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บทคดัย่อ

	 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ	 1)	 ศึกษาความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวระหว่าง

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(อปท.)	กบัชุมชน	2)	ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความร่วมมือ	

3)	วเิคราะห์และพฒันารูปแบบความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อความร่วมมือ	

และ	4)	 ศึกษาแนวทางและวิธีการสร้างความร่วมมือในพ้ืนท่ีกรณีศึกษา	การศึกษาคร้ังน้ี 

ใชว้ธีิการวจิยัเชิงปริมาณและคุณภาพในจงัหวดัเชียงราย	เชียงใหม่	พะเยา	ล�าปาง	และล�าพนู	

จ�านวนตวัอยา่งรวม	 214	 แห่ง	 แบบสอบถามมีระดบัความเช่ือมัน่	 95%	วิเคราะห์สถิติ 

โดยใชค้วามถ่ี	ร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ความแปรปรวน	และการถดถอยพหุคูณ 

แบบสมัภาษณ์เชิงลึกถูกใชเ้กบ็ขอ้มูลในพ้ืนท่ี	อบต.เชียงดาว	จ.เชียงใหม่,	 เทศบาลต�าบล

อุโมงค	์จ.ล�าพนู	และเทศบาลนครล�าปาง	จ.ล�าปาง

	 ผลการวจิยัพบวา่	อปท.	55.15%	มีรายได	้25.00-50.00	ลา้นบาท	โดยปัจจยัผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ินมีความส�าคญัระดบัมากท่ีสุด	ความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวระหวา่ง	อปท.	กบั

ชุมชน	และตวัแปรยอ่ยส่วนใหญ่มีความส�าคญัระดบัมาก	ทรัพยากรในชุมชน	คนในชุมชน	

การเรียนรู้ร่วมกนั	 ผูน้�าชุมชน	การประสานงาน	สามารถร่วมกนัท�านายความร่วมมือ 

ดา้นการท่องเท่ียวระหวา่ง	อปท.	กบัชุมชน	ท่ีระดบันยัส�าคญัทางสถิติ	P<0.01	ส่วนผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน	สามารถร่วมกนัท�านายความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวระหวา่ง	อปท.	กบัชุมชน 
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ท่ีระดบันยัส�าคญัทางสถิติ	P<0.05	ผลการวจิยัเชิงคุณภาพพบวา่	อบต.เชียงดาว	ขาดปัจจยั

ด้านทรัพยากรองค์กร	 แต่มีจุดเด่นด้านผูน้�าชุมชน	 และการประสานงาน;	 เทศบาล 

ต�าบลอุโมงค	์ มีขอ้ดอ้ยในดา้นทรัพยากรในชุมชน	 แต่มีจุดเด่นดา้นทรัพยากรองคก์ร;	

เทศบาลนครล�าปาง	 เป็นหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ	แต่องคก์รเหล่าน้ี

ต่างก็ประสบความส�าเร็จในการจดัการท่องเท่ียว	 การวิจยัคร้ังน้ีจึงสรุปว่าผูน้�าชุมชน	 

คนในชุมชน	ทรัพยากรในชุมชน	การประสานงาน	การเรียนรู้ร่วมกนั	และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน	

เป็นองคป์ระกอบท่ีส�าคญัในรูปแบบความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวระหว่าง	อปท.	กบั

ชุมชนในเขตพฒันาการท่องเท่ียวอารยธรรมลา้นนา	

ค�าส�าคญั:	องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน,	ชุมชน,	ความร่วมมือ,	การท่องเท่ียว

Abstract

	 The	objectives	of	this	research	were	to	1)	study	tourism	collaboration	between	

local	governments	and	communities	2)	investigate	factors	influencing	of	collaboration	

3)	 analyze	 and	develop	 the	 relation	model	 of	 factors	 affecting	 the	 collaboration	 and	 

4)	study	process	and	guidelines	for	collaboration	in	sample	sites.	This	study	was	carried	

out	on	the	basis	of	a	quantitative	and	qualitative	approach	in	Chiang	Rai,	Chiang	Mai,	

Phayao,	Lamphang,	 and	Lamphun	provinces.	The	 sample	 group	 included	214	 areas.	 

The	questionnaires	realiability	was	95%.	Data	analysis	was	using	frequencies,	percentage,	

mean,	standard	deviation	variance	and	Multiple	Regression	Analysis.	In-depth	interviews	

were	used	as	the	data	collection	tool	in	Chiang	Dao	Subdistrict	Administrative	Organization,	

Chiangmai	province;	U-mong	Subdistrict	Municipality,	Lamphun	Province	and	Lamphang	

City	Municipality,	Lamphang	province.

	 The	results	revealed	55.15%	of	local	governments	that	received	25.00-50.00	

million	 bahts	 per	 year.	 The	 community’s	 resources,	 the	 community’s	members,	 

the	 cooperative	 learning,	 the	 community’s	 leaders,	 the	 collaborative	management	 

can	predicted	 the	 tourism	collaboration	between	 local	governments	and	communities	

with	 the	statistically	significant	at	0.01	 level	 (P<0.01).	And	 the	organization’s	 leader	 

was	statistically	significant	at	0.05	level	(P<0.05).	In	terms	of	quality,	Chiang	Dao	SAO	
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were	lacking	of	the	organization’s	resources,	meanwhile	the	community’s	leaders	and	

their	 collaborative	management	 leading	were	mostly	 observed.	U-mong	Subdistrict	

Municipality	were	 hardly	 observed	 in	 the	 community’s	 resources	whereas	more	 

organization’s	 resources.	 Lampang	 City	Municipality	 directly	 affected	 their	 

well-organized.	But	 all	 of	 them	were	 success	 in	 tourism	management.	The	 findings	 

indicated	that	the	leaders	of	community,	the	community’s	members,	the	community’s	

resources,	the	collaborative	management,	the	cooperative	learning	and	the	organization’s	

leaders	as	major	components	of	tourism	collaboration	model	between	local	government	

and	community	in	Lanