าง10,001-

15,000บาท มจีาํนวนมากทสีุด คดิเป็นรอ้ยละ 34.2 
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จากการวเิคราะห์ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถามปจัจยัด้าน คุณลกัษณะส่วน

บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศกึษา ระยะเวลาในการปฏบิตังิานตําแหน่งทปีฏบิตังิานและรายได้

ต่อเดอืนสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุระหว่าง 31-40 ปี มรีะดบั

การศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 4-6 ปีปฏบิตังิานงาน

เป็นลกูจา้งตามภารกจิและมรีายไดต่้อเดอืนอยูท่ ี10,001-15,000บาท 

2.ศึกษาระดับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอเขาค้อ                        

จ.เพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเทียว เพือรองรบัประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีนทงัหมด 5 ดา้น 

พบว่าระดบัของบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอเขาค้อ ต่อการ

เตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน โดยภาพรวม อยู่

ในระดบั ปานกลาง มีค่าเฉลยี (x=3.30, S.D.=.34) เมอืพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า เมือ

พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นทมีค่ีาเฉลยีสงูสดุ คอืดา้นวฒันธรรม อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา

ตามลาํดบั คอื ดา้นการศกึษาอยู่ในระดบั ปานกลางด้านสงัคมอยู่ในระดบั ปานกลาง ด้านการ

บรหิารจดัการอยูใ่นระดบั น้อย และดา้นเศรษฐกจิอยู่ในระดบัปานกลาง และในส่วนของรายขอ้

ในแต่ละดา้น พบวา่ 

2.1ดา้นการบรหิารจดัการ 

ประชาชนไดใ้หร้ะดบับทบาทขององคก์รปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอเขาค้อ ต่อ

การเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดา้นการบรหิาร

จดัการอยูใ่นระดบัน้อย มค่ีาเฉลยี(x=2.16, S.D.= .32)และเมอืพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ด้าน

ทมีีค่าเฉลยีสูงสุด คอื มกีารพฒันาแหล่งท่องเทยีวใหม่เสมอ รองลงมาตามลําดบัมกีารรกัษา

สภาพของแหล่งท่องเทยีวใหม้คีวามสมบรูณ์ ยงัยนืต่อไป มกีารจดัเตรยีมนโยบายแผนพฒันาการ

ท่องเทยีว มกีารตดิตามประเมนิผลการเปลยีนแปลงอนัเนืองมาจากการท่องเทยีว มกีารตดิตาม

ประเมนิผลการเปลียนแปลงอนัเนืองมาจากการมีการวางแผนเตรียมพร้อมสร้างแนวป้ องกนั 

ปญัหาอาชญากรรมให้กบันักท่องเทียวมีศูนย์ให้ข้อมูลด้านการท่องเทียวให้แก่นักท่องเทียว

ต่างชาตมิป้ี ายแจง้เตอืนจุดต่างๆ ทเีป็นภาษาทางการ เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาจนีมกีารจดัพนืที

ในการกาํจดัขยะไดอ้ยา่งเพยีงพอและเหมาะสมมกีารจดัฝึกอบรมดา้นภาษาใหแ้ก่บุคลากรองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้และ มกีารจดัพนืทสีําหรบัประกอบพธิทีางศาสนา อาท ิ

การละหมาด ไวส้าํหรบับรกิารนกัท่องเทยีวตามรสีอรท์และสถานทสีาํคญัๆ 

2.2 ดา้นเศรษฐกจิ 

ประชาชนไดใ้หร้ะดบับทบาทขององคก์รปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอเขาค้อ ต่อ

การเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดา้นเศรษฐกจิ

อยู่ในระดบัปานกลาง มค่ีาเฉลยี (x= 2.54, S.D. =.38)และเมอืพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ดา้นทมีค่ีาเฉลยีสงูสุด คอื มกีารวางแผนพฒันาเศรษฐกจิการท่องเทยีวอําเภอเขาค้อ รองลงมา
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คอืมกีารโฆษณาประชาสมัพนัธเ์ชญิชวนนกัท่องเทยีวต่างชาตใิหเ้ดนิทางมาท่องเทยีวเขาคอ้ จดั

กจิกรรมเพอืส่งเสรมิใหค้าํแนะนําแก่ประชาชน เช่น SME สนบัสนุนส่งเสรมิจาํหน่ายสนิคา้ของที

ระลกึให้แก่นักท่องเทยีวส่งเสรมิอาชพีหลกั-เสรมิ ทางการท่องเทยีวอาทกิารทอผ้าม้งกําหนด

บทลงโทษแก่ผูป้ระกอบการทจีาํหน่ายสนิคา้เกนิราคา 

2.3 ดา้นการศกึษา 

ประชาชนได้ให้ระดบับทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอเขาค้อ ต่อ

การเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดา้นการศกึษา

อยู่ในระดบัปานกลาง มค่ีาเฉลยี (x=3.30, S.D. = .39)และเมอืพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ดา้นทมีค่ีาเฉลยีสงูสุด คอื มสี่วนส่งเสรมิใหเ้พมิหลกัสตูรทเีกยีวกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

รองลงมาตามลําดับ มีการส่งเสริมการทํากิจกรรม บอร์ด ทีให้ความรู้เกียวกับประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน จดัอบรมครใูนดา้นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน เพอืเพมิทกัษะในการสอนให้

นักเรียนในพืนทีได้เห็นความสําคญัของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สนับสนุนส่งเสริมให้

โรงเรยีนจา้งครตู่างชาตมิาสอนเพอืเพมิทกัษะในการใชภ้าษาต่างประเทศใหแ้ก่นกัเรยีนในพนืท ี

2.4 ดา้นสงัคม 

ประชาชนได้ให้ระดบับทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอเขาค้อ ต่อ

การเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ด้านสงัคมอยู่

ในระดบัปานกลาง มค่ีาเฉลยี (x= 3.30, S.D. = .39)และเมอืพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที

มค่ีาเฉลยีสงูสุด คอื มกีารจดัระเบยีบแรงงานต่างดา้ว รองลงมาคอื ประชาชนไดใ้ห้ความร่วมมอื

และมีการประสานงานกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถินอําเภอเขาค้อในด้านการท่องเทียว มี

บทบาทสาํคญัในการวางแผนสรา้งความปลอดภยัให้กบันักท่องเทยีวอย่างเป็นธรรม สนับสนุน

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาแหล่งท่องเทยีวอําเภอเขาค้อ มีส่วนในการส่งเสรมิและ

พฒันาสงิอาํนวยความสะดวกใหก้บันกัท่องเทยีว อาท ิทพีกัและคมนาคม  

2.5 ดา้นวฒันธรรม 

ประชาชนไดใ้หร้ะดบับทบาทขององคก์รปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอเขาค้อ ต่อ

การเตรียมความพร้อมด้านการท่องเทียว เพือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้าน

วฒันธรรมอยู่ในระดบัมาก มค่ีาเฉลยี (x= 3.55, S.D. = .29)เมอืพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ด้านทมีีค่าเฉลยีสูงสุด คือ มกีารพฒันาเอกลกัษณ์ทางด้านวถิีชวีติ รองลงมาตามลําดบัมกีาร

ส่งเสรมิการสบืสานวฒันธรรมประเพณีดงีามให้คงอยู่ต่อเนือง มกีารเผยแพร่ภูมปิญัญาท้องถิน

และประวตัคิวามเป็นมาของอําเภอเขาค้อให้แก่นักท่องเทยีว เผยแพร่ภูมปิญัญาท้องถินและ

ประวตัคิวามเป็นมาของอําเภอเขาค้อให้แก่นักท่องเทยีวส่งเสรมิการอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมที
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สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเทียวองค์กรปกครองส่วนท้องถินได้ให้การสนับสนุน

งบประมาณอย่างเหมาะสมในการดําเนินกจิกรรมในการอนุรกัษ์และสบืทอดงานประเพณีของ

อําเภอเขาค้อต่อนักท่องเทียวต่างชาติส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้

ประวตัศิาสตร ์ความสาํคญัและคุณค่าเชงิวฒันธรรมของอาํเภอเขาคอ้มกีารใหค้วามรูเ้กยีวกบัขอ้

หา้มและความสาํคญัของศาสนาต่างๆ 

3. การเปรยีบเทยีบปจัจยัทสี่งผลต่อบทบาทองคก์รปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอ

เขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน ทงัหมด 5ดา้น จาํแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล พบวา่ 

 3.1 เพศทแีตกต่างกนัของประชาชนต่อบทบาทขององคก์รปกครองส่วนท้องถินใน

เขตอําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพอืรองรบั

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในภาพรวม ทังด้านการบริหารจดัการ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน

การศกึษา ดา้นสงัคม และดา้นวฒันธรรม 

พบว่า เพศหญิงและเพศชายมบีทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในเขตอําเภอ

เขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีนจาํแนกตามเพศทงั 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบรหิารจดัการ ด้านเศรษฐกจิ ด้าน

การศกึษา ดา้นสงัคมและดา้นวฒันธรรม ไม่มคีวามแตกต่างกนั อย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถิตทิี

ระดบั 0.05 

 3.2 อายทุแีตกต่างกนัของประชาชนต่อบทบาทขององคก์รปกครองส่วนท้องถินใน

เขตอําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพอืรองรบั

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในภาพรวม ทังด้านการบริหารจดัการ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน

การศกึษา ดา้นสงัคม และดา้นวฒันธรรม 

พบวา่ ระดบัอายุทแีตกต่างกนัมรีะดบับทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในเขต

อําเภอเขาค้อ จังหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเทียว เพือรองรับ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนทงัดา้นการบรหิารจดัการ ดา้นเศรษฐกจิ ด้านการศกึษา ด้านสงัคม 

และดา้นวฒันธรรม ไม่แตกต่างกนั อยา่งไม่มนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 

 3.4 ระดบัการศกึษาทแีตกต่างกนัของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว 

เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ในภาพรวม ทงัด้านการบรหิารจดัการ ด้านเศรษฐกจิ 

ดา้นการศกึษา ดา้นสงัคม และดา้นวฒันธรรม 

พบวา่ระดบัการศกึษาทแีตกต่างกนัมรีะดบับทบทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขต

อําเภอเขาค้อ จังหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเทียว เพือรองรับ
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ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนทงัดา้นการบรหิารจดัการ ดา้นเศรษฐกจิ ด้านการศกึษา ด้านสงัคม 

และดา้นวฒันธรรม ไม่แตกต่างกนั อยา่งไม่มนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 

 3.5 ระยะเวลาในการปฏบิตังิานทแีตกต่างกนัของประชาชนต่อบทบาทขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการ

ท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ในภาพรวม ทงัด้านการบรหิารจดัการ ด้าน

เศรษฐกจิ ดา้นการศกึษา ดา้นสงัคม และดา้นวฒันธรรม 

พบว่า  ระดบัระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน  ทแีตกต่างกนัมรีะดบับทบาทขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการ

ท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนทงัดา้นการบรหิารจดัการ ด้านเศรษฐกจิ ด้าน

การศกึษา ดา้นสงัคม และดา้นวฒันธรรมไม่แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 

 3.6 ตําแหน่งทีปฏิบตัิงานทีแตกต่างกันของประชาชนต่อบทบาทขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการ

ท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ในภาพรวม ทงัด้านการบรหิารจดัการ ด้าน

เศรษฐกจิ ดา้นการศกึษา ดา้นสงัคม และดา้นวฒันธรรม 

พบว่า ตําแหน่งทีปฏิบตังิาน ทีแตกต่างกนัมีระดบับทบาทขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว เพอื

รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนทงัดา้นการบรหิารจดัการ ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นการศกึษา ดา้น

สงัคม และดา้นวฒันธรรมแตกต่างกนั อยา่งไม่มนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 

 3.7 รายไดท้แีตกต่างกนัของประชาชนต่อบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ

ในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพอืรองรบั

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในภาพรวม ทังด้านการบริหารจดัการ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน

การศกึษา ดา้นสงัคม และดา้นวฒันธรรม 

พบว่า  รายได้ ทีแตกต่างกนัมีระดบับทบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต

อําเภอเขาค้อ จังหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเทียว เพือรองรับ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนทงัดา้นการบรหิารจดัการ ดา้นเศรษฐกจิ ด้านการศกึษา ด้านสงัคม 

และดา้นวฒันธรรม ไม่แตกต่างกนั อยา่งไม่มนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 

อภิปรายผลการวิจยั 

การศกึษาวจิยับทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต อําเภอเขาค้อ จงัหวดั

เพชรบรูณ์ ผูว้จิยัไดท้าํการศกึษาคน้ควา้โดยมปีระเดน็ทสีําคญัและค้นพบจากการศกึษาทคีวรมา

อภปิราย ดงันีระดบับทบาทของบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอเขาค้อ 

จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว พบวา่ในภาพรวม 5 ด้าน อยู่ใน

ระดบั ปานกลาง เมอืพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นทมีค่ีาเฉลยีสงูสุด คอืดา้นวฒันธรรมอยูใ่น
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ระดบั มาก รองลงมาตามลําดบั คอื ด้านการศกึษาและด้านสงัคม อยู่ในระดบัปานกลาง ด้าน

เศรษฐกจิ อยูใ่นระดบั ปานกลางและดา้นการบรหิารจดัการอยูใ่นระดบัน้อย และในส่วนของราย

ขอ้ในแต่ละดา้น พบวา่ 

1. ด้านการบริหารจดัการ 

 บุคลากรองคก์รปกครองส่วนท้องถิน ในเขตอําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ได้ให้

ระดบับทบาทขององคป์กครองส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีม

ความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนด้านการบรหิารจดัการ 

โดยภาพรวม อยู่ในระดบั น้อย เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทมีค่ีาเฉลยีสูงสุด คอื มกีาร

พฒันาแหล่งท่องเทยีวใหม่เสมอ ทงันีเป็นเพราะอาํเภอเขาคอ้มแีหล่งท่องเทยีวเกดิขนึใหม่เสมอ 

ซงึเป็นแหล่งท่องเทยีวทมีทีงัเกดิจากมนุษย์สร้างขนึและเกดิจากธรรมชาติเองดงัแนวคดิของ 

(ปกรณ์ ปรยีากร ม.ป.ป. : 25-50) ได้กล่าวถึงแนวคดิการพฒันาไวว้่าการพฒันานันจะต้องมี

กรอบแนวคดิทฤษฎเีป็นแนวทางในการพฒันา ทฤษฎกีารพฒันาทสีาํคญัม ี3ทฤษฎ ีคอื 

 1.)ทฤษฎภีาวะทนัสมยั(Modernization Theory)ซงึจุดเน้นของแนวคดิทฤษฎีนี คอื การ

ทจีะพฒันาประเทศให้ทนัสมยันันต้องมีการดําเนินไปในทงัด้านเศรษฐกจิ การศึกษา สงัคม

วฒันธรรม การเมอืง ความรูส้กึนึกคดิ และความรู้ของคนในสงัคมจะขาดด้านใดด้านหนึงไม่ได ้

เพราะแต่ละดา้นมคีวามสมัพนัธก์นัตลอดจนส่งผลซงึกนัและกนั 

2.)ทฤษฎพีงึพา (Dependency Theory)เป็นการศกึษาถงึปญัหารากเหงา้ของความด้อย

พฒันาในประเทศโลกทีสาม โดยมีขอบข่ายที ครอบคลุมถึงการพฒันาแบบพงึพาชาตินิยม

โครงสรา้งนิยม และพฒันานิยม แนวคดินีเป็นแนวคดิทต่ีอตา้น ลทัธจิกัรวรรดนิิยม ซงึนกัพฒันา

ของประเทศด้อยพฒันาและประเทศทีมคีวามเจรญิ แล้วต่างกพ็ยายามหาความหลุดพ้นจาก

สภาพความด้อยพฒันา โดยการปรบัปรุงโครงสร้างความ สมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิ การเมือง

ระหวา่งประเทศทพีฒันาและประเทศทดีอ้ยพฒันา การปรบัปรุง ความสมัพนัธ์ทางการผลติเพอื

เตรยีมรบัการเปลยีนแปลงทางคุณภาพของเศรษฐกจิและสงัคมใหม่  

3.)ทฤษฎีความจําเป็นพืนฐาน(Basic Needs  Theory)เรียกร้องให้มกีารดําเนินการ

วเิคราะห์เพอืกําหนดเงือนไขทางสงัคมและการจดัเตรียมสถาบนัต่างๆก่อนการพฒันา ตาม

ทฤษฎีนีแนวทางการพัฒนามาจากกรอบความคิดในการวางแผนจากส่วนกลาง ไปสู่การ

วางแผนจากระดบัล่าง ตามความตอ้งการความจาํเป็นขนัพนืฐานของประเทศจุดเน้นสําคญัของ

ทฤษฎคีวามจาํเป็นพนืฐาน 

2.ด้านเศรษฐกิจ 

 บุคลากรองคก์รปกครองส่วนท้องถิน ในเขตอําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ได้ให้

ระดบับทบาทขององคป์กครองส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีม
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ความพร้อมด้านการท่องเทียว เพือรองรบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านเศรษฐกิจ โดย

ภาพรวม อยูใ่นระดบั ปานกลาง เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทมีค่ีาเฉลยีสูงสุด คอืมกีาร

วางแผนพฒันาเศรษฐกจิการท่องเทยีว อาํเภอเขาคอ้ ทงันีเพราะองคก์รปกครองส่วนท้องถินใน

เขตอําเภอเขาค้อทงั 5แห่ง มกีารประชุมปรกึษาวางแผนแนวทางในการพฒันาเศรษฐกจิการ

ท่องเทียวอําเภอเขาค้อ ซึงสอดคล้องกับงานวิจ ัยของดร.ประภาศรี ศรีประดิษฐ์(2556)ได้

ทาํการศกึษาวจิยัเรอืง การศกึษาศกัยภาพและมูลค่าของผลติภณัฑ์การท่องเทยีวต่อการสร้าง

รายได้ของจงัหวดัอุตรดติถ์ แพร่ และน่านในเขตภาคเหนือ พบว่าการศกึษาด้านอุปทานและ

ศกัยภาพของแหล่งท่องเทยีว โดยกําหนดสําหรบัการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพไว ้6 มิต ิ

ไดแ้ก่ลกัษณะทางกายภาพแหล่งท่องเทยีว ปรมิาณของกจิกรรมหรอืการใช้สอย ประเภทการ

ท่องเทยีว การออกแบบการจดัการสงิอาํนวยความสะดวก ทศันคตแิละพฤตกิรรมนักท่องเทยีว 

การยอมรบัของประชากรในทอ้งถนิและมลพษิทางการท่องเทยีวหรอืผลกระทบขา้งเคยีง 

3. ด้านการศึกษา 

บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ ในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ได้ให้ระดบั

บทบาทขององคป์กครองส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความ

พรอ้มด้านการท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนด้านการศกึษา โดยภาพรวม 

อยูใ่นระดบั ปานกลาง เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทมีค่ีาเฉลยีสูงสุด คอืมสี่วนส่งเสรมิให้

เพมิหลกัสตูร ทเีกยีวกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนทงันีเป็นเพราะ ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

มคีวามสาํคญัต่อนกัเรยีนทจีะตอ้งเรยีนรูป้ระเทศในอาเซยีน เพอืเป็นความรูแ้ละสามรถกา้วเขา้สู้

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนได้อย่างเต็มภาคภูมิซึงสอดคล้องกบับทความของ (สุรนิทร์  พิศ

สุวรรณ,2555; สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา,2555 : 6-8  ;ณรงค์ พุทธชิวีนิ,2555 ได้เขยีนถึง 

การปรบัตวัดา้นหลกัสตูรของการศกึษาไทยไว ้ดงันี   

1.) ในระดับประเทศจะมีการกําหนดนโยบายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้

สถาบนัการศึกษาได้มีมาตรฐานเป็นทียอมรบัในระดบัสากล โดยการจดัทํากรอบมาตรฐาน

คุณวุฒเิพอืเป็นแนวทางในการพฒันาระบบคุณวุฒวิชิาชพีให้สามารถรองรบัการเปิดเสรดี้าน

แรงงาน  ทงันี สถาบนัการศกึษาจะมกีารดาํเนินการโดยใช้มาตรฐานคุณวุฒริะดบัสากลมาเป็น

กรอบทศิทางในการปรบัปรุงและพฒันาหลกัสูตรซงึหลกัสูตรทีปรบัปรุงและพฒันาขนึจะเป็น

หลกัสูตรทีมชีาวต่างชาตมิาเข้าเรยีนจงึส่งผลให้แต่ละประเทศจะจดัทําเวป็ไซต์ของประเทศ

ตนเองเป็นภาษาองักฤษอกีทงั แต่ละประเทศมแีนวโน้มทจีะปรบัปฏทินิการศกึษาของประเทศ

ตนเองใหส้อดคล้องกนักบัประเทศสมาชกิ เพอืให้มกีารรบัรองคุณวุฒกิารศกึษาระหว่างกนัได ้

นอกจากนีการประเมนิคุณภาพการศกึษา หลกัสตูร และการสอนจะใชร้ะบบมาตรฐานสากล(ศรวีิ

การเ์มฆธวชัชยักุล,2555 : 1-4) 
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2.) หน่วยงานทางการศึกษาจะมีการเพิมหลกัสูตรการศึกษาเกียวกบัประชาคม

อาเซยีนในทุกระดบัตงัแต่ระดบัประถมศกึษาจนถึงระดบัอุดมศึกษา โดยอาจจดัเป็นรายวชิา

เพิมเติมจากสาขาวิชา ต่างๆ ทีมีอยู่ เ ดิม หรือเ ป็นรายวิชาในหมวดศึกษาทัวไปใน

ระดบัอุดมศกึษา หรอืเป็นการบรูณาการเนือหาเขา้กบัวชิาต่างๆ ในหลกัสูตรเดมิ เพอืให้ผู้เรยีน

ไดรู้จ้กัประเทศอาเซยีนในทุกมติ ิ 

3.) กระบวนการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรจะมุ่งเน้นเพอืใหไ้ดผู้เ้รยีนทมีคุีณภาพโดย

ให้มทีงัด้านความรู้คุณลกัษณะและทกัษะต่างๆ ทสีนองตอบต่อความต้องการของความเป็น

อาเซยีน ดงันัน การเรยีนการสอนทกีําหนดให้มกีารบูรณาการเนือหาอาเซยีนสู่การเรยีนการ

สอนจะไม่เพียงแต่บูรณาการเพยีงเนือหาเพือให้ผู้เรยีนเกิดความรู้และเจตคติทีดีต่อการอยู่

ร่วมกนัในอาเซยีนเท่านนั แต่จะใหค้วามสาํคญักบัการบรูณาการทกัษะต่างๆ ดว้ยเช่นกนั 

4.) หน่วยงานทจีดัการศกึษาจะมุ่งพฒันาหลกัสูตรทเีน้นอาชพีและผลติบณัฑติใน 7
สาขา ในปริมาณทีมากขนึ ได้แก่วศิวกรรม การสํารวจ สถาปตัยกรรม แพทย์ ทนัตแพทย ์

พยาบาล และบญัช ีเนืองจากประเทศสมาชกิอาเซยีนได้มกีารจดัทําขอ้ตกลงทเีรยีกว่า Mutual 

Recognition Agreement(MRA) เพืออํานวยความสะดวกในการยอมรับคุณสมบัติของนัก

วชิาชพีทสีําคญัร่วมกนั ส่งผลให้มกีารถ่ายเทแรงงานฝีมอืได้เสรมีากขนึ ทงันีอาชพีเหล่านีจะ

ไดร้บัการยกเวน้ ไม่มกีารกดีกนั สามารถเดนิทางไปประกอบอาชพีในประเทศอาเซยีนอนืๆ ได้

อยา่งเสร ีนอกจากนี จะมกีารผลติบณัฑติในสาขาพยาบาลผูใ้หญ่มากขนึ เนืองจากสงัคมไทยใน

อนาคตจะเป็นสงัคมผูส้งูอาย ุ(Aging Society)   

5.) สถาบนัการศกึษาและหน่วยงานภาคธุรกจิและเอกชนจะมกีารประสานงานอย่าง

ใกลช้ดิ และมสี่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรเพอืให้ได้กําลงัคนทมีทีกัษะแรงงานทมีฝีีมอื และ

เป็นแรงงานทมีมีาตรฐาน โดยจะให้ความสําคญักบัการฝึกงานในรูปแบบต่างๆ และถือว่าการ

ฝึกงานเป็นกระบวนการสาํคญัทสีะทอ้นถงึมาตรฐานของทกัษะแรงงานในภาคปฏบิตั ิ 

6.) ในระดบัอาชวีศกึษา ประเทศสมาชกิจะร่วมกนักาํหนดแนวทางใหม้กีารส่งเสรมิให้

เยาวชนในระดบัอาชวีศกึษาไดร้บัทุนแลกเปลยีนจากประเทศสมาชกิเดนิทางไปทาํงานช่วงสนัๆ 

ในระหวา่งปิดภาคการศกึษาหรอืกาํหนดเป็นชวัโมงฝึกงานในหลกัสตูรต่างๆ เช่น หลกัสูตรการ

บรกิาร ช่างฝีมอื และการท่องเทยีวฯลฯ  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรยีนในสายอาชพีมปีระสบการณ์

ตรงในการทาํงานในประเทศสมาชกิ   

7.) รูปแบบของหลักสูตรและการเรียนการสอนจะมีรูปแบบทีหลากหลายและมี

ทางเลือกแก่ผู้เรยีนมากขนึได้แก่ การเรียนทางไกล การเรียนในระบบ นอกระบบ และตาม

อธัยาศยัตลอดจนการเรยีนตามความสนใจในหลกัสตูรระยะสนัต่างๆ  นอกจากนี แต่ละประเทศ

จะพฒันาหลกัสตูรทเีน้นความร่วมมอืระหวา่งประเทศ และหลกัสตูรนานาชาตมิาก 
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8.) นโยบายระดับชาติจะให้ความสําคญัเร่งด่วนกบัการเรียนการสอนทียกระดับ

คุณภาพการศกึษาในรายวชิาคณิตศาสตรว์ทิยาศาสตร ์และภาษาองักฤษ เนืองจากเป็นรายวชิา

ทพีฒันาคนใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนัในเวทนีานาชาต ิ ซงึเป็นผลมาจากผลการประเมนิ

ในระดบัต่างๆ ทพีบวา่ประเทศไทยกาํลงัประสบปญัหาอยูใ่นขนัวกิฤติ 

9.) องค์กรภาคเอกชนและภาคธุรกิจจะเข้ามาลงทุนทางการศึกษา โดยการเปิด

หลกัสตูร ตามทตีนเองตอ้งการ  ทผี่านมาไดม้อีงคก์รสอืสารมวลชน  องคก์รธุรกจิรา้นสะดวกซอื 

ตลอดจนองคก์รธุรกจิดา้นรา้นอาหารไดเ้ปิดสถาบนัการศกึษาหรอืสถาบนัการสอนเพอืผลติและ

พฒันาคนเขา้สู่วงการอาชพีทตีนเองตอ้งการอยา่งครบวงจร (จุไรศริ ิชรูกัษ์,2555 : 191-203) 

 4.ด้านสงัคม 

 บุคลากรองคก์รปกครองส่วนท้องถิน ในเขตอําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ได้ให้

ระดบับทบาทขององคป์กครองส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีม

ความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนด้านสงัคม โดยภาพรวม 

อยูใ่นระดบั ปานกลาง เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทมีค่ีาเฉลยีสูงสุด คอืมกีารจดัระเบยีบ 

แรงงานต่างดา้ว ทงันีเป็นเพราะมแีรงงานต่างดา้วเดนิทางเขา้มาในอาํเภอเขาคอ้มากยงิขนึ ฉะนัน

ถ้ามกีารจดัระเบยีบและและกฎหมายทเีขม้งวด ชดัเจน จะทาํใหก้ารจดัระเบยีบทําได้ง่ายยงิขนึ ซงึ

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พระมหาแพง เตชสโีล(บทคดัย่อ : 2556) ได้ทําการศกึษาวจิยั เรอืง

