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บทคัดย่อ

	 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 1)	 ระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอ�าเภอเขาค้อ	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 2)	 ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอ�าเภอเขาค้อ

จังหวัดเพชรบูรณ์	 3)	 ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน

อ�าเภอเขาค้อ	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 4)	 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ

การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืในอ�าเภอเขาค้อ	จังหวดัเพชรบรูณ์	กลุม่ตัวอย่าง	รวมทัง้สิน้	395	ตวัอย่าง	เก็บข้อมลู

ด้วยแบบสอบถาม	และสถิติวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และ

การถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรงแบบน�าเข้าทุกตัวแปร	 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ	 รวม

ทั้งสิ้น	14	คน	ประกอบด้วย	ผู้แทนภาครัฐที่เป็นผู้บริหาร	และเจ้าหน้าที่	จ�านวน	9	คน	จาก	7	หน่วยงาน	

ดังนี้	1)	ส�านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์	2)	ส�านักวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์	3)	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลเขาค้อ	 4)	 องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแม่นา	 5)	 องค์การบริหารส่วนต�าบลเข็กน้อย	

6)	องค์การบรหิารส่วนต�าบลทุง่สมอ	และ	7)	เทศบาลต�าบลแคมป์สน	และผูแ้ทนภาคประชาชน	จ�านวน	5	คน	

โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก	และการวิเคราะห์เนื้อหา

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืนในอ�าเภอเขาค้อ	จังหวัดเพชรบูรณ์	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	2)	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนรวม

ของประชาชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอ�าเภอเขาค้อ	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 อย่างมีนัย
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ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	จ�านวน	6	ตัวแปร	ได้แก่	ปัจจัยทัศนคติต่อการท่องเที่ยว	ปัจจัยความตระหนัก

ถึงประโยชน์ต่อส่วนรวม	ปัจจัยความตระหนักถึงปัญหาความเสือ่มโทรมแหล่งท่องเทีย่ว	ปัจจัยการได้รบัข้อมลู

ข่าวสารด้านการท่องเที่ยว	 ปัจจัยแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ	 และปัจจัยการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

โดยมีสมการถดถอย	ในรูปคะแนนมาตรฐาน	Ẑ	=	(-0.88(Z
1
))	-1.70	(Z

2
)	+	2.92(Z

3
)	+	1.05	(Z

4
)	-	1.42(Z

5
)	

+	 0.34(Z
6
)	 3)	 ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอ�าเภอ

เขาค้อ	จังหวัดเพชรบูรณ์	ประกอบไปด้วย	การช่วยให้สภาพแวดล้อมในพื้นที่ได้รับการรักษา	การคงไว้ซึ่งวิถี

ชีวิต	และอนุรักษ์วัฒนธรรมในพื้นที่	การลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่	การเพิ่มอัตราการจ้างงานให้มากขึ้น	

การป้องกันปัญหาความเสื่อมโทรมในพื้นที่	การท�าลายแหล่งท่องเที่ยว	การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์

จากอินเตอร์เน็ตภาครัฐ	 การสนับสนุนการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกจากภาครัฐ	 และการพัฒนา

การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจากความร่วมมือขององค์กรอิสระ	 เช่น	 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว	 เป็นต้น

เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	 4)	 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอ�าเภอเขาค้อ	จังหวัดเพชรบูรณ์	ประกอบด้วย	การจัดท�าโครงการก�าจัด

ขยะมูลฝอย	การจัดท�าโครงการท่องเที่ยวสีเขียว	และการจัดตั้งระบบพี่เลี้ยง	

ค�าส�าคัญ: การพัฒนา การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

Abstract

 The objectives of this mixed method research were to study 1) the level of people 

participation in sustainable tourism management in Khao Kho District, Phetchabun

Province 2) factors affecting of people participation in sustainable tourism management 

in Khao Kho District, Phetchabun Province 3) the problems of people participation in 

sustainable tourism management in Khao Kho District, Phetchabun Province 4) guidelines 

for development of people participation in sustainable tourism management in Khao 

Kho District, Phetchabun Province. Sample group of quantitative research was people in 

Khao Kho District, Phetchabun Province. A total of 395 samples were dosed. The data 

were collected by questionnaire. Statistics in data analyzing were frequency, percentage, 

mean, standard deviation and multiple linear regression analysis, entry method. A total 

of 14 key informants for the qualitative research consisted of 9 executive and officer 

government representatives from 7 departments, as follows: 1) Phetchabun Provincial 

Tourism and Sports Office 2) Phetchabun Provincial Cultural Office 3) Khao Kho

Subdistrict Administrative Organization 4) Nong Mae Na Subdistrict Administrative 

Organization 5) Khek Noi Subdistrict Administrative Organization 6) Thung Samo 

Subdistrict Administrative Organization 7) Khamp Son Subdistrict Municipality and 5 
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people representatives. Data were collected through in-depth interview. Content analyzing 

method was implemented.

 The research findings were: 1) The overall level of people participation in 

sustainable tourism management in Khao Kho District, Phetchabun Province was found to 

be in a high level. 2) The overall factors affecting of people participation in sustainable 

tourism management in Khao Kho District, Phetchabun Province was at the statistically 

significant level of 0.05. There were 6 variables, namely attitudes towards tourism factor, 

awareness of benefits to the public factor, awareness of the degradation of tourist attractions 

factor, obtaining tourism information factor, economic incentive factor and supported by 

the government factor. The standardized regression equation could be written as: Ẑ = 

(-0.88(Z
1
)) -1.70 (Z

2
) + 2.92(Z

3
) + 1.05(Z

4
) - 1.42(Z

5
) + 0.34(Z

6
) 3) The problems of people 

participation in sustainable tourism management in Khao Kho District, Phetchabun

Province were helping the environment in the treated area, preserving the way of life 

and preserving the culture in the area, reducing crime in the area, increasing the rate of 

employment, prevention of area degradation and destruction of tourist attractions, increasing 

public relations channels from the government internet, supporting the development of 

facilities from the government sector and participation from independent organizations 

such as the tourism business association for sustainable tourism management. 4) Guidelines 

for development of people participation in sustainable tourism management in Khao Kho 

District, Phetchabun Province were solid waste disposal project, green tourism project and 

establish mentoring system.

