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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชายทะเลปากน ้าของ อ้าเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชายทะเลปากน ้าของ 
อ้าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชายทะเล
ปากน ้าของ อ้าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรและแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคใน
การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชายทะเลปากน ้าของ อ้าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดย
แบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นสี่กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ีหน่ึง คือนายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้า อ้าเภอ
หลังสวน  จังหวัดชุมพร กลุ่มท่ีสอง คือ รองนายกเทศมนตรี อ้าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
กลุ่มท่ีสาม คือ หัวหน้าประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว อ้าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และ
กลุ่มท่ีสี่ นักท่องเท่ียว อ้าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร จ้านวน 5 คน เก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงเจาะลึก และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนา   ซึ่งประมวลผลควบคู่ไปกับ
การค้นคว้าวิจัยเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

ผลการศึกษา  พบว่า มีนโยบายด้านการท่องเท่ียว และกีฬาได้สนับสนุนการพัฒนา
พื นท่ีตามแนวชายฝั่งทะเลเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  ส่งเสริมพัฒนาการตลาดและ
การบริการท่ีมีคุณภาพน่าประทับใจแก่นักท่องเท่ียว  ตลอดจนเช่ือมโยงเครือข่ายการ
ท่องเท่ียวผ่านทางสังคมออนไลน์ ซึ่งมีการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชายทะเลปากน ้า อ้าเภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร รวมไปถึงการพัฒนาบริเวณท่ีอยู่รอบ ๆ ตามชายทะเลโดยมี
นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน วางระบบการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานให้
สอดคล้องกับความจ้าเป็นความต้องการของประชาชนตลอดจนสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ  
รวมถึงบูรณาการเพื่อการท่องเท่ียว และส่วนของนโยบายด้านการบริหาร เน้นการส่งเสริม
ให้มีการท้างานร่วมกัน ระหว่าง ประชาชน ภาครัฐ และหน่วยงานผู้ดูแลในพื นท่ีนั น  
สนับสนุนการด้าเนินงาน  สนับสนุนประชาชนให้มีความเข้มแข็งร่วมกัน จึงเน้นการพัฒนา
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการคิดตัดสินใจพัฒนาให้ส่งผลส้าเร็จ  
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ค้าส้าคัญ : การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชายทะเลปากน ้า 
1บทความเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลปากน ้าของ อ้าเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร” ซ่ึงได้ผ่านการสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จุลปานนท์ 
2 นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ( สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
3 อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ 

 
บทน้า 

ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 

ชุมชนปากน ้าหลังสวนได้รับการประกาศจัดตั งเป็นสุขาภิบาลปากน ้าหลังสวน เมื่อ
วันท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2500 ตามประกาศราชกิจจานุ เบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 74 ตอนท่ี 
4 หน้าท่ี 17ลงวันท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2500 ประกอบด้วยพื นท่ี หมู่ท่ี 1 และ หมู่ท่ี 3 ของ
ต้าบลปากน ้า อ้าเภอหลังสวน รวมพื นท่ี 1,208 ตารางกิโลเมตร  การบริหารงานสุขาภิบาล
อยู่ภายใต้การก้ากับของฝ่ายปกครองโดยมีนายอ้าเภอหลังสวนเป็นประธานกรรมการ
สุขาภิบาล ปลัดอ้าเภอเป็นปลัดสุขาภิบาล และมีตัวแทนชุมชนเป็นกรรมการสุขาภิบาล 
จ้านวน 9 คน รวมเป็นระยะเวลา 42 ปี จึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล
ปากน ้าหลังสวน เป็นเทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวน เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
ตามประกาศราชกิจจานุ เบกษา เล่มที่ 116 ตอนท่ี 9  ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 
และรองประธานกรรมการสุขาภิบาลในขณะนั น คือ นายเจด็จ เกตากุล  ได้รับการแต่งตั ง
ให้เป็นนายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าหลังสวนคนแรก และในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเลือกตั ง
นายกเทศมนตรีโดยตรงจากประชาชนเป็นครั งแรก ต่อมาองค์การบริหารส่วนต้าบลปากน ้า
หลังสวน ซึ่งมีเขตพื นท่ีของต้าบลปากน ้าท่ีอยู่นอกเขตเทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวนเดิม 
ประกอบด้วยหมู่ท่ี 2, 4, 5และ หมู่ท่ี 6 ได้บูรณาการรวมกับเทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวน 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง รวมองค์การบริหารส่วนต้าบลกับเทศบาล เมื่อวันท่ี 
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เป็นเขตพื นท่ีเทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวนทั งต้าบลปากน ้า รวม
พื นท่ีทั งหมด 8,618 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,386 ไร ่

การท่องเท่ียวถือว่ามีบทบาทส้าคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็น
อย่างมาก หลังจากมีการจัดตั งองค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวขึ นในปี พ.ศ.2503 และเติบโต
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อย่างรวดเร็ว จนกระท่ังได้มีการบรรจุแผนพัฒนาการท่องเท่ียวไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520–2524) เป็นครั งแรกและปฏิบัติต่อเน่ืองมาจนถึง
ปัจจุบัน (พิทยา บุษรารัตน์ และสมปอง ยอดมณี, 2544: 128)   