การบรหิารจดัการการใชแ้รงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวจิยัพบว่า ผู้ประกอบการควรให้มกีารอบรมเรอืงภาษาแก่พนักงาน หรอือบรมหวัหน้า

พนักงานทีเป็นชาวต่างด้าว เพือทีจะได้นําไปถ่ายทอดแก่พนักงาน จะทําให้งานเกิดความ

ผดิพลาดน้อย ควรให้มกีารอบรมงานก่อนการเข้าทํางาน อบรมพนักงานให้มคีวามเข้าใจใน

ระเบยีบและวฒันธรรมความเป็นอยู ่และหน้าทกีารเป็นพนกังาน เรอืงตรงต่อเวลาการทํางานให้

เอาใจใส่ต่องานทุกขนัตอนททีํา เพือลดการสูญเสยี เพมิประสิทธิภาพในการทํางาน เพอืให้

เหมาะสมกบัค่าแรง ผู้ประกอบการควรพฒันาทกัษะเรอืงการทํางาน ให้มคีวามคดิสร้างสรรค์

โดยใหรู้จ้กัคดิเอง เปิดโอกาสให้พนักงานได้เสนอความคดิเหน็เพอืพฒันางาน โดยการจดัการ

ประชุมให้พนักงานได้เสนอแนวคิด ให้รู้จกัแก้ปญัหาด้วยตนเอง ก่อนในงานทงี่าย จงึเขา้ไป

แนะนําในภายหลังให้รู้จ ักนําเอาอุปกรณ์,วสัดุเหลือใช้กลับมาใช้ช้า และวิธีบํารุงร ักษา 

ผูป้ระกอบการควรหาโอกาสนงัคุยกบัพนักงานบ่อย เพอืความเป็นกนัเอง และได้ทราบขอ้มูลที

เป็นจรงิ ควรจดัอบรมพนกังานเรอืงการประพฤตติวัไม่เหมาะสม ติด กนิ เทยีว แล้วตนืสายไม่

มาทํางาน ขาดงาน เปลยีนงานบ่อย และมรีะเบยีบทปีฏบิตัริ่วมกนัอย่างเป็นระเบยีบ ควรรบั

พนกังานทมีหีนงัสอืเดนิทาง และใหท้ําหนังสอืรบัรองการเขา้ทํางานของคนต่างด้าว เพอืไม่ให้

เกดิปญัหา มรีะเบยีบทแีน่นอนเรอืงตดิเล่นการพนันเพราะป้ องกนัปญัหาตามมาอกีหลายเรอืง 
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ใหพ้นกังานรูจ้กัรกัษาความสะอาดในททีาํงาน ทงิขยะใหเ้ป็นท ีเพอืเป็นตน้แบบของการนําไปใช้

ในทอียูอ่าศยั 

5.ด้านวฒันธรรม 

 บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในเขตอําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ได้ให้

ระดบับทบาทขององคป์กครองส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีม

ความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนวฒันธรรม โดยภาพรวม

อยูใ่นระดบั มาก เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทมีค่ีาเฉลยีสงูสุด คอืมกีารพฒันาเอกลกัษณ์

ทางด้านวถิีชวีติ สอดคล้องกบัแนวคดิของ เฌอมาลย ์ราชภณัฑารกัษ์ (2544 อ้างถึงใน พวง

เพชร สุรตันกวกุีล, 2544) ได้แสดงแนวคดิเกยีวกบัวถิีชวีติ (Way of life) ไวว้่า วถิีชวีติของ

มนุษยใ์นสงัคมถูกกาํหนดโดยวฒันธรรมของมนุษยต์งัแต่เกดิจนตายตงัแต่ตนืนอนจนเขา้นอน 

พฤตกิรรมต่างๆ ทมีนุษยท์าํไม่วา่จะเป็นการแปรงฟนั สวมใส่เสอืผ้าเครอืงประดบัตลอดจนการ

เล่นกฬีา ดโูทรทศัน์ ลว้นแลว้แต่เป็นเรอืงของวฒันธรรมทงัสนิ วฒันธรรมเป็นตวักาํหนดรปูแบบ

ของครอบครวั เศรษฐกจิ การปกครอง การศกึษา ศาสนา เป็นตน้ วฒันธรรมจะกาํหนวา่ สงิใดด ี

สงิใดไม่ดสีงิใดถูก สงิใดผดิ รวมทงัเป้ าหมายในชวีติวา่ควรเป็นอยา่งไร ฉะนนั กจิกรรมทุกอย่าง

ของมนุษยไ์ม่วา่จะเป็นการกนิ การดมื การพดู การอ่าน การเขยีน การคดิ การทํางาน การเล่น 

การติดต่อสมัพนัธ์ ล้วนแล้วแต่เป็นเรืองของวฒันธรรมทงัสิน วฒันธรรมจึงเป็นวถิีชวีติของ

มนุษยใ์นสงัคมอยา่งไรกต็ามวถิชีวีติของคนถูกกําหนดให้แตกต่างกนัด้วยวฒันธรรมของสงัคม

นนัๆ เช่นชาวเขากแ็ตกต่างจากชาวเมอืง คนไทยอสิลามกแ็ตกต่างจากคนไทยพุทธ ดงันันวถิี

ชวีติของชาวไทยหรอืต่างชาตกิด็ ีจะมวีถิีชวีติทเีป็นลกัษณะของตนเอง จงึไม่ถือว่าวฒันธรรม

ของใครสงูหรอืตาํ ลา้หลงั ปา่เถอืน กวา่อกีวฒันธรรมหนึ ง 
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ปัจจยัทีมีผลต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต อาํเภอเขาค้อ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเทียว เพือรองรบัประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนผลการศึกษาพบว่า 

 1.ปจัจยัดา้นเพศ พบวา่เพศ ทแีตกต่างกนัส่งผลต่อ บทบาทขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถินในเขต อําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว 

เพือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพบว่า ด้านการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน

การศกึษา ด้านสงัคมและ ด้านวฒันธรรม ไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิ0ี.05  

ซงึสอดคลอ้งกบังานวจิยัของฐพซยัทตนนท(์2556)ไดท้าํการศกึษาวจิยัเรอืงบทบาทของ องค์การ

บรหิารส่วนตําบลกบัการส่งเสรมิการดําเนินชีวติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในชุมชน 

กรณีศึกษาองค์การบรหิารส่วนตําบลส้าน อําเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน พบว่า เพศทต่ีางกนัมี

ความคดิเหน็ต่อบทบาท ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลกบัการส่งเสรมิการดําเนินชวีติตามหลกั

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในชุมชน กรณีศกึษาองค์การบรหิารส่วนตําบลส้าน อําเภอเวยีงสา 

จงัหวดัน่านไม่แตกต่างกนั ในทุกดา้นทงันีอาจเนืองมาจากปจัจุบนัเพศหญงิและเพศชายมคีวาม

เท่าเทยีมกนั และความคดิเห็นของฝ่ ายหญิงได้รบัการยอมรบัมากขนึ ทําให้ผู้หญิงกล้าแสดง

ความคดิเหน็มากยงิขนึดว้ย 

2.ปจัจยัด้านอายุ พบว่า อายุ ทแีตกต่างกนัส่งผลต่อ บทบาทขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว เพอื

รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนพบว่า ด้านการบรหิารจดัการ ด้านเศรษฐกจิ ด้านการศกึษา 

ดา้นสงัคมและ ดา้นวฒันธรรม ไม่มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิ0ี.05 ซงึสอดคล้อง

กบังานวิจ ัยของ ฉวีวรรณ ชมพูเขา ได้ทําการศึกษาวิจยัเรือง บทบาทของของเจ้าหน้าที

สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดกาฬสินธุ์  ผลการศึกษาวิจ ัย 

ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับบทบาททีปฏิบัติจริงของเจ้าหน้าทีสถานีอนามัย พบว่า มี

ความสมัพนัธก์บับทบาททปีฏบิตัจิรงิดา้นบรหิารและธุรการ อย่างมนีัยสําคญั ทางสถิตทิรีะดบั.

05 แสดงวา่ใหเ้หน็วา่อายเุป็นปจัจยัภายในทมีผีลต่อบทบาทดา้นบรหิารและธุรการมากกว่าด้าน

อนื เช่นบทบาทด้านการบรหิารงานส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าททีมีอีายุมากกว่าทสีุด เป็นไปตาม

สมมตฐิานขอ้ท2ี ทวีา่ “อายุเจ้าหน้าทสีถานีอนามยัมคีวามสมัพนัธ์กบับทบาททปีฏบิตัจิรงิของ

เจา้หน้าทสีถานีอนามยัในโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตาํบล” 

3.ปจัจยัดา้นระดบัการศกึษา พบวา่ระดบัการศกึษา ทแีตกต่างกนัส่งผลต่อบทบาทของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อม

ด้านการท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนพบว่า ด้านการบรหิารจดัการ ด้าน
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เศรษฐกจิ ด้านการศกึษา ด้านสงัคมและ ด้านวฒันธรรม ไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญั

ทางสถิตทิ0ี.05 ซงึสอดคล้องกบังานวจิยัของสมบตั ิแสงพล พนิดา สงัฆพนัธ์ยุพด ีเจรญิสว่าง 

และณฐาภพ เสชัง (2554) ได้ทําการศึกษาวจิ ัยเรือง บทบาทอาจารย์ทีปรึกษาทีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากผล

การศกึษา พบว่า 1.บทบาทอาจารยท์ปีรกึษาและพฤตกิรรมการเรยีนของนักศกึษาชนัปีที1-3 

อยูใ่นระดบัมาก ส่วนของนกัศกึษาชนัปีท ี4-6 อยูใ่นระดบัปานกลาง 2.บทบาทอาจารยท์ปีรกึษา

มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการเรยีนของนักศกึษาทงัชนัปีท ี1-3 และชนัปีท ี4-6 อยู่

ในระดบัปานกลาง อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั.01 เรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อยดงันี ชนัปี 

1-3 ไดแ้ก่ ดา้นการเงนิ ดา้นการปรบัตวั ด้านการพฒันาความพร้อมให้ขอ้คดิ และด้านวชิาการ 

ส่วนชนัปีท ี4-6 ไดแ้ก่ ดา้นวชิาการ ดา้นการฝึกงาน และดา้นจรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี 

3.บทบาทอาจารยท์ปีรกึษาทสีามารถพยากรณ์พฤตกิรรมการเรยีนของนักศกึษาชนัปีท ี1-3 คอื 

ด้านการเงนิ พยากรณ์ได้ร้อยละ 14.40 ส่วนชนัปีท ี4-6 คอื ด้านวชิาการ พยากรณ์ได้ร้อยละ 

17.70 

4.ปจัจยัดา้นระยะเวลาในการปฏบิตังิาน พบวา่ระยะเวลาในการปฏบิตังิานทแีตกต่างกนั

ส่งผลต่อบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการ

เตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทียว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนพบว่า ด้านการ

บรหิารจดัการ ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นการศกึษา ดา้นสงัคมและ ดา้นวฒันธรรม ไม่มคีวามแตกต่างกนั

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิ0ี.05 ซงึสอดคลอ้งกบังานวจิยัของผลการศกึษาวจิยั พบว่า พนักงาน

บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จํากัด มีประสบการณ์ในการทํางานต่างกันมีความคิดเห็นต่อ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน พบว่าพนักงาน บรษิทั แอมพาสอนิดสัตร ีจํากดั 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ ทมีปีระสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการ

ปฏบิตังิานตามหลกัอทิธบิาท ๔ โดยรวม ไม่แตกต่างกนั ซงึเป็นไปตามสมมตฐิานทตีงัไว ้จะเหน็

ไดว้า่พนกังานทปีระสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตังิานทไีม่ต่างกนั 

5.ปจัจยัด้านตําแหน่งทปีฏิบตังิาน พบว่าตําแหน่งทปีฏิบตังิาน ทแีตกต่างกนัส่งผลต่อ 

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีม

ความพร้อมด้านการท่องเทียว เพือรองรบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพบว่าด้านพืนทีด้าน

วฒันธรรม ดา้นประเพณี ดา้นประชาสมัพนัธ์ มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิ0ี.05 

ซงึสอดคล้องกบังานวจิยัของ วสิูตร อมิแก้ว (2554) ได้ทําการวจิยัเรอืง ความพึงพอใจในการ

บรหิารจดัการและการปฏบิตังิานป้ องกนัและปราบปราม ศกึษาเฉพาะกรณีสํานักสบืสวนและ

ปราบปราม กรมศุลกากร ผลการศกึษาวจิยั พบว่า ตวัแปรทสี่งผลต่อความพึงพอใจในการ

บรหิารจดัการและปฏบิตังิานของเจ้าหน้าท ีประกอบด้วยอายุสถานภาพสมรสระดบัการศกึษา
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ระดับตําแหน่งอายุราชการส่วนตัวแปรทีไม่มีผลต่อความพึงพอใจการบริหารจดัการและ

ปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทปีระกอบด้วยระยะเวลาทปีฏบิตังิานระดบัเงินเดอืนฝ่ าย/ส่วนทสีงักดั

ส่งผลใหผู้ศ้กึษาสามารถอภปิรายผลการศกึษาดงันีปจัจยัทมีผีลต่อความพงึพอใจในการบรหิาร

จดัการและปฏบิตังิานของเจา้หน้าทศีุลกากรสํานักสบืสวนปราบปรามมากทสีุด คอื ปจัจยัด้าน

ความมันคงในงานเนืองจากตําแหน่งงานศุลกากรเป็นอาชีพทีมีความมันคงสูงสามารถ

ปฏบิตังิานไดไ้ปจนกระทงัถงึเกษยีณอายรุาชการ และความรบัผดิชอบ หมายถงึความพงึพอใจที

เกดิขนึจากการได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบงานและมอีํานาจในงานทรีบัผดิชอบอย่างเตม็ที

เพราะการปราบปรามและสบืสวนของเจ้าหน้าทศีุลกากรเป็นงานทตี้องรบัผดิชอบสูงและเสยีง

อนัตรายเป็นอยา่งยงิส่วนปจัจยัทมีผีลต่อความพงึพอใจในการบรหิารจดัการและปฏบิตังิานของ