Keywords: Development, Participation, Sustainable tourism management
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บทน�ำ

	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วท่ีสุดในโลกอุตสาหกรรมหนึ่ง	 เมื่อ	

5	 ทศวรรษ	 ก่อนวิกฤตการณ์ก่อการร้าย	 11	 กันยายน	 พ.ศ.	 2544	 หรือ	 9/11	 (ไนน์วันวัน)	

ในสหรัฐอเมริกา	การท่องเที่ยวโลกมีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ	6.9	อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	

2545	ภายหลงัวกิฤตการณ์	ฯ	ดังกล่าวการท่องเทีย่วต้องเผชิญกบัปัจจัยภายนอกทีเ่ป็นอุปสรรคส�าคัญ	

เช่น	การระบาดของโรคซาร์ส	(Severe	Acute	Respiratory	Syndrome:	SARS)	ไข้หวัดนก	และ

ราคาน�้ามันที่สูงขึ้น	 เป็นต้น	การท่องเที่ยวโลกก็ยังคงขยายตัวในอัตราประมาณกว่าร้อยละ	4.55	ใน	

พ.ศ.	2545-2549	องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ	(United	Nations	World	Tourism	

Organization:	UNWTO)	คาดว่าการท่องเที่ยวจะขยายตัวได้ในอัตราร้อยละ	4.1	ใน	พ.ศ.	2550	

(ค.ศ.	2007)	จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปทั่วโลกประมาณ	877	ล้านคน	อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็น

หนึ่งในอุตสาหกรรมที่ส�าคัญของประเทศไทย	 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามา

ท่องเทีย่วเฉลี่ยปลีะประมาณ	9	ลา้นคน	ท�าใหป้ระเทศไทยมีรายได้จากการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่ว

ต่างชาติเฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า	 2.7	 แสนล้านบาท	 ใน	 พ.ศ.	 2549	 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา

ท่องเที่ยวประมาณ	 13.2	 ล้านคน	 จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นจาก	 พ.ศ.	 2548	 ประมาณ

ร้อยละ	17	จากรายงานขององค์การท่องเที่ยวโลก	พบว่า	รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ	พ.ศ.	2549	

เท่ากับ	12.4	พันล้านเหรียญสหรัฐ	เพิ่มขึ้นจาก	9.6	ล้านเหรียญสหรัฐ	ใน	พ.ศ.	2548	หรือเพิ่มขึ้น

กว่าร้อยละ	22	ของรายได้ใน	พ.ศ.	2548	(มิ่งสรรพ์	ขาวสอาด,	2550)

	 การท่องเทีย่วระหว่างประเทศของไทยมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	โดยมอัีตราการเพิม่ขึน้

เฉลี่ยร้อยละ	7.51	ต่อปี	ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของจ�านวนนักท่องเที่ยวโลก	และความเข้มแข็งของ

ปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวของไทย	 เช่น	 การเปิดให้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิ	 การมีสินค้า

ทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย	 มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	 วัฒนธรรม	 นันทนาการ	 และ

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 (บริการทางการแพทย์/สปา)	 เป็นต้น	 ตลอดจนการจัดกิจกรรมระดับโลก	

(World	Event)	ทีส่นบัสนนุด้านการท่องเท่ียว	เช่น	มหกรรมพชืสวนโลก	งานเทศกาลสงกรานต์	เป็นต้น	

ประเทศไทยได้รับรางวัลประเทศท่องเที่ยวยอดเยี่ยม	(The	World’s	Best	Tourist	Country)	เป็น

ปีที่	8	ติดต่อกัน	ได้รับการโหวตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงินที่สุด	(Best	Country	Brand	for	

Value	for	Money)	รวมทั้งติดอันดับ	1	ใน	5	ส�าหรับความมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม	ความเป็นมิตร	

และความเป็นแหล่งช็อปปิ้งที่ขึ้นช่ือ	 เห็นได้ชัดว่าไม่ว่าปัจจัยภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร	

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยก็ยังคงไม่หยุดนิ่ง	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	แห่งชาติ	ฉบับที่	8	

(พ.ศ.	2540-2544)	ก�าหนดให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีการ

เจริญเติบโตอย่างมีเสรีภาพ	มั่นคง	และเกิดความสมดุล	เสริมสร้างโอกาสการพัฒนาศักยภาพของคน



208

◆ ธารณา พวงจันทร์หอม ปิยากร หวังมหาพร ◆

ในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา	 และได้รับผลจากการพัฒนาที่เป็นธรรม	 อันเป็นการพัฒนา

ที่มุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ	 สร้างงาน	 สร้างรายได้	 แล้วยังให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาสังคม	

วัฒนธรรม	 ธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อม	 และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน	 (ส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2559)

	 องค์การท่องเที่ยวโลก	 (World	 Tourism	 Organization:	WTO)	 และสมาคมส่งเสริม

การท่องเที่ยวภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก	(Pacific	Asia	Travel	Association:	PATA)	ตระหนักถึงผล

กระทบทีเ่กดิขึน้จึงช่วยกันเสนอความคิดต่อการจัดการท่องเทีย่วในแหล่งธรรมชาติเพือ่ยงัคงรกัษาระบบ

นิเวศอย่างยั่งยืน	โดยเกิดกระแสความคิดที่ส�าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน	3	ด้าน	คือ	

1)	 กระแสความต้องการที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ทรัพยากรธรรมชาติ	 และวัฒนธรรมท้องถิ่น	

2)	กระแสความต้องการของนักท่องเที่ยวในการศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติวิทยา	และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	

และ	3)	กระแสความต้องการให้ประชาชนในท้องถิน่เจ้าของแหล่งท่องเทีย่วได้มส่ีวนร่วมในการจัดการ

เพื่อให้เกิดการรับผิดชอบ	และได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน	(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,	2540)	

	 เขาค้อ	 ต้ังอยู่ในพื้นที่ล�าน�้าเข็กตอนบน	 มีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงที่สามารถเพิ่มกิจกรรม

การท่องเท่ียว	 ระยะเวลาในการพัก	 รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวได้	 เช่น	 อุทยานแห่งชาติ

ทุ่งแสลงหลวง	 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า	 การล่องเรือชมแมงกะพรุนน�้าจืด	 ตลอดจนแหล่ง

ท่องเที่ยวในพื้นที่ล�าน�้าเข็กตอนล่าง	 ได้แก่	น�้าตกปอย	น�้าตกแก่งซาง	และการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย

ล่องแก่งล�าน�้าเข็ก	 ซ่ึงสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้สูงสุด	 63,758	 คนต่อฤดูกาลในช่วงเดือน

กรกฎาคม-ตุลาคมของทกุปี	เป็นต้น	จากการพฒันาการท่องเทีย่วทีผ่่านมา	เขาค้อ	ได้รบัความนยิมจาก

นักท่องเที่ยวเป็นจ�านวนมาก	 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต	 อาชีพของคนในพื้นที่	 เกิดความ

เสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาติ	และสิง่แวดล้อม	เน่ืองจากปัญหาการบกุรกุทีดิ่น	ขยะมลูฝอยทีเ่กดิ

จากการท่องเที่ยว	น�้าเสีย	และสิ่งปฏิกูลต่าง	ๆ	ท�าให้การท่องเที่ยวในพื้นที่เขาค้อเข้าสู่ภาวะชะงักงัน	

โดยพบว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ผ่านมาขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว

ของคนในชุมชน	 ภาคเอกชน	 ภาครัฐ	 และท้องถิ่น	 หากสถานการณ์การท่องเที่ยวในอ�าเภอเขาค้อ	

เป็นเช่นนี้ต่อไปจะท�าให้แหล่งท่องเที่ยวเข้าสู่ระยะเสื่อมโทรม	 และนักท่องเที่ยวจะย้ายไปเที่ยวที่ใหม่	

ซ่ึงจะส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจของชุมชน	 (รัดเกล้า	 เปรมประสิทธิ์,	 2552)	 จากความเป็นมา	 และ

ความส�าคัญที่เกิดขึ้นดังกล่าว	 จึงมีความจ�าเป็นและส�าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยเรื่อง

“การพฒันาการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบรหิารจัดการการท่องเทีย่วอย่างย่ังยนืในอ�าเภอเขาค้อ	

จังหวัดเพชรบูรณ์”	 อันจะน�าไปสู่แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในอ�าเภอเขาค้อ	 จังหวัดเพชรบูรณ	์

ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	เพือ่ศึกษาระดับการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบรหิารจัดการการท่องเทีย่วอย่างย่ังยืน

ในอ�าเภอเขาค้อ	จังหวัดเพชรบูรณ์

	 2.	เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอ�าเภอเขาค้อ	จังหวัดเพชรบูรณ์

	 3.	เพือ่ศึกษาปัญหาการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบรหิารจัดการการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื

ในอ�าเภอเขาค้อ	จังหวัดเพชรบูรณ์	

	 4.	เพือ่ศึกษาแนวทางการพฒันาการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบรหิารจัดการการท่องเทีย่ว

อย่างยั่งยืนในอ�าเภอเขาค้อ	จังหวัดเพชรบูรณ์

สมมติฐำนของกำรวิจัย

	 ปัจจัยทัศนคติต่อการท่องเที่ยว	 ปัจจัยความตระหนักถึงประโยชน์ต่อส่วนรวม	 ปัจจัยความ

ตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรมแหล่งท่องเที่ยว	 ปัจจัยการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว	

ปัจจัยแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ	ปัจจัยการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ	และปัจจัยการได้รับการชักชวน

จากบุคคลอ่ืนมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ในอ�าเภอเขาค้อ	จังหวัดเพชรบูรณ์

ขอบเขตของกำรวิจัย

	 1.	ขอบเขตด้านตัวแปร:	การวิจัยครัง้นี	้ผู้วิจัยได้มุง่ศึกษาถงึปัจจัยท่ีมอิีทธพิลต่อการมส่ีวนร่วม

ของประชาชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอ�าเภอเขาค้อ	จังหวัดเพชรบูรณ์	ดังนี้

	 	 1.1	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนในอ�าเภอเขาค้อ	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 ประกอบด้วยตัวแปร	 ดังนี้	 1)	 ปัจจัยทัศนคติต่อการ

ท่องเที่ยว	 2)	 ปัจจัยความตระหนักถึงประโยชน์ต่อส่วนรวม	 3)	 ปัจจัยความตระหนักถึงปัญหาความ

เสื่อมโทรมแหล่งท่องเที่ยว	4)	ปัจจัยการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว	5)	ปัจจัยแรงจูงใจทาง

เศรษฐกจิ	6)	ปัจจัยการได้รบัการสนบัสนนุจากภาครฐั	และ	7)	ปัจจัยการได้รบัการชักชวนจากบคุคลอ่ืน

	 	 1.2	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอ�าเภอ

เขาค้อ	จังหวัดเพชรบูรณ์	ประกอบด้วยตัวแปร	ดังนี้	1)	ปัจจัยด้านการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหา

ร่วมกัน	2)	ปัจจัยด้านการวางแผนร่วมกัน	3)	ปัจจัยด้านการปฏิบัติร่วมกัน	4)	ปัจจัยด้านการตัดสินใจ

ร่วมกัน	และ	5)	ปัจจัยด้านการติดตามประเมินผลร่วมกัน
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	 2.	ขอบเขตด้านประชากร:	 การวิจัยเชิงปริมาณ	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ประชากร

ที่พักอาศัยในองค์การบริหารส่วนต�าบลเขาค้อ	องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแม่นา	 องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลเข็กน้อย	 องค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งสมอ	 และเทศบาลต�าบลแคมป์สน	 อ�าเภอเขาค้อ	

จังหวัดเพชรบูรณ์	 จ�านวน	 32,932	 คน	 ในการวิจัยเชิงคุณภาพ	 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 รวมทั้งสิ้น	

14	คน	ประกอบด้วย	ผู้แทนภาครัฐที่เป็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	จ�านวน	9	คน	จาก	7	หน่วยงาน	ดังนี้	

1)	ส�านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์	2)	ส�านักวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์	3)	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลเขาค้อ	 4)	 องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแม่นา	 5)	 องค์การบริหารส่วนต�าบล

เข็กน้อย	 6)	 องค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งสมอ	 และ	 7)	 เทศบาลต�าบลแคมป์สน	 และผู้แทน

ภาคประชาชน	จ�านวน	5	คน	

	 3.	ขอบเขตด้านพื้นที่:	 พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้คือ	 องค์การบริหารส่วนต�าบลเขาค้อ	 องค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองแม่นา	 องค์การบริหารส่วนต�าบลเข็กน้อย	 องค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งสมอ	

และเทศบาลต�าบลแคมป์สน	อ�าเภอเขาค้อ	จังหวัดเพชรบูรณ์

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

	 ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิยในครัง้นี	้ผู้วจัิยได้สงัเคราะห์จากแนวคิด	ทฤษฎี	และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	

ดังนี	้ตัวแปรอิสระสงัเคราะห์จาก	สมบรูณ์	อ�าพนพนารตัน์	(2542),	พมิพ์ลภัส	พงศกรรงัศิลป์	(2557),	

ปาริชาติ	 วลัยเสถียร	 และคณะ	 (2543)	 ตัวแปรตามสังเคราะห์จาก	 สถาบันพระปกเกล้า	 (2560),	

ไพรัตน์	เตชะรินทร์	(2524)	และโกวิท	พวงงาม	(2545)

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยเชิงปริมาณ
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 การวิจัยขั้นตอนที่	 1	 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอ�าเภอเขาค้อ	จังหวัดเพชรบูรณ์	

	 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	ประชากรในการศึกษา	ได้แก่	ประชากรที่พักอาศัยในองค์การ

บริหารส่วนต�าบลเขาค้อ	 องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแม่นา	 องค์การบริหารส่วนต�าบลเข็กน้อย	

องค์การบรหิารส่วนต�าบลทุง่สมอ	และเทศบาลต�าบลแคมป์สน	อ�าเภอเขาค้อ	จังหวดัเพชรบูรณ์	จ�านวน	

32,932	คน	(ส�านักงานปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์,	2564)	ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง	ด้วยสูตรของ

ยามาเน่	(Yamane,	1973)	ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	395	ตัวอย่าง	จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ

แบ่งชั้นภูมิแบบเป็นสัดส่วน	เป็นเกณฑ์ในการแบ่งจนครบตามจ�านวนที่ก�าหนดไว้

	 2.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	(Rating	

Scale)	ตามแนวคิดของลิเคอร์ท	(Likert,	1967)	เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล	ตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง	 (Index	 of	 Item-Objective	

Congruence:	 IOC)	มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง	 0.80-1.00	ทุกข้อค�าถาม	 ในภาพรวมได้ค่า

ดัชนีความสอดคล้อง	เท่ากับ	0.94	ข้อค�าถามวัดได้สอดคล้องกับเนื้อหา/วัตถุประสงค์	และทดสอบ

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจากประชากรในอ�าเภอปากช่อง	จังหวัดนครราชสีมา	จ�านวน	30	คน	

โดยใช้สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค	(Cronbach,	1970)	ได้ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้

ฉบับเท่ากับ	0.94	และมากกว่า	0.20	ขึ้นไปในทุกรายข้อ	

	 3.	การวิเคราะห์ข้อมูล	 ใช้สถิติเชิงพรรณนา	 ได้แก่	 ความถ่ี	 และร้อยละ	 สถิติการวัดการ

กระจาย	 ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน	 ได้แก	่

การถดถอยพหคูุณเชิงเส้นตรงแบบน�าเข้าทกุตัวแปร	(Entry	Multiple	Linear	Regression	Analysis)	

ที่นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

ภำพที่ 2	กรอบแนวคิดในการวิจัยเชิงคุณภาพ
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	 การวิจัยขั้นตอนที่	2	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	เพื่อศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอ�าเภอเขาค้อ	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 และแนวทางการ

พฒันาการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบรหิารจัดการการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืในอ�าเภอเขาค้อ	จังหวัด

เพชรบูรณ์

	 1.	กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	รวมทั้งสิ้น	14	คน	ประกอบด้วย	ผู้แทนภาครัฐที่เป็นผู้บริหาร	และ

เจ้าหน้าที่	จ�านวน	9	คน	จาก	7	หน่วยงาน	ดังนี้	1)	ส�านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์	

2)	 ส�านักวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์	 3)	 องค์การบริหารส่วนต�าบลเขาค้อ	 4)	 องค์การบริหารส่วน

ต�าบลหนองแม่นา	5)	องค์การบริหารส่วนต�าบลเข็กน้อย	6)	องค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งสมอ	และ	

7)	เทศบาลต�าบลแคมป์สน	และผู้แทนภาคประชาชน	จ�านวน	5	คน	

	 2.	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจัย	ใช้แบบสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างโดยใช้วธิกีารสมัภาษณ์เชิงลกึ	

	 3.	การวิเคราะห์ข้อมูล	 ท�าการถอดเทปข้อสนเทศจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 และท�าการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)

สรุปผลกำรวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามล�าดับวัตถุประสงค์ของการวิจัย	ดังนี้

	 1.	ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนในอ�าเภอ

เขาค้อ	จังหวัดเพชรบูรณ์	

	 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอ�าเภอ

เขาค้อ	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.83	 เมื่อจ�าแนกเป็นราย

ด้านพบว่า	 ทั้ง	 5	 ด้าน	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 ได้ดังน้ี	

ด้านการปฏิบัติร่วมกัน	โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.09	รองลงมาได้แก่	ด้านการติดตามประเมินผลร่วมกัน	

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.06	ด้านการตัดสินใจร่วมกัน	โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.91	ด้านการวางแผนร่วม

กนั	โดยมค่ีาเฉลยีเท่ากบั	3.64	และสดุท้ายได้แก่ด้านการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกนั	โดย

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.44	ตามล�าดับ

	 2.	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนในอ�าเภอเขาค้อ	จังหวัดเพชรบูรณ์	

	 	 2.1	 ผลการวเิคราะหร์ะดบัปจัจยัทีม่อีทิธิพลต่อการมีสว่นรว่มของประชาชนในการบรหิาร

จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอ�าเภอเขาค้อ	จังหวัดเพชรบูรณ์	โดยรวมและรายด้าน สามารถสรุป
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◆ การพฒันาการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบรหิารจัดการการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืในอ�าเภอเขาค้อ จังหวดัเพชรบรูณ์ ◆

ได้ว่า	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน

ในอ�าเภอเขาค้อ	จังหวัดเพชรบูรณ์	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.53	เมื่อจ�าแนก

เป็นรายปัจจัยพบว่า	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	จ�านวน	5	ปัจจัย	และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง	

จ�านวน	2	ปัจจัย	เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	ได้ดังน้ี	ปัจจัยทัศนคติต่อการท่องเที่ยว	โดย

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.03	รองลงมาได้แก่	ปัจจัยความตระหนักถึงประโยชน์ต่อส่วนรวม	โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	3.61	ปัจจัยแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ	โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.46	ปัจจัยการได้รับการชักชวนจาก

บุคคลอื่น	โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ	3.44	ปัจจัยการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว	โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	3.43	ปัจจัยการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง	โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	3.40	และสุดท้ายได้แก่ปัจจัยความตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรมแหล่งท่องเที่ยว	โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.31	ตามล�าดับ

	 	 2.2	 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทีม่อิีทธิพลต่อการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบรหิารจดัการ

การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนในอ�าเภอเขาค้อ	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

เชิงเส้นตรงแบบน�าเข้าทุกตัวแปร	(Entry	Multiple	Linear	Regression	Analysis)	เพื่อหาตัวแปร

พยากรณ์ที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน

อ�าเภอเขาค้อ	จังหวัดเพชรบูรณ์	โดยรวมจากปัจจัยที่มีผลจ�านวน	7	ตัวแปร	สามารถสรุปได้ดังนี้

	 	 	 2.2.1	ผลการทดสอบข้อตกลงเบ้ืองต้นและเง่ือนไขของการใช้สถิติการวิเคราะห์

การถดถอยพหคูุณเชิงเส้นตรง	พบว่า	การแจกแจงของกลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบปกติ	

(Normal	Distribution)	 และตัวแปรอิสระทั้ง	 7	 ตัวแปรกับตัวแปรตามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีความ

สัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างกัน	โดยตัวแปรอิสระทั้ง	7	ตัวแปรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับตัวแปรตาม	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	ทุกตัวแปร	แต่ไม่พบว่ามีตัวแปรอิสระคู่ใดที่มีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเองเท่ากับหรือมากกว่า	 0.85	 ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขและ

ข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง

	 	 	 2.2.2	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการการ

ท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืนในอ�าเภอเขาค้อ	จังหวัดเพชรบรูณ์	โดยรวมอย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ	0.05	

มีจ�านวน	 6	 ตัวแปร	 ได้แก่	 ปัจจัยทัศนคติต่อการท่องเที่ยว	 (X
1
)	 ปัจจัยความตระหนักถึงประโยชน์

ต่อส่วนรวม	(X
2
)	ปัจจัยความตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรมแหล่งท่องเที่ยว	(X

3
)	ปัจจัยการได้

รับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว	(X
4
)	ปัจจัยแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ	(X

5
)	และปัจจัยการได้รับการ

สนับสนุนจากภาครัฐ	 (X
6
)	 โดยปัจจัยทั้ง	6	ปัจจัยสามารถร่วมพยากรณ์การมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนในอ�าเภอเขาค้อ	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 โดยรวมอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
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◆ ธารณา พวงจันทร์หอม ปิยากร หวังมหาพร ◆

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอ�าเภอเขาค้อ	จังหวัดเพชรบูรณ์	อยู่ในระะดับปานกลาง	

(R	=	0.58)	ซ่ึงสามารถพยากรณ์การเปลีย่นแปลงของการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบรหิารจัดการ

การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนในอ�าเภอเขาค้อ	 จังหวัดเพชรบูรณ์โดยรวมได้อย่างถูกต้องร้อยละ	 33

(R
2
	 =	 0.33)	 โดยเรียงล�าดับจากตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการผันแปรในตัวแปรตามในแบบคะแนน

มาตรฐานมากที่สุดไปหาน้อย	 ดังนี้	 ปัจจัยความตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรมแหล่งท่องเท่ียว

(X
3
	Beta	=	2.92)	ปัจจัยการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว	(X

4
	Beta	=	1.05)	ปัจจัยการได้

รับการสนับสนุนจากภาครัฐ	(X
6
	Beta	=	0.34)	ปัจจัยทัศนคติต่อการท่องเที่ยว	(X

1
	Beta	=	-0.88)	

ปัจจัยแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ	(X
5
	Beta	=	-1.42)	และปัจจัยความตระหนักถึงประโยชน์ต่อส่วนรวม	

(X
2
	Beta	=	-1.70)	

	 	 ทั้งนี้	สามารถสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นตรงในรูปคะแนนดิบ	และคะแนนมาตรฐาน	ได้

ดังนี้

	 Ŷ	=	3.76	-	0.27	(X
1
)	-	0.56	(X

2
)	+	1.19	(X

3
)	+	0.38	(X

4
)	-	0.44	(X

5
)	+	0.13	

(X
6
)	 และ	Ẑ	 =	 (-0.88	 (Z

1
))	 -	 1.70	 (Z

2
)	 +	 2.92	 (Z

3
)	 +	 1.05	 (Z

4
)	 -	 1.42	 (Z

5
)	 +	 0.34	

(Z
6
)	เมื่อ	Ŷ	และẐ	=	การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืนในอ�าเภอเขาค้อ	จังหวัดเพชรบูรณ์	 โดยรวมในรูปคะแนนดิบ	 (Unstandardized)	และคะแนน

มาตรฐาน	(Standardized)	ตามล�าดับ

	 3.	ปัญหาการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบรหิารจัดการการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืในอ�าเภอ

เขาค้อ	จังหวัดเพชรบูรณ์

	 ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอ�าเภอ

เขาค้อ	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า	 ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนในอ�าเภอเขาค้อ	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 ได้แก่	 ความตระหนักถึง

ปัญหาความเสือ่มโทรมแหล่งท่องเทีย่ว	ปัญหาการได้รบัข้อมลูข่าวสารด้านการท่องเทีย่ว	ปัญหาการได้

รับการสนับสนุนจากภาครัฐ	ปัญหาทัศนคติต่อการท่องเที่ยว	ปัญหาแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ	และปัญหา

ความตระหนักถึงประโยชน์ต่อส่วนรวม

	 4.	แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืนในอ�าเภอเขาค้อ	จังหวัดเพชรบูรณ์	

	 แนวทางการพฒันาการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบรหิารจัดการการท่องเทีย่วอย่างย่ังยืน

ในอ�าเภอเขาค้อ	จังหวัดเพชรบูรณ ์ประกอบด้วยประเด็นดังนี้
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◆ การพฒันาการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบรหิารจัดการการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืในอ�าเภอเขาค้อ จังหวดัเพชรบรูณ์ ◆

	 	 4.1	 ด้านการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกัน	 ประกอบด้วย	 ขั้นตอนที่ประชาชน

เข้ามามบีทบาทในการระบปัุญหา	และความต้องการ	เพือ่ให้โครงการทีว่างแผนตอบสนองความต้องการ

ที่แท้จริงของประชาชน	 อีกทั้งประชาชนจะได้มองเห็นถึงความส�าคัญของกิจกรรม	 และการด�าเนิน

กจิกรรม	โดยการให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการประชุมเพือ่ระบปัุญหา	มส่ีวนร่วมในการวเิคราะห์

ปัญหาด้วยตนเอง	โครงการทีว่างไวก็ัจะสามารถด�าเนนิไปสูจ่ดุหมายได้โดยง่าย	เพราะประชาชนจะเกดิ

ความรูส้กึถงึความเป็นเจ้าของโครงการ	ซ่ึงสามารถตอบสนองความต้องการ	หรอืแก้ปัญหาให้พวกเขาได้

	 	 4.2	 ด้านการวางแผนร่วมกัน	ประกอบด้วย	การร่วมกันวางแผนการด�าเนินโครงการ	และ

การร่วมกันวางแผนการด�าเนินกิจกรรม	เพื่อตอบสนองความต้องการ	หรือแก้ปัญหาของพวกเขาด้วย

ตัวของพวกเขาเอง	เช่น	การสรรหามัคคุเทศน์ท้องถิ่นเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	จากคนที่มีความรู้	

ความสามารถ	และมคีวามช�านาญในพืน้ที	่การทีป่ระชาชนในชุมชนสามารถเข้ามามส่ีวนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็น	ร่วมแรงร่วมใจ	ร่วมคิดร่วมท�า	ในการวางแผนร่วมกัน	ตลอดจนการตัดสินใจหาแนวทาง