 ประเทศไทยนับตั งแต่ปี พ.ศ.2525 การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายได้
ให้กับประเทศเป็นอันดับหน่ึงของการค้าบริการรวมของประเทศ แล้วยังเป็นอุตสาหกรรมท่ี
ก่อให้เกิดธุรกิจ  ท่ีเกี่ยวเน่ืองอีกมากมาย อาทิ ร้านอาหาร  ร้านจ้าหน่ายของท่ีระลึก การ
คมนาคม ขนส่ง เป็นต้น  โดยในแต่ละปีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสามารถสร้างรายได้เข้า
สู่ประเทศในรูปเงินตรา  รวมทั งสร้างกระแสเงินหมุนเวียนภายในประเทศจากคนไทยเท่ียว
ไทย  นับแสนล้านบาท (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา , 2554: 5)  จึงท้าให้รัฐบาล
เล็งเห็นถึงความส้าคัญ ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และได้ประกาศให้ปี พ.ศ.2530  
เป็นปีแห่งการท่องเท่ียวไทย จนท้าให้นโยบาย ส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐกระจายไปยัง
ทุกภูมิภาคของประเทศ  ความส้าเร็จของการท่องเท่ียวไทย หรือยุคทองของการท่องเท่ีย
เริ่มในช่วงแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 6 (2530-2534) โดยมีรายได้
จากการท่องเท่ียวในปีแรกของแผนฯ ประมาณ 50,000 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 100,000 
ล้านบาท ในปีสุดท้ายของแผนฯ จนกระทั่งในปี 2534 รายได้ จากการท่องเท่ียวเท่ากับสอง
ในสามของสินค้าส่งออกประเภทเกษตรกรรม และมีมูลค่าใกล้เคียงกับรายได้   จากการ
ส่งออกสิ่งทอ และเสื อผ้าส้าเร็จรูป  ซึ่งเป็นสินค้าหัตถกรรมท่ีมีการส่งออกสูงสุด (โอเค
เนช่ัน, 2551)   การท่องเท่ียวถือว่าเป็นนโยบายส้าคัญท่ีรัฐบาลทุกสมัยให้ความส้าคัญ 
เพราะสามารถสร้าง และยังมีส่วนส้าคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานของการ
คมนาคมขนส่ง รวมถึงการค้าและการลงทุน พร้อมทั งเมื่อประเทศประสบภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ  การท่องเท่ียวสามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ในเวลาท่ีรวดเร็วกว่าภาคผลิต
และบริการอื่น ๆ (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา,2554: 1) อย่างไรก็ตามภายใต้การ
บริหารงานของรัฐบาล ได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญของการท่องเท่ียว จึงได้มีการก้าหนด
นโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีส้าคัญ ดังนี  1) เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียว 2) 
ส่งเสริมการท่องเท่ียวทั งในและต่างประเทศ 3) พัฒนาด้านการตลาด และประชาสัมพันธ์ 
4) พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียว 5) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการ 
6) ส่งเสริมสนับสนุนตลาดท่องเท่ียว 7) ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อสร้างคุณค่าและ
มูลค่า 8) ผลักดัน ความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ  จากนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว
ข้างต้น จะเห็นได้ว่าเป็นนโยบายท่ีเน้นการเพิ่มจ้านวน นักท่องเท่ียวให้สูงขึ น และพัฒนา
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โครงสร้างพื นฐานท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียวและผลจากนโยบายดังกล่าวท้าให้ จ้านวน
นักท่องเท่ียวของไทยมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ นโดยสังเกตเห็นได้จากในปี พ.ศ.2558 ท่ีผ่านมา
มี  

ในปี พ.ศ.2559 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว ซึ่งนับว่ามี
ความส้าคัญ  กับประเทศไทยเป็นอย่างมากในแง่ของการท่องเท่ียว กล่าวคือ องค์การการ
ท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization : UNWTO) ได้คาดการณ์ว่าในอีก 8 ปี
ข้างหน้า ค.ศ.2020 จะมีนักท่องเท่ียวท่ัวโลก โดยเป็นนักท่องเท่ียวแถบเอเชียแปซิฟิกนั น
ส่วนหน่ึงเป็นนักท่องเท่ียวในอาเซียน แสดงให้เห็นว่า การท่องเท่ียวในแถบอาเซียน ยังมี
แนวโน้มเติบโตขึ นอีกมาก ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายๆ ประเทศเริ่มต่ืนตัวและให้
ความส้าคัญกับ การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเท่ียวท่ีมี
แนวโน้มว่า  จะมีนักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศแถบอาเซียนมากขึ น  (ไทยเออีซี, 
2555) ประเทศไทยนับว่ามีความได้เปรียบประเทศอื่น ๆ ในหลายด้าน ทั งแหล่งท่องเท่ียว          
ทางธรรมชาติท่ียังคงความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม รวมทั งวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน 
ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีถือว่า อยู่ในเกณฑ์ดี จึงท้าให้ประเทศไทยครองอันดับ
ต้นๆ เมืองท่ีน่าท่องเท่ียวท่ีสุดในโลก (กฤตยา เช่ือมวราศาสตร์ , 2556) ซึ่งหากจะ
เปรียบเทียบสัดส่วนนักท่องเท่ียวจากประเทศกลุ่มอาเซียนกับปริมาณนักท่องเท่ียวต่างชาติ   
ท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย ปริมาณนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเข้ามาท่องเท่ียวใน
ประเทศไทย (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน , 2556) 
จังหวัดชุมพร เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหน่ึง เป็นประตูด่านแรกของภาคใต้ มีหาดทรายทอดตัว 
ยาวถึง 222 กิโลเมตร มีเกาะแก่งกว่า 30 เกาะ ความสวยงามของน ้าทะเลสีครามความร่ม
รื่นของสภาพ ธรรมชาติ แนวปะการัง ดอกไม้ทะเล และฝูงปลาหลากชนิด ท้าให้จังหวัด
ชุมพรเหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวยุคใหม่  เป็นเมืองผลไม้ท่ีมีผลไม้ขึ นช่ือมากมาย
นานาชนิดและช่วงฤดูกาลผลไม้  เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ไม่ว่าจะเป็นกล้วยเล็บมือ 
ทุเรียน ลองกอง เงาะ มังคุด เป็นต้น เหมาะอย่างยิ่งส้าหรับการท่องเท่ียวลักษณะนี เป็น
การท่องเท่ียวท่ีสามารถเข้าไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของชาวสวน กิจกรรมภายในสวน รวมถึงอิ่ม
อร่อยไปกับผลไม้  นักท่องเท่ียวจะได้รับความเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติท่ี สวยงามของป่า
เทือกเขาหินปูน ตลอดสองข้างทางจะรายล้อมไปด้วยสวนผลไม้ตลอดทาง  บรรยากาศเต็ม
ไป ด้วยต้นไม้ ร่มร่ืน  เขียวชอุ่ม  
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นอกจากนี   จังหวัดชุมพรยังมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจอีกมากมาย แต่อย่างไรก็ 
ตามเน่ืองจากระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื นฐานอาจไม่สามารถรองรับ
นักท่องเท่ียวได้จ้านวนมาก  กิจกรรมการท่องเท่ียวยังไม่มีหลากหลาย ยังไม่สามารถดึงดูด
ให้นักท่องเท่ียวพักค้างเป็นระยะเวลาท่ียาวนานขึ น  รวมทั งขาดการประชาสัมพันธ์ท่ี
ต่อเน่ือง  ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเท่ียวทั งชาวไทยและต่างชาติ เดินทางมาท่องเท่ียวใน
จังหวัดชุมพรมากมาย ทั งจ้านวนนักท่องเท่ียว และรายได้จากการท่องเท่ียวของจังหวัด 
ชุมพร มีแนวโน้มเติบโตขึ นเรื่อย ๆ ในภาพรวมสถานการณ์การท่องเท่ียวของจังหวัดชุมพร 
ยังคงมีปัญหา  เรื่องของการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว  และการบริหารจัดการให้มี
ความพร้อม สามารถรองรับ นักท่องเท่ียวได้เป็นจ้านวนมาก 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชายทะเลปากน ้า ของอ้าเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร 

2 .เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชายทะเลปากน ้า  ของ
อ้าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

3.  เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชายทะเลปากน ้า  
ของอ้าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง รูปแบบการพัฒนาท่ีสนองความต้องการของ
คนในรุ่นปัจจุบันโดยไม่ท้าให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตต้องประนีประนอมยอมลดทอน
ความสามารถในการท่ีจะตอบสนองความต้องการของตนเองการก้าหนดแนวทางการใช้
ประโยชน์และการพัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียว รวมทั งปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง
กับการท่องเท่ียว โดยใช้ทรัพยากรเหล่านี ให้เกิดคุณค่าอย่างชาญฉลาด และยังคงรักษา
เอกลักษณ์ของธรรมชาติไว้ให้นานท่ีสุดเกิดผลกระทบน้อยท่ีสุด และใช้ประโยชน์ได้
ตลอดไป 
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ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง ศักยภาพและคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียวทั ง
ในด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว การคมนาคมท่ีสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว ความปลอดภัย 
ท่ีพักแรมสิ่งอ้านวยความสะดวก และด้านข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของแหล่งท่องเท่ียว 

ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

1. เพื่อทราบถึงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชายทะเลปากน ้า ของอ้าเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร 

2.  เพื่อทราบถึงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง ของ
ชายทะเลปากน ้า อ้าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

3.  เพื่อทราบถึงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวมีแนวทางการแก้ไขอย่างไรบ้าง ของ

ชายทะเลปากน ้า อ้าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

วิธีการวิจัย 

การศึกษานี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธี
วิเคราะห์แบบการวิเคราะห์เชิงเนื อหา (Content Analysis) ซึ่งได้จากการศึกษาเอกสาร 
(Documentary) การสังเกต (Observation) และการสัมภาษณ์  โดยน้าข้อมูลท่ีได้รับจาก
การถอดเทปสัมภาษณ์มาวิเคราะห์  เพื่อพิจารณาประเด็นท่ีมี  ความเหมือนกันหรือต่างกัน  
ซึ่งผู้วิจัยท้าการศึกษาประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการของการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติของ  อ้าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร   ซึ่งจะท้าให้เกิดประโยชน์และเกิดความ
ยั่งยืนในพื นท่ีสืบไป 

 

แนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ความหมายของ “การพัฒนา (Development)” ไว้ดังนี  การพัฒนา หมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีการก้าหนดทิศทาง (Directed change) หรือวางแผนเอาไว้ล่วงหน้า 
(Planned change) ซึ่งทิศทางท่ีก้าหนดขึ นจะต้องเป็นการกระท้าเชิงบวกท่ีกลุ่มหรือ
ชุมชนสร้างขึ น จึงกล่าวได้ว่า การพัฒนาเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีพึงปรารถนา (Desired 
change) นอกจากนั นการพัฒนายัง หมายถึง  ความเจริญ งอกงาม การเติบโตในแง่ของ
แนวความคิด แนวทางหรือวิธีการต่าง ๆมีหลักการพื นฐานท่ีจะท้าให้บุคคลท่ีจะท้าให้บุคคล
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หรือประชาชนท่ัวไปของสังคมมีความงอกงามทางสติปัญญา ตลอดจนสามารถท้างาน หรือ
ด้าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิต รายได้และยกระดับ
ความเป็นอยู่ของตนให้ดีขึ น โดยการพัฒนาจะสัมฤทธิ์ผลได้ก็ต่อเมื่อปัจเจกบุคคลมีส่วนร่วม
ในกระบวนการพัฒนาอย่างแท้จริง  การพัฒนายังมีลักษณะเป็นกระบวนการในการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของบุคคล ทั งทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมุ่งให้เกิดความเสมอภาค 
สามารถสร้างให้เกิดการกระจายทางเศรษฐกิจสังคมอย่างทั่วถึง ทั งรายได้การบริการต่าง ๆ
ท่ีรฐัพึ่งให้แก่ประชาชน ท้าให้ชนบทและในเมืองให้น้อย 