เจา้หน้าทศีุลกากรสาํนักสบืสวนปราบปรามน้อยทสีุดคอื ปจัจยัด้านค่าตอบแทนและสวสัดกิาร

ทงันีเพราะเจา้หน้าทศีุลกากรแมเ้ป็นอาชพีทมีนัคง แต่ค่าตอบแทนยงัมทีไีดร้บัอยูใ่นระดบัตาํเมอื

เทยีบกบัความรบัผดิชอบ 

6.ปจัจยัดา้นรายได้ /เดอืน พบวา่รายได/้เดอืนทแีตกต่างกนัส่งผลต่อบทบาทขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการ

ท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน พบว่า ด้านการบรหิารจดัการ ด้านเศรษฐกจิ 

ดา้นการศกึษา ด้านสงัคมและ ด้านวฒันธรรม ไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิ ี

0.05 ซงึสอดคลอ้งกบังานวจิยัของยทุธพงษ์เฮา้ประมงค(์2555) พบว่า พนักงานบรษิทั แอมพาส

อนิดสัตร ีจาํกดั มรีายไดต่้างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน 

พบวา่พนกังาน บรษิทั แอมพาสอนิดสัตร ีจาํกดักดัอําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ ทรีายได้

ต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ตามหลกัอิทธบิาท4โดยรวม ไม่แตกต่างกนั ซงึไม่

เป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว้ จะเห็นได้ว่า พนักงานทีมีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ทต่ีางกนั ซงึสอดคล้องกบังานวจิยัของ ธานินทร์ สุทธกุิญชร ได้

วจิยัเรอืงประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานในฝา่ยการพนกังานโดยใชว้ธิกีารวจิยัแบบ

สาํรวจ โดยกลุ่มประชากรทศีกึษามจีาํนวนทงัสนิ162 คนซงึไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเครอืงมอืใน

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผลการวจิยัสรุปได้ดงันี1.ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน

ตามความเหน็ของพนักงานในฝ่ ายการพนักงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดบัสูง2.พนักงานทีมี

ความแตกต่างกนัในปจัจยัส่วนบุคคลดา้นเศรษฐกจิและสงัคมมคีวามเหน็ไม่แตกต่างกนั เกยีวกบั

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน3. แนวทางในการพฒันาบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน

ในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพอืรองรบั

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนพบว่า บุคลากรทปีฏบิตังิานในองค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต 
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อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ไดแ้สดงความคดิดเูหน็เกยีวกบัการเตรยีมความพร้อมด้านการ

ท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดงันี การเปิดเสรบีรกิารดา้นการท่องเทยีวทํา

ใหร้ะบบการแขง่ขนัมเีพมิมากขนึทงัดา้นเศรษฐกจิ การลงทุนหรอืการแยง่ชงินกัท่องเทยีว ฉะนนั 

หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง ไม่ไช่เพยีงแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถินเท่านัน ในส่วนของหน่วยงาน

ต่างๆของรฐั เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมให้ความร่วมมือหรือแม้แต่

ภาคเอกชนทงั ผูป้ระกอบการ รา้นคา้ หรอืประชาชน กต็อ้งเขา้มาเป็นส่วนสาํคญัทจีะช่วยเตรยีม

ความพร้อม เพอืเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน สอดคล้องกบับทความของสิทธิ หลกีภยั 

(เลขานุการนายกอบจ.ตรงั) ได้เขยีนเกยีวกบับทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ต่อการ

เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดงันี ในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถนิของไทยมบีทบาทในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี 1) การพฒันาโครงสร้างพนืฐาน 

โดยพฒันาโครงข่ายคมนาคมให้เป็นระบบและสะดวกต่อการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคม

ทางถนน ทางราง ทางนําและทางอากาศ รวมถึงโครงสร้างพนืฐานอนืๆ ทจีําเป็นต่อการขยาย

ฐานการผลติ อาทไิฟฟ้ า ประปา อนิเตอร์เน็ต ซงึองค์กรปกครองส่วนท้องถินอาจต้องประสาน

ความร่วมมอืกบัส่วนราชการอนืๆ ทเีกยีวขอ้ง 2) การพฒันาส่งเสรมิดา้นเศรษฐกจิ ดว้ยการดูแล

และช่วยเหลอืกลุ่มผู้ผลติในพนืทโีดยอาจจะต้องมนีโยบายในการส่งเสรมิอาชพี ทงัอาชพีหลกั

และอาชพีเสรมิ เปิดรบัวสิยัทศัน์ในกระบวนการผลติแบบใหม่ เพอืยกระดบักระบวนการผลติให้

เป็นมาตรฐานเท่าเทยีมกบัระดบัสากล ดแูลช่วยเหลอืธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในท้องถิน

รวมถงึวสิาหกจิชุมชนและทบทวนนโยบายและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในการ

ส่งเสรมิการลงทุนภายในทอ้งถนิ 3) การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม โดยการเร่ง

ปรบัระบบการบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดล้อมซงึจะต้องจดัการอย่างเป็น

ระบบโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องมีบทบาทเพมิขนึในการเฝ้ าระวงัการทําลาย

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม มกีารกําหนดแผนและมาตรการป้ องกนัและบรรเทาวกิฤติ

ด้านสิงแวดล้อม และทําความเข้าใจกบัหน่วยงานทีเกยีวข้องถึงแนวทางการบริหารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดล้อม รวมทงัทบทวนขอบเขตอํานาจหน้าทรีะหว่างหน่วยงานที

เกยีวขอ้ง 4) การพฒันาสงัคมและคุณภาพชวีติ โดยต้องมแีนวนโยบายทชีดัเจนในเรอืงต่างๆ 

อาท ิการป้ องกนัโรคระบาด การจดัการสาธารณสุขขนัมูลฐาน การจดัการศกึษา การบรหิาร

จดัการเรอืงแรงงานต่างดา้ว การจดัสวสัดกิารใหแ้ก่แรงงาน รวมทงัการเตรยีมรบัผลกระทบจาก

ปญัหาสงัคมและสาธารณสุขทอีาจเกดิจากการเคลอืนยา้ยแรงงานและนกัท่องเทยีวโดยเสรยีงิขนึ 

อาทโิรคระบาด ความขดัแยง้ทางสงัคมและเชอืชาต ิและอาชญากรรมขา้มชาต ิ5) การรกัษา
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ความสงบเรยีบรอ้ย โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิตอ้งมบีทบาทมากขนึในการเฝ้ าระวงัปญัหา

อาชญากรรม เช่น พฒันาระบบฐานขอ้มลูเกยีวกบัแรงงานต่างด้าว รวมทงัร่วมกบัชุมชนในการ

กําหนดกติกาและหลกัเกณฑ์ของชุมชนสําหรบัแรงงานต่างด้าว 6) การจดัการด้านภาษา 

วฒันธรรมและจารตีประเพณี โดยส่งเสรมิสนับสนุนการพฒันาทกัษะความรู้ด้านภาษาองักฤษ

และภาษาของประเทศเพอืนบ้านตามความจําเป็น ตลอดจนเสรมิสร้างความรู้ความเขา้ใจเรอืง

ประเทศเพอืนบา้นนอกจากนี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิของไทยอาจตอ้งประสานความร่วมมอื