แก้ไขปัญหา	และร่วมก�าหนดแนวทางในการด�าเนนิกิจกรรม	จะส่งผลให้พวกเขามคีวามรูส้กึเป็นเจ้าของ

กิจกรรมเหล่านั้น	และน�ามาซึ่งความร่วมมือร่วมใจในการด�าเนินกิจกรรมให้ส�าเร็จตามแผนที่วางไว้

	 	 4.3	 ด้านการติดตามและประเมินผลร่วมกัน	 ประกอบไปด้วย	 การประเมินว่าผลงานที่

ตนเองได้ร่วมด�าเนินกิจกรรมไปนั้นได้รับผลดี	 หรือได้รับผลประโยชน์มากน้อยเพียงใด	 และได้รู้ถึง

ปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินกิจกรรม	เช่น	ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวการให้บริการรถโดยสาร

มีจ�านวนรถโดยสารเพียงพอกับจ�านวนนักท่องเท่ียวหรือไม่	 ป้ายที่ใช้ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว

มคีวามชัดเจนหรอืไม่	มคัคุเทศน์ท้องถิน่มคีวามรู	้และให้ข้อมลูแก่นักท่องเทีย่วได้อย่างถกูต้องหรอืไม่	

การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ	 เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส�าคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน

อภิปรำยผลกำรวิจัย 

	 จากผลการวิจัยดังกล่าว	สามารถน�าไปสู่อภิปรายผล	ได้ดังนี้

	 1.	จากผลการวิจัยพบว่า	 ปัจจัยความตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรมแหล่งท่องเที่ยว

(X
3
	 Beta	 =	 2.92) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอ�าเภอเขาค้อ	จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

0.05	 สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้	 ทั้งนี้เป็นเพราะการที่ประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้

ส่วนเสยีเลง็เหน็คุณค่า	ความส�าคัญ	และรบัรูถ้งึสภาพปัญหาความเสือ่มโทรมแหล่งท่องเทีย่ว	ประชาชน

จะเข้ามาช่วยกนัรกัษาสิง่แวดล้อม	และแหล่งท่องเทีย่ว	เช่น	การจัดท�าโครงการส่งเสรมิ	และสนบัสนนุ

กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ผืนป่า	โครงการปลูกป่า	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	มลฑาวดี	พูลเกิด	(2552)	
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◆ ธารณา พวงจันทร์หอม ปิยากร หวังมหาพร ◆

ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	 การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อความยั่งยืน	 มีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนโดยชุมชน	โดยพบว่า	องค์ประกอบที่ส�าคัญ	7	

องค์ประกอบ	ได้แก่	ศักยภาพ	ชุมชน	เป้าหมาย	หลักการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การจัดองค์กร	การมีส่วน

ร่วม	การบรหิารจัดการด้านนกัท่องเทีย่ว	และการควบคุม	ส่วนผลการพฒันารปูแบบด้วยการสงัเคราะห์

แนวคิดการจัดการเชิงระบบ	 และองค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนโดย	 ชุมชนได้

องค์ประกอบหลัก	5	ด้าน	คือ	1)	ปัจจัยน�าเข้า	2)	กระบวนการแปรสภาพ	3)	ผลผลิต	4)	ผลการป้อน

กลับ	และ	5)	สิ่งแวดล้อม

	 2.	จากผลการวิจัยพบว่า	ปัจจัยการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว	(X
4
	Beta	=	1.05)	

เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ในอ�าเภอเขาค้อ	 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 สอดคล้องกับ

สมมติฐานของการวิจัยที่ต้ังไว้	 ทั้งนี้เป็นเพราะการที่ประชาชนในอ�าเภอเขาค้อได้รับรู้	 รับทราบเก่ียว

กับข้อมูล	 ข่าวสาร	 ความเคลื่อนไหวของการท่องเที่ยวผ่านสื่อต่าง	 ๆ	 เช่น	 วิทยุ	 โทรทัศน์	 นิตยสาร	

หนังสือพิมพ์	 เสียงตามสายของหมู่บ้าน	 หรือจากผู้น�าหมู่บ้าน	 เป็นต้น การได้รับข้อมูลข่าวสารเป็น

ปัจจัยส�าคัญท่ีจะกระตุ้นให้เกิดการรับรู้	 เกิดความสนใจ	 และเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันให้ประชาชนตอบ

สนองต่อการจัดการการท่องเที่ยว	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 พิมพ์ลภัส	 พงศกรรังศิลป์	 (2557)	

ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง	 การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน	 กรณีศึกษาบ้านโคกไคร	 จังหวัด

พังงา	 โดยพบว่า	 ผู้น�าชุมชนที่มีการติดต่อสื่อสารที่ดีระหว่างกัน	 การเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชน

ได้มโีอกาสมส่ีวนร่วมกับการด�าเนนิกิจกรรมการท่องเทีย่วทัง้ทางตรงและทางอ้อม	ซ่ึงเป็นส่วนส�าคัญที่

ท�าให้กลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่

	 3.	จากผลการวิจัยพบว่า	ปัจจัยการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ	 (X
6
	Beta	=	0.34)	 เป็น

ปัจจัยทีม่อิีทธพิลต่อการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบรหิารจดัการการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืในอ�าเภอ

เขาค้อ	 จังหวัดเพชรบูรณ ์ โดยรวมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 สอดคล้องกับสมมติฐาน

ของการวิจัยที่ตั้งไว้	 ทั้งนี้เป็นเพราะการได้รับการช่วยเหลือ	 และการสนับสนุนจากหน่วยงานปกครอง

ในท้องถิ่น	เทศบาล	หรือหน่วยงานต่าง	ๆ	ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	การสนับสนุน

จากภาครัฐซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�าคัญไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านงบประมาณ	การให้ความรู้แก่ประชาชน

ในเรือ่งการบรหิารจดัการ	การจดัสรรบคุลากรเพือ่สนบัสนุนการด�าเนนิงานของประชาชนให้ส�าเรจ็ลลุ่วง	

สอดคล้องกบังานวจัิยของ	รฐักรณ์	แสงโชติ	(2554)	ได้ท�าการศึกษาเรือ่ง	การมส่ีวนร่วมของประชาชน

ในการจดัการการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืในเทศบาลต�าบลปาย	จงัหวดัแมฮ่่องสอน	โดยพบว่า	การมีสว่น

ร่วมของกลุ่มเจ้าหน้าท่ีรัฐในการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนมีระดับปานกลาง	 พบว่าลักษณะการ

มีส่วนร่วมทั้งการแสดงทางความคิด	 การเข้าร่วมปฏิบัติ	 และการร่วมติดตามประเมินผล	 เห็นได้จาก
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◆ การพฒันาการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบรหิารจัดการการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืในอ�าเภอเขาค้อ จังหวดัเพชรบรูณ์ ◆