 ดังนั น การพัฒนา คือสิ่งท่ีมีผลกระทบต่อปัจเจกบุคคลไม่ทางใดก็ทางหน่ึง ไม่ใช่
เป็นเพียงสิ่งท่ีปัจเจกชนแต่ละคนต้องการท่ีจะยกระดับของตัวเองให้ดีขึ นเท่านั น แต่
เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาคือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของ ทุกคนในสังคมให้มี
มาตราฐานสูงท่ีขึ น ดังนั นควรมุ่งเน้นให้การพัฒนาบรรลุไปสู่เป้าหมาย ในทิศทางท่ีเกิด
ประโยชน์กับคนส่วนใหญ่และการพัฒนาท่ีควรน้าไปใช้กับกลุ่ม (สานิตย์ บุญชู, 2527) 

การพัฒนาในบริบทท่ีเกี่ยวข้อง จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพเหตุการณ์ต่าง ๆให้
ชุมชนดีขึ น ทั งทางเศรษฐกิจและสังคมโดยมีการก้าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจนและ
แน่นอน รวมทั งก้าหนดอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนั นหลักการส้าคัญของการพัฒนาแบบ
ยั่งยืนนั นควรมองจากมิติทางสังคม  4  ประการคือ 

1. คงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
2. การตัดสินใจใด ๆของชุมชนและการจัดองค์กรทางสังคมต้องสอดคล้องกับ

หลักการนิเวศวิทยาท้องถ่ินเพื่อความยั่งยืนของสถาบันทางสังคม    
 3. การพัฒนาควรเริ่มต้นจากระดับล่าง ควรได้รับสิทธิในการมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการและควบคุมทรัพยากรของตนเอง 
  4. การพัฒนาเป็นไปเพื่อความยุติธรรมทางสังคม ซึ่งหมายถึงความมั่นคงของการ

ด้ารงชีวิต ต้องครอบคลุมกลุ่มชนผู้ยากไร้ในปัจจุบัน และอนุชนรุ่นหลัง  
หลักการพัฒนาดังกล่าวสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวได้ 

ดังจะกล่าวถึงในล้าดับต่อไป 

1. พื นท่ีท่องเท่ียวท่ีติดตลาดแล้ว จะท้าการพัฒนาได้โดยอาศัยความร่วมมือจาก
หน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง จัดการท้าแผนการใช้ประโยชน์ของพื นท่ีโดยไม่เกิน
ความสามารถในการรับรองของพื นท่ีและความร่วมมือในระดับท้องถ่ิน 
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2. พื นท่ีท่ีมีศักยภาพทางการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ   ท่ีเป็นพื นท่ีท่ีมีศักยภาพ
ทางการท่องเท่ียวและต้องพยายามพัฒนาพื นท่ีใกล้เคียงด้วย เพื่อการกระจายประโยชน์
ของการพัฒนาการท่องเท่ียวไปยังจังหวัดใกล้เคียงอย่างกว้างขวาง 

3. พื นท่ีส้าหรับการท่องเท่ียวภายในจังหวัด เป็นพื นท่ีในจังหวัดหรือระหว่างจังหวัด
ใกล้ๆกันคณะกรรมาธิการการท่องเท่ียวและการศึกษาวุฒิสภา กล่าวถึง การพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียว 

สรุปได้ว่า เป็นการบริหารและจัดการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่งให้มี 
เอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมาะกับสภาพทรัพยากร มีความหลากหลายด้านจุดประสงค์ทาง
การศึกษา   เรียนรู้เป็นหลัก และไม่ส่งผลกระทบให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ซึ่งจะมีการ
ด้าเนินงาน 3 ด้าน คือ 1) ด้านนโยบาย 2) ด้านการจัดการ ได้แก่การจัดการพื นท่ีท่องเท่ียว 
การให้การศึกษาและสื่อความหมาย การจัดการการท่องเท่ียว การบริการการท่องเท่ียว 
การจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการตลาด 
และการมีส่วนร่วม 3) ด้านการด้าเนินการ 

ทั งนี วรรณา วงค์วาณิช (2546) ประมวลแนวคิดของบูฮาริส  และ แมคอินทอชและ
โกลด์เนอร์แล้วเสนอองค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียวไว้ 7 องค์ประกอบดังนี คือ 

    1. นักท่องเท่ียว ถือว่าเป็นองค์ประกอบส้าคัญท่ีสุดของธุรกิจท่องเท่ียว
ประกอบด้วยลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ ส่วนท่ีหน่ึง ลักษณะของนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยัง
แหล่งท่องเท่ียวแต่ละประเภทว่าแต่ละ ประเภทมีลักษณะนักท่องเท่ียวเป็นอย่างไร โดย
จ้าแนกตามลักษณะเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ เชื อชาติหรือสัญชาติ ทั งนี 
เน่ืองจากลักษณะนักท่องเท่ียวมีผลต่อ การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว เพราะนักท่องเท่ียว
ลักษณะต่าง ๆ ก็มีความสนใจท่ีจะท่องเท่ียวตามประเภทแหล่งท่องเท่ียวไม่เหมือนกัน ส่วน
ท่ีสอง การกระจายของนักท่องเท่ียวว่านักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามานั นมาจากประเทศ
ใดบ้าง มีจ้านวนมากน้อยเพียงใด และนิยมไปท่องเท่ียวยังแหล่งท่องเท่ียวใด  

2. สินค้าท่องเท่ียวหรือสถานท่ีท่องเท่ียวต้องเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเท่ียวให้เกิด
ความประทับใจในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความโดเด่น มีลักษณะเฉพาะ มีสิ่งท่ีมีคุณค่าด้านต่าง 
ๆหลายอย่างท่ีให้ความรู้ ความเพลิดเพลินแก่นักท่องเท่ียว  