กบัส่วนราชการหรือรฐัวสิาหกจิอืนๆ ในการปรบับทบาทและภารกิจของตน พฒันาความรู้

ความสามารถทางภาษาของขา้ราชการเจา้หน้าทรีวมทงัภาษาอนืๆ ในอาเซยีนตามความจําเป็น 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในบางพนืท ีเช่น ในพนืททีมีแีรงงานต่างด้าวเป็นจํานวนมาก อาจ

ตอ้งมกีารปรบัโครงสรา้งองคก์รโดยการสรา้งกองใหม่ๆ ขนึมา เช่น กองวเิทศสมัพนัธ์ตามความ

จาํเป็น รวมทงัพฒันาและนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตังิาน ตลอดจนส่งเสรมิให้

บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการพฒันา จดัการและประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

เพอืใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิมคีวาทนัสมยัต่อการเปลยีนแปลงการท่องเทยีวถือเป็นหนึง

ในยุทธศาสตร์หลกัของการพฒันาความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและสงัคม ตาม เป้ าหมายของ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน(AEC) โครงการเชอืมโยงเส้นทางหลวงอาเซยีน การ เชอืมโยง

เสน้ทางรถไฟ การพฒันาระบบโลจสิตกิส ์การพฒันาคุณภาพของแหล่งท่องเทยีว กจิกรรมการ 

ท่องเทยีวและคุณภาพการบรกิาร รวมถงึการพฒันาบุคลากรใหม้มีาตรฐานเดยีวกนัของประเทศ

สมาชกิอาเซยีน เป็นนโยบายทชี่วยเชอืมโยงเส้นทางและกจิกรรมการท่องเทยีวให้มคีวามเป็น

หนึงเดยีวประชาคมอาเซยีนจงึเป็นความท้าทายและโอกาสใหม่ของประเทศไทย ทจีะส่งผลให้

เกิดความร่วมมอืทางเศรษฐกิจ สงัคม และความมนัคง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกจิทีจะมีการ

พฒันาห่วงโซ่มลูค่าเพมิในภมูภิาค (Regional Value Chain) ผลจากการเป็นตลาดและฐานการ

ผลติร่วม ยงัทําให้เกดิการเคลอืนยา้ยสินค้าและบรกิารเสร ีการเคลอืนยา้ยการลงทุนและเงิน

ลงทุนเสร ีและการเคลอืนยา้ยแรงงานฝีมอืเสร ีซงึการเปลยีนแปลงเหล่านี นํามาทงัโอกาส การ

แขง่ขนั และความท้าทาย ภาคธุรกจิ เป็นภาคทไีด้รบัผลกระทบโดยตรงจาก AEC โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมการท่องเทยีวและการบรกิาร ซงึมคีวามเกยีวขอ้งอย่างยงิกบัการเดนิทางและการ

ท่องเทยีว การเปิดพรมแดนระหว่าง 10 ประเทศสมาชกิ เพอืการเป็นจุดหมายปลายทางเดยีว 

(One Destination) จงึเป็นความท้าทายต่อธุรกจิท่องเทยีวอย่างยงิ ทีมา : กรมเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศ  
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ข้อเสนอแนะงานวิจยั 

1.ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจยัไปใช้ 

1.1 องคก์รปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ รวมถึงองค์กร

ภาครฐัและภาคเอกชนจะต้องมบีทบาทสําคญัในการวางแผนการเตรียมความพร้อมด้านการ

ท่องเทียว เพอืการก้าวสู้ประชาคมอาเซยีนได้อย่างทนัต่อสภาวะการในปจัจุบนั ทงัด้านการ

บริหารจดัการการด้านการท่องเทียวทจีะต้องวางยุทศาสตร์เป้ าหมายและวางแผนอย่างเป็น

ระบบ ในดา้นเศรษฐกจิจะตอ้งมกีารส่งเสรมิ สนับสนุนอาชพีหลกัและอาชพีให้กบัประชาชน มี

การใหค้วามรูใ้นการประกอบธุรกจิชุมชนอยา่งเขา้ใจและเขา้ถึงชุมชน ด้านการศกึษาจะต้องรบั

การส่งเสริมอย่างจรงิจงั โดยเฉพาะอย่างยงิในเรอืงภาษาและเทคโนโลยทีีต้องยอมรบัว่ายงั

นกัเรยีนในเขตอาํเภอเขาค้อ ยงัขาดการดูแล สนับสนุนจากภาครฐัอยู่พอสมควร เมอืเทยีบกบั

โรงเรยีนในเขตชุมชนเมอืง ดา้นสงัคมจะตอ้งมกีารวางแผน จดัระเบยีบแรงงานต่างด้าวทเีขา้มา

ประกอบการในอาํเภอเขาคอ้ใหม้ากยงิขนึ และดา้นวฒันธรรมในส่วนของการส่งเสรมิสนับสนุน

ประเพณีพนืบา้น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่าง

ดแีละต่อเนือง แต่ควรเพมิในการส่งเสรมิการเผยแพร่ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถนิแก่นกัท่องเทยีว

ชาวต่างชาตใิหม้ากยงิขนึดว้ย 

1.2 นําเสนอผลการศึกษาวจิยัให้กบั องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสมอ อําเภอเขาค้อ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ เพอืให้ทราบถึง ปญัหา อุปสรรคด้านการท่องเทยีวของทงัตวับุคลากรเองและ

ประชาชนในพนืท ีและนําขอ้มลูทไีดร้บัมาหาแนวทางการในการป้ องกนั แก้ไขและพฒันา ให้ก้าว

ทนัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนได ้หรอืนําผลการศกึษาวจิยัมาต่อยอดเพอืให้เกดิประโยชน์ต่อการ

ท่องเทยีวอาํเภอเขาคอ้ต่อไป 

 

2.ข้อเสนอแนะในการวิจยัครงัต่อไป 

2.1ในการทําวจิยั ควรศกึษาถึงปจัจยัทางด้านอนืๆ ทมีผีลต่อบทบาทองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถนิในดา้นการท่องเทยีว และเป็นปจัจยัทมีกีารส่งเสรมิการท่องเทยีว เพอืให้ทราบถึง

ความตอ้งการของนกัท่องเทยีวและนําผลทไีดม้าปรบัปรุงการท่องเทยีวใหด้ยีงิขนึ 

2.2 ในการทําวจิยัควรเลอืกเก็บข้อมูลจากประชาชนหรอืนักท่องเทยีวทเีดินทางมา

ท่องเทยีวอําเภอเขาค้อจงัหวดัเพชรบูรณ์ เพอืให้มุมมองทแีตกต่าง เพอืนําขอ้มูลไปใช้ในการ

ปรบัปรุงดา้นการท่องเทยีวของอาํเภอเขาค้อ ทําให้นักท่องเทยีวเกดิความประทบัใจและดงึดูด

ใหก้ลบั มาเทยีวซาํ ทเีขาคอ้อกี ซงึช่วยเพมิรายไดใ้หก้บัคนทอ้งถนิและประเทศมากขนึดว้ย 