การเข้าร่วมปฏิบัติตามกฎระเบียบ	นโยบาย	หรือมาตรการในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวอ�าเภอปาย	

นอกจากนีข้้อจ�ากัดด้านเวลาเป็นปัญหาทีส่�าคัญท่ีสดุ	โดยเฉพาะในช่วงฤดูการท่องเทีย่ว	ประชาชนกลุม่

ตัวอย่างทุกกลุ่มเห็นถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ	 และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะวัฒนธรรม	

และประเพณีด้ังเดิม	ข้อเสนอแนะเก่ียวกับภาครฐั	หรอืหน่วยงานทีร่บัผิดชอบควรให้ความส�าคัญ	และ

ความจริงใจในการมุ่งมั่นจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แสดงให้เห็นผลงานที่เป็นรูปธรรม	ควรมีเจ้า

หน้าที่ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องลงไปศึกษา	 และพัฒนาอย่างจริงจัง	 มีการสนับสนุนด้านงบประมาณ

เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์	 และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	 มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดการ

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม	

	 4.	จากผลการวิจัยพบว่า	ปัจจัยทัศนคติต่อการท่องเที่ยว	(X
1	
Beta	=	-0.88)	เป็นปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอ�าเภอเขาค้อ	

จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 สอดคล้องกับสมมติฐานของ

การวิจัยที่ต้ังไว้	 ทั้งนี้เป็นเพราะทัศนคติ	 เจตคติ	 ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนในท้องถ่ินที่มีต่อ

การท่องเที่ยวในอ�าเภอเขาค้อ	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 ซ่ึงอาจแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม	

การกระท�า	ค�าพดู	ทีเ่ป็นได้ทัง้ในทางบวกและทางลบ	สองคล้องกบังานวจิยัของ	นวรตัน์	ยิง่ยวด	(2560)	

ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	ทัศนคติของคนในชุมชนที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว	:	กรณีศึกษา	ดอยแม่สลอง	

อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	จงัหวัดเชียงราย	โดยพบว่า	ทศันคติของคนในชุมชนทีม่ต่ีอการพฒันาการท่องเทีย่ว

ของผู้ให้ข้อมลูทัง้	2	กลุม่	มคีวามใกล้เคียงกันในด้านการคิด	และการรบัรู	้คือ	การท่องเทีย่วสร้างอาชีพ	

และรายได้ให้กับคนในชุมชน	ท�าให้ชุมชนมีความเจริญขึ้น	ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ด้านอารมณ์ความรู้สึก

ผู้ให้ข้อมูลทั้ง	2	กลุ่ม	มีความรู้สึกในทางบวกต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในชุมชน	ต้องการ

ให้มกีารพฒันาการท่องเทีย่วให้ดีย่ิงขึน้	ด้านพฤติกรรมของคนในชุมชนมคีวามสามคัคีร่วมใจกนัในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรม	วิถีชีวิต	และสิ่งแวดล้อม	

	 5.	จากผลการวิจัยพบว่า	 ปัจจัยแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ	 (X
5 
Beta	 =	 -1.42)	 เป็นปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอ�าเภอเขาค้อ	

จังหวัดเพชรบูรณ ์ โดยรวมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 สอดคล้องกับสมมติฐานของการ

วิจัยท่ีต้ังไว้	 ทั้งน้ีเป็นเพราะสิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับทางเศรษฐกิจที่ประชานคาดหวังที่จะได้รับ	 หลัง

จากท�าการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ณัฐพร	ดอกบุญนาค	และ

ฐาปกรณ์	 ทองค�านุช	 (2556)	 ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง	 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ

การท่องเที่ยว	:	กรณีศึกษาชุมชนในตลาดร้อยปี	สามชุก	อ�าเภอสามชุก	จังหวัดสุพรรณบุรี	โดยพบว่า

ด้านของการจดัการ	ด้านสถานทีจ่ะเข้ามามส่ีวนร่วมทัง้ในด้านวางแผน	การประชุม	นโยบาย	หรอืแสดง

ความเห็นต่าง	 ๆ	 ด้านของสิ่งอ�านวยความสะดวกนั้น	 ชุมชนจะมีส่วนแค่การแสดงความคิดเห็นว่าดี
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หรือไม่	ต้องการหรือไม่ต้องการ	แต่ไม่ได้เข้ามาส่วนในการวางแผน	คิดนโยบาย	หรือการจัดการ	ด้าน

แรงจูงใจทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่ได้รับจากการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

การท่องเที่ยว	 และด้านบุคลากร	 ประชาชน	 หรือคนในชุมชนน้ันมีส่วนร่วมมาก	 แต่ในส่วนของ

การจัดการด้านกฎเกณฑ์ทางการท่องเที่ยวในตลาดร้อยปีสามชุกน้ัน	 คนในชุมชนมีส่วนร่วมลดลง	

หากเทียบกับด้านอื่น	ๆ	เนื่องจากปัจจุบันกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ	โดยกฎที่ได้ปฏิบัติ	คือ	สิ่งที่ท�าสืบต่อกันมา	

และไม่ได้มีการวางกฎเกณฑ์ที่ตายตัว

	 6.	จากผลการวิจัยพบว่า	ปัจจัยความตระหนักถึงประโยชน์ต่อส่วนรวม	(X
2	
Beta	=	-1.70)	

เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ในอ�าเภอเขาค้อ	 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 สอดคล้องกับ

สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้	ทั้งนี้เป็นเพราะความรู้สึกที่มีต่อชุมชน	การมีส่วนร่วมที่จะได้รับเมื่อตน

เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง	 หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	 ซ่ึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคม	

หรอืการพฒันาของชุมชน	สอดคล้องกบังานวจิยัของ	เสาวคนธ์	เหลอืงทองค�า	(2558)	ได้ท�าการศึกษา

เรื่อง	 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน	 :	 กรณีศึกษาอ�าเภอปราณบุร	ี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	โดยพบว่า	ระดับการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ในปานกลาง	เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านการมส่ีวนร่วมอยูใ่นระดับปานกลาง	คือ	ด้านการติดตามประเมนิผล	อยูล่�าดับทีแ่รก	รองลงมา	

คือ	 ด้านการปฏิบัติกิจกรรมค้นหาปัญหา	 และด้านการวางแผน	 ส่วนประชาชนที่มีเพศ	 อายุระดับ

การศึกษา	 อาชีพ	 และรายได้ต่อเดือนต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบย่ังยืนใน

อ�าเภอปราณบรุ	ีจังหวดัประจวบคีรขีนัธ์	ในภาพรวมแตกต่างกนั	อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ	0.05	

ประชาชนเสนอแนะแนวทางโดยให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

รวมทัง้การเสนอแนวทางในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ	ตลอดจนการพฒันาทรพัยากรการท่องเทีย่ว