3. การคมนาคมขนส่งนับเป็นปัจจัยท่ีท้าให้นักท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจและ
ธุรกิจการท่องเท่ียวด้าเนินต่อไปได้การท่องเท่ียวมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับ
เทคโนโลยีขนส่งท่ีก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นทางบกทางอากาศและทางน ้าต้องพิจารณาถึงสิ่ง
ต่าง ๆ 
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 4. ข้อมูลข่าวสารและการบริการ เพื่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ แก่
นักท่องเท่ียว เพื่อชักจูงให้นักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวในประเทศมากยิ่งขึ น เช่น หนังสือ
แนะน้าเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียว แผ่นพับ แผนท่ีและเอกสารแนะน้าต่าง ๆ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์เพื่อชักจูงใจให้นักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียว นักท่องเท่ียวแต่ละแห่ง จัดท้าแผน
ท่ีเส้นทางและแผนท่ีท่องเท่ียวของสถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละแห่ง นอกจากนี สิ่งส้าคัญท่ีสุด
ของธุรกิจการท่องเท่ียวอีกประการหน่ึงคือการบริการประกอบด้วย ท่ีพักส้าหรับ
นักท่องเท่ียวท่ีสะอาด ปลอดภัย ราคาเหมาะสม อาหารและเครื่องด่ืม ห้องน ้าท่ีสะอาด 
สะดวกสบายและเหมาะสมกับสถานท่ี ของท่ีระลึกและสินค้าพื นเมือง 

5. ความปลอดภัยและการอ้านวยความสะดวกด้านการเข้าเมืองต้องมีการค้านึงถึง
มากท่ีสุด อาจจะกระท้าได้หลายอย่าง ได้แก่ การแนะน้าเจ้าของท้องถ่ินให้ช่วยเหลือ
นักท่องเท่ียว เมื่อได้รับความเดือดร้อน การแนะน้านักท่องเท่ียวเกี่ยวกับเรื่องการป้องกัน 
และระมัดระวังตน เพื่อมิให้ได้รับอันตรายในด้านต่าง ๆ  

6. องค์ประกอบด้านโครงสร้างพื นฐาน ต้องมีเพียงพอตามความจ้าเป็นท่ีจะ
สนับสนุน ความสะดวกและให้บริการแก่นักท่องเท่ียว อีกทั งต้องเอื อประโยชน์ต่อ
สาธารณชน จึงท้าให้ธุรกิจการท่องเท่ียวสามารถด้าเนินไปได้ด้วยดีและก่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็ว ท้าให้แหล่งท่องเท่ียวมีการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ น ได้แก่ การไฟฟ้า มี
เพียงพอและใช้การได้ดี ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบกิจการและให้บริการ
รวมทั งความปลอดภัยด้วย การประปาสะอาดถูกหลักอนามัยและมีปริมาณเพียงพอแก่การ
บริการ การสื่อสาร โทรเลข โทรสาร สะดวก รวดเร็ว 

7. การสนับสนุนอื่น ๆ เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น 
ระเบียบต่าง ๆ ของสถานท่ีหรือแหล่งค้นคว้า ความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจน ความ
สุภาพอ่อนโยนและมีไมตรีต่อกัน 

 
ประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย 

1.ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยครั งนี    การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื นท่ี  ซึ่ง
ได้แก่  ผู้น้าของเทศบาลในพื นท่ีท่องเท่ียว  ประชาชนในท้องถ่ิน  เจ้าหน้าท่ีภาครัฐที่มีส่วน
สนับสนุนดูแลในพื นท่ีอ้าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมในแนวทางการ
พัฒนาแหล่งเท่ียว  
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2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มท่ีหน่ึง คือนายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้า อ้าเภอหลังสวน  
จังหวัดชุมพร กลุ่มท่ีสอง คือ รองนายกเทศมนตรี อ้าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กลุ่มท่ี
สาม คือ หัวหน้าประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว อ้าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และกลุ่มท่ีสี่ 
นักท่องเท่ียว อ้าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร จ้านวน 5 คน 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั งนี   คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth  Interview)  
ใช้กับ  กลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชายทะเลปากน ้า  ของ
อ้าเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร การสร้างแบบสัมภาษณ์  ผู้วิจัยท้าการศึกษาประเด็นค้าถาม
ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการของการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ทั งหมด  4 ตอน  คือ 

ตอนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ตอนท่ี  2 ข้อค้าถามเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชายทะเลปากน ้า  ของ
อ้าเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร 

ตอนท่ี  3  การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง ของ
ชายทะเลปากน ้า  อ้าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

ตอนท่ี  4  การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวมีแนวทางการแก้ไขอย่างไรบ้าง  ของชายทะเล
ปากน ้า  อ้าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

หลังจากท่ีผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด  ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาเป็น
แนวทาง  ในการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา  ผู้วิจัยได้ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลของ
การศึกษาวิจัยครั งนี    

1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา บทความ วารสารวิชาการ สืบค้นข้อมูล
จากอินเทอร์เน็ต (Internet) และงานวิจัยท่ีมีผู้ศึกษาไว้ในแง่มุมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview)   

2.1 ผู้วิจัยได้ก้าหนดวัน เวลา และสถานท่ีสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล  

2.2 ผู้วิจัยได้ด้าเนินการสัมภาษณ์โดยใช้วิธีการจดบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ให้ 

ข้อมูล ส้าคัญ (Key Informants) และการบันทึกเสียง 

2.3 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) แล้ว 

น้ามาวิเคราะห์  พร้อมทั งแยกแยะจับประเด็นอีกทั งตัดค้าพูดบางคนท่ีไม่เหมาะสม และไม่
เกี่ยวข้องกับ การวิจัยออกไป เพื่อให้ข้อมูลนั นเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชายทะเลปากน ้า  ของ
อ้าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นการน้าเสนอข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ของกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลส้าคัญ มาจัดประเด็นในการวิเคราะห์ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อตอบค้าถาม
การศึกษา 

1.บทบาทการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลปากน ้า  ของอ้าเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร มี 3 ประเด็นส้าคัญดังนี    

ประเด็นท่ี 1 บทบาทของนายกเทศบาลด้านนโยบายงบประมาณ   

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการรักษา
ระเบียบวินัยทางการเงิน การคลัง ให้เป็นไปโดยความถูกต้อง รัดกุม และเหมาะสมปรับลด
รายจ่ายท่ีไม่จ้าเป็น และน้างบประมาณท่ีปรับลดไปจัดท้าโครงการท่ีสามารถกระตุ้น
เศรษฐกิจปรับปรุงและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้ครอบคลุม ท่ัวถึง และเป็นธรรม มีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมอาชีพให้เกิดรายได้ของประชาชน 

ประเด็นท่ี 2 บทบบทบาทของนายกเทศบาลด้านนโยบายการพัฒนา 
การวางแผนเป็นงานในลักษณะนายกเทศบาล ท่ีอาศัยผู้เช่ียวชาญหลายสาขาหรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนานั น ๆร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั งระดมสมองใน



216 
 

การก้าหนดแนวทางปฏิบัติ  ทั งในแง่การก้าหนดเป้าหมายรวม และแนวทางด้าเนินการ
ไปสู่เป้าหมาย การวางแผนเป็นงานท่ีต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของคนทุก ๆ 
กลุ่มท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย  จากการน้าเอาแนวทางท่ีก้าหนดขึ นไปปฏิบัติจริง  หากเป้าหมาย
และแนวทางทุกส่วนเกิดจากการระดมสมอง  โอกาสท่ีแผนงานจะได้รับการยอมรับจากทุก
ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องก็เป็นไปได้มาก การวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวควรทีจะมีการปรึกษาแบบ
ประชาธิปไตยมากขึ น คือ การวางแผนควรท่ีจะมาจากความคิดของหลาย ๆ  คน ซึ่งแต่ละ
คนอาจมีแนวคิดไม่เหมือนกัน จึงต้องน้าข้อแตกต่างของแนวคิดเหล่านี มาก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนา 

 
ประเด็นท่ี 3 บทบาทของนายกเทศบาลด้านนโยบายปรับโครงสร้างพื นฐาน 

พัฒนาโดยครอบคลุมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพและลักษณะทาง
กายภาพ ปรับปรุงพื นท่ีและก่อสร้างสาธารณูปโภค อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกด้าน
การพักอาศัยและการประกอบอาชีพของประชาชน ได้แก่ สนับสนุนบริการด้านประปา 
ไฟฟ้า โทรศัพท์ ในเขตเทศบาลอย่างท่ัวถึงปรับปรุงซ่อมแซมและสร้างถนน คูระบายน ้า 
ทางเท้า ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตเสียงตามสายให้ท่ัวถึง 
บริการน ้าด่ืม น ้าใช้ให้แก่ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อให้ได้รับความสะดวก
ในการด้ารงชีวิต และด้าเนินกิจการ 

 
2.การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง ของชายทะเล

ปากน ้า  อ้าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

ปัญหาก็จะมีชาวประมงท่ีปากน ้าไม่ได้ท้ามาค้าขายกันเหมือนเมื่อก่อน  เพราะ
ตอนนี ประมงเกิดวิกฤต อาชีพประมงก็ถดถอยลงเริ่มเปลี่ยนแปลงคนปากน ้า  โดยเปลี่ยน
วิถีคิดแบบว่าต้องหาเงินยังไงให้เลี ยงครอบครัวได้ และอยู่ใช้ชีวิตประจ้าวันได้  โดยใช้พื นท่ี
ชายทะเลด้าเนินการพัฒนามาอย่างต่อเน่ืองกว่าจะได้ท้ามาหากิน ในวันเสาร์ตอนเย็นท่ีมี
ตลาดนัดทุกวันเสาร์ ถึงตอนนี ปัจจุบันรายรับและรายจ่าย ถ้าได้เงินจากที่ประชาชนมาขาย
ของเงินตรงนั นพอ ก็ยังไม่เดือนร้อนไรมาก ยังพอในการหมุนเวียนยังไปกันได้  การท้า
ประมง การค้าขาย ประชากรในเขตเทศบาลจะอยู่ผสมระหว่างชนด่ังเดิมกับผู้ท่ีอพยพมา
จากต่างจังหวัด เพื่อท้าการประมง ท้าสวน การค้าขายและรับจ้างท่ัวไป นอกจากนี ยังมี
ประชากรซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวเป็นจ้านวนมาก โดยใช้พื นท่ีชายทะเลด้าเนินการพัฒนา
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มาอย่างต่อเน่ืองกว่าจะได้ท้ามาหากิน ในทุกวันเสาร์ตอนเย็นท่ีมีตลาดนัดทุกวันเสาร์ ถึง
ตอนนี ปัจจุบันรายรับและรายจ่าย ไม่ค่อยแพงพอเท่าไหร่  ปัญหาพบบ่อยก็เรื่องการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดีขึ น แต่ท่ีติดคือค่าใช้จ่ายงบประมาณส่วนน้อยท่ีจะได้รับการช่วยเหลือ
จากรัฐ  เคยร่างหนังสือเพื่อน้าเข้าไปประชุมได้พูดคุยกัน  แต่ก็ยังไม่มีบุคคลบางรายท่ีไม่
ค่อยให้ความสนับสนุน จึงท้าให้ชายทะเลปากน ้าก็มีแต่บรรยากาศเดิม ๆ ไม่มีสิ่งแปลกใหม่  

3.การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมีแนวทางการแก้ไขอย่างไรบ้าง  ของชายทะเล
ปากน ้า  อ้าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