ด้านศิลปวัฒนธรรม	และวิถีชีวิตของชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐาน	และมีความยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ 

	 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย	

	 การพฒันาการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบรหิารจัดการการท่องเทีย่วอย่างย่ังยืนในอ�าเภอ

เขาค้อ	จังหวัดเพชรบูรณ์	ผู้ศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

	 1.	ควรให้ความส�าคัญกบัปัญหาความเสือ่มโทรมแหล่งท่องเทีย่ว	โดยจัดท�าโครงการก�าจัดขยะ

มูลฝอยภาครัฐควรเข้ามาก�าหนดข้อบังคับ	 ระเบียบปฏิบัติด้านการทิ้งขยะ	 การจัดเก็บขยะ	 และการ

ก�าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี	ชัดเจน	และเป็นรูปธรรม	เมื่อมีจ�านวนนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว

มากขึ้น	 ย่อมส่งผลให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย	 ปัญหาขยะ
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มูลฝอยน�าไปสู่การท�าให้สภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมลง	

	 2.	ควรสร้างความเข้าใจกับคนในท้องถิ่นให้ชัดเจนในเรื่องการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่แท้จริง	 ว่าเป็นกิจกรรมที่มุ่งประโยชน์ในระยะยาวในด้านการ

สร้างความเข้มแขง็แก่ชุมชนให้สามารถพึง่พาตนเองได้	โดยเน้นการให้ชุมชนมอีาชีพ	มส่ีวนร่วมในการ

เป็นเจ้าของ	 ตลอดจนการแบ่งผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม	 โดยการจัดท�าโครงการท่องเที่ยวสีเขียว	

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 รวมท้ังการส่งเสริมการผลิตสินค้าหัตถกรรมของชุมชนควบคู่กันไป	

เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน

	 3.	ควรแต่งต้ังหน่วยงานภาครฐัทีม่คีวามรูด้้านการท่องเทีย่ว	เพือ่ให้เข้ามาดูแลแหล่งท่องเทีย่ว

อย่างจริงจัง	 รวมถึงการท�าหน้าที่สื่อสาร	 ประสานงานกับผู้ที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในระดับ

ชุมชน	 เนื่องจากคนในชุมชนยังขาดความรู้	 ขาดความพร้อมในการบริหารจัดการ	 การที่ชุมชนบริหาร

จัดการกันเองเป็นการจัดการการท่องเที่ยวโดยไม่มีทิศทาง	 ท�าให้เกิดปัญหา	 เกิดผลกระทบต่าง	 ๆ	

ตามมา	หน่วยงานภาครัฐอาจเข้ามาบริหารในลักษณะการจัดตั้งระบบพี่เลี้ยง	คอยให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	

จนกระทั่งชุมชนสามารถเรียนรู้	และบริหารจัดการท่องเที่ยวได้เอง	หน่วยงานภาครัฐจึงจะถอนตัวออก

มา	รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่หน่วยงานภาครัฐควรเน้นประโยชน์ในระยะยาว	

โดยมมีาตรการทีจ่ะท�าให้รปูแบบการท่องเทีย่วของชุมชนย่ังยนืต่อไป	ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณ

ในการพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว	ระบบสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานทีต้่องรบีด�าเนนิการปรบัปรงุโดยเรว็	ได้แก่	

ถนน	ไฟฟ้า	น�้าประปา	ห้องน�้า	และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

	 4.	การควบคุมจ�านวนนักท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมกับขนาด	 และศักยภาพของแหล่ง

ท่องเที่ยวจ�านวนนักท่องเที่ยวที่มากจนเกินไปจะสร้างมลภาวะให้กับสภาพแวดล้อม	 ในการจัดการ

การท่องเทีย่วทุกรปูแบบควรมกีารศึกษาขดีความสามารถในการรองรบัจ�านวนนกัท่องเทีย่วของกจิกรรม

แต่ละประเภท	 วิธีควบคุมจ�านวนนักท่องเที่ยววิธีหนี่ง	 ได้แก่	 การเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง	

เพื่อกระจายจ�านวนนักท่องเที่ยวออกไปยังจุดอื่นที่ใกล้เคียงกัน	การมีจ�านวนนักท่องเที่ยวมากจนเกิน

ไปจะเกิดปัญหา	เช่น	สถานที่จอดรถที่ไม่เพียงพอ	ความแออัด	การท�าลายทัศนียภาพ	และเกิดความ

เสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว	ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความนิยมของนักท่องเที่ยวในระยะยาว

	 5.	การบริหารงานของชุมชนต้องมีความโปร่งใส	ชัดเจน	มีกฎเกณฑ์	 และระเบียบปฏิบัติที่มี

การตกลงร่วมกัน	เป็นที่ยอมรับกันในชุมชน	และตรวจสอบได้	รวมถึงการเปิดโอกาสให้คนจากชุมชน

ใกล้เคียง	และชุมชนอ่ืน	ๆ 	ได้เข้ามามบีทบาท	และมส่ีวนร่วมด้านการท่องเทีย่ว	ควรมกีารจดัเวทชีาวบ้าน

อย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ	เพือ่เปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเหน็	ช้ีแจง	การน�าเสนอปัญหา	อุปสรรค	

และข้อบกพร่องทีเ่กิดขึน้ในแหล่งท่องเทีย่ว	นอกจากนีชุ้มชนควรมคีวามจรงิใจ	ไม่ควรเอาเปรยีบ	หรอื
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หลอกลวงนักท่องเที่ยวในการขายสินค้า	 และบริการที่ค้าก�าไรเกินควรในช่วงเทศกาล	 ควรตระหนัก	

และให้ความส�าคัญกับการจัดการการท่องเท่ียวแบบยั่งยืนที่เน้นการสร้างความประทับใจให้แก่

นักท่องเที่ยว	 เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง	หรือประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นมาท่องเที่ยว

เช่นกัน

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 

	 1.	ควรมีการวิจัยโดยการน�าสมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรงไปทดสอบการพัฒนาการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการบรหิารจัดการการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืในอ�าเภอเขาค้อ	จังหวดัเพชรบูรณ์	

ไปใช้ในการด�าเนินงาน

	 2.	ควรมีการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอ�าเภอเขาค้อ	 จังหวัดเพชรบูรณ์ ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอ�าเภอเขาค้อ	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 ตลอดจนแนวทางการ

พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอ�าเภอเขาค้อ	

จังหวัดเพชรบูรณ์	 ในมุมมองของภาครัฐ	 ผู้ประกอบการท่องเที่ยว	 และนักท่องเที่ยว	 เพื่อยืนยันผล

การวิจัยอีกครั้ง	
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