เรื่องแก้ไขก็มีบางเรื่องท่ีก้าลังด้าเนินการแก้ไขอยู่แต่ยังไม่เสร็จสิ น ได้เริ่มปรับปรุง
มา 12 ปีตั งแต่แรกเช้ามาประจ้าเป็นนายกเทศบาล ก็ท้ามาทีละนิดเร่ือยๆ มา 2 -3 ปีหลัง
น่ีแหละท่ีพึ่งได้การช่วยเหลือจากกรมโยธา การแก้ไขปรับปรุงก็เริ่มต้นจากชายทะเล 
เริ่มต้นจากพื นท่ีท่ีเค้าเริ่มลงทุนสร้างกรมหลวง เมื่อปีประมาณปี 2540  เราชาวปากน ้า
หลังสวนรวมตัวกันช่วยเหลือเร่ืองการสร้างเหมือนกับแลนด์มาร์คนั นก็คือ กรมหลวง เงินท่ี
เอามาคือเงินท่ีภาครัฐน้ามาช่วยสร้างกรมหลวง เมื่อได้กรมหลวงแล้ว หลังจากนั นก็เป็น
ท้องถ่ินท่ีเข้ามาด้าเนินการพัฒนาสัก 20 ปีประมาณนี  ให้เป็นตลาดนัดเดินเล่นเหมือนท่ี
เห็นอยู่ปัจจุบันนี   ทุกวันเสาร์เป็นแหล่งท้ากินของคนในพื นท่ีและใกล้เคียง ก็มีคนวนเวียน
มาใช้พื นท่ีในตลาดนัด  ไม่ต้่ากว่า 5000 คน ต่อเสาร์ ถึงต้องเสียค่าท่ี ค่าไฟฟ้า ค่าบริการ 
ค่าขยะ ค่าส่วนกลาง เงินท่ีเก็บก็ราว ๆ 40-60 บาท แล้วตอนนี มีการพัฒนาพื นท่ีท่ีรองรับ
คนได้มาก ๆ ส่วนการแก้ไขของชายทะเลปากน ้าตอนนี  ก็จะมากรมโยธาเข้ามาช่วยเหลือ
ควบคุมในการพัฒนาให้มันดีขึ น และได้มีการน้าแม็คโครมาขุดปากกล่องกลุ่มเรือเล็กตามบ
ริเวรชายทะเลปากน ้า ถึงมีการปรับปรุงถนนในการเดินทาง เพื่อให้ประชาชนได้ไม่ล้าบาก 
และก็มีตัดแต่งหญ้าตามข้างทางให้ดีขึ น ถึงปลูกต้นไม้เพิ่มให้ดอกออกสวยๆตรงทางเข้ามา
ชายทะเลปากน ้า   

อภิปรายผล 

ความส้าคัญส้าหรับการวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
พัฒนาอย่างผสมผสานกับทุกส่วนในระบบ  ทั งปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทาน  ปัจจัยด้าน
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กายภาพและองค์กร  ระบบการท่องเท่ียวนี จะน้ามาซึ่งผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ  
(พลอยศรี โปราณานนท์, 2544 )   

สามารถสรุปได้ว่า การวางแผนการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนจะต้องอาศัย
กระบวนการวางแผน  และมีการด้าเนินงานเป็นขั นตอน  โดยต้องอาศัยแนวทางการศึกษา
เกี่ยวกับความต้องการของนักท่องเท่ียวและชุมชนท้องถ่ินควบคู่กันไป  คือ  จะท้าอย่างไร
ในการพัฒนาเพื่อให้ท้องถ่ินสามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้  ขณะเดียวกันก็ยังคงด้ารงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ของตนเอง  และได้รับประโยชน์จากการท่องเท่ียวอย่างเหมาะสมในปัจจุบัน
และยังคงมีอยู่อย่างต่อเ น่ืองในอนาคต ทั งนี  ยังรวมถึงการพัฒนาและการรักษา
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอีกด้านหน่ึงนอกเหนือจากทางสังคมก่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน   ทั งนี การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ถือเป็นการเปลี่ยนฐานแนวคิดการพัฒนา
แบบเดิมมาเป็นการพัฒนาแบบใหม่ท่ีมีความส้าคัญ   มีหลักการส้าคัญ 6   ประการดังนี  
1.) การให้ความส้าคัญต่อองค์ประกอบธรรมชาติของพื นท่ี โดยประเมินคุณค่าและ
ความส้าคัญของแต่ละองค์ประกอบท่ีมีต่อสภาพแวดล้อม 2.) การพัฒนาต้องให้มีความ
กลมกลืนสอดคล้องกับลักษณะของพื นท่ีและภูมิทัศนในธรรมชาติ  3.) รักษาไว้ซึ่งความ
ต่อเน่ืองของรูปแบบทางธรรมชาติของพื นท่ีหลีกเหลี่ยงการออกแบบท่ีแบ่งซอยพื นท่ีเป็น
แปลงย่อย ๆ 4.) ส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ การออกแบบพัฒนาพื นท่ี
จะต้องเน้นถึงการป้องกันและรักษาท้องถ่ินนั น ๆ 5.) การพัฒนาท่ีควรพิจารณาเลือก
บริเวณท่ีผ่านการเปลี่ยนแปลงมาแล้ว ก่อนท่ีจะเลือกพัฒนาพื นท่ีใหม่ท่ียังคงสภาพ
ธรรมชาติท่ีสมบูรณ์กว่า 6. ) เมื่อการด้าเนินการก่อสร้างหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในพื นท่ี
พัฒนาแล้วเสร็จลง จะต้องมีการซ่อมเสริมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายหลังการ
ก่อสร้างให้ใกล้เคียงสภาพธรรมชาติเดิมให้มากที่สุด ทั งนี เพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศวิทยา 

นอกจากนี  การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวจะต้องค้านึงถึงข้อจ้ากัดด้านสิ่งแวดล้อมหรือ
ความสามารถในการรองรับของสถานท่ีท่องเท่ียว  ซึ่งความสามารถในการรองรับการ
ท่องเท่ียวของสถานท่ีท่องเท่ียวจะต้องค้านึงถึงสองปัจจัยคือ ความสามารถของสถานท่ี
ท่องเท่ียวในการรองรับผลกระทบจากการพัฒนา และการรับรู้หรือความรู้สึกของ
นักท่องเท่ียวต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมของสถานท่ีท่องเท่ียวทั งนี  การวัดความสามารถใน
การรองรับการท่องเท่ียวอาจพิจารณาในสิ่งต่อไปนี   1.) ความสามารถในการรองรับด้าน
กายภาพ    

หรือขีดจ้ากัดของพื นท่ีท่ีสามารถรองรับได้โดยไม่เกิดผลกระทบด้านกายภาพ 2.) 
ความสามารถในการรองรับด้านจิตวิทยาหรือการรับรู้ หรือจุดต้่าสุดของความสนุกท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวสามารถยอมรับได้ 3.) ความสามารถในการรองรับทาง



219 
 

สังคม หรือความอดทนท่ีประชาชนในพื นท่ีมีต่อนักท่องเท่ียว หรือระดับความหนาแน่นของ
การใช้พื นท่ีท่ีนักท่องท่องเท่ียวยอมรับได้ 4.) ความสามารถในการรองรับทางเศรษฐกิจหรือ
ความสามารถท่ีจะรองรับกิจกรรมการท่องเท่ียวในพื นท่ี โดยไม่ท้าลายกิจกรรมท่ีดีของ
ท้องถ่ิน 

นอกจากนี  ชนัญ วงษ์วิภาคและคณะ (2547) ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน จากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรอันเน่ืองมาจาก
การพัฒนาตามกระแสเศรษฐกิจโลก และวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 2540 เป็นบทเรียน
ให้ต้องทบทวนการจัดการทรัพยากรกันใหม่ แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเน้นการ
พึ่งตนเองจากระดับรากหญ้าได้รับการเสนอให้เป็นตัวแบบของการแก้ปัญหาท่ีท่ัวโลก
รวมทั งประเทศไทยก้าลังเผชิญ สาระส้าคัญของการพัฒนาแนวใหม่พอสรุปได้ 3 ประการ
คือ 1.) เป็นการพัฒนาท่ีอยู่บนพื นฐานของวิถีธรรมชาติภายใต้กรอบแนวคิดและขบวนการ
ทางนิเวศ 2.) เป็นการพัฒนาท่ีส่งเสริมให้ความหลากหลายของทรัพยากร  3.) เป็นการ
พัฒนาท่ีมีทั งมิติของการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรเพื่อเป็นประโยชน์ของคนปัจจุบันและ
ลูกหลานในอนาคต   

ข้อเสนอแนะ 

1.ศึกษาติดตามการน้าแนวคิดการพัฒนาของด้านภาวะผู้น้า ผู้บริหารในส่วนของ
เทศบาล ต้องมองถึงปัจจัยด้านงบประมาณ  และปัจจัยด้านนโยบายการพัฒนาเป็นหลัก  

 2.ศึกษาเกี่ยวกับค่านิยมบางประการของบุคลากรองค์กรหรือในพื นท่ีเกี่ยวข้องกับ
การมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติงาน  เช่น มาตรฐานทางจริยธรรมการตัดสินใจ  ตลอดจน
บรรทัดฐานต้องมีความเป็นธรรม 

3.ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส้าเร็จของโครงการท่ีมาจากนโยบายประชานิยม
ด้านอื่น ๆ ของรัฐบาล เพื่อสะท้อนผลการศึกษาวิจัยในการจัดท้าเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย
ท่ีเหมาะสม คุ้มค่าต่อประชาชนอย่างยั่งยืน 
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บรรณานุกรม 

เทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวน (2563). ค้นเมื่อ 8  พฤศจิกายน2563  
จากhttp://www.paknamlangsuan.go.th/ 

การวางแผนเป็นการพิจารณาและก้าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีปรารถนา  
(เศกสรร  พงษ์โสภา, 2546) ค้นเมื่อ 8  พฤศจิกายน2563 แนวทางในการ
วางแผนพฒันาการทอ่งเที่ยว 

พลอยศรี โปราณานนท์( 2544)   ค้นเมื่อ 8  พฤศจิกายน2563 ได้กล่าวไว้ว่า  
 การพฒันาการทอ่งเที่ยวโดยปราศจากการวางแผนที่รอบคอบและรดักุมมักจะ 
ก่อใหเ้กดิปญัหาที่มผีลกระทบต่อสงัคม  วัฒนธรรม 

(พลอยศรี  โปราณานนท์, 2544 ) ค้นเมื่อ 8  พฤศจิกายน 2563  ระบบการท่องเที่ยว 
นี จะน้ามาซ่ึงผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ   

ชนัญ วงษ์วิภาคและคณะ (2547) ค้นเมื่อ 8  พฤศจิกายน 2563  ได้อธิบายเพิ่มเติม 
เกี่ยวกบัการจัดการทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

เพียงกานต์  นามวงศ์ (2549)  ค้นเมื่อ 8  พฤศจิกายน 2563 ได้ท้าการศึกษา 
แนวทางการพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยนื 

วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ (2550)  ค้นเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2563 ได้ทาการวิจัยเรื่อง  
แนวทางการจดัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยนื : ศกึษากรณี ตลาดน ้า 
อัมพวา อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

สิรินทิพย์ พันธ์มัฆวาฬ (2552) ค้นเมื่อ 8  พฤศจิกายน2563  ได้ท้าการวิจัยเรื่อง  
การพัฒนาและการจดัการการท่องเที่ยวเชิงนเิวศวัฒนธรรม จังหวัด
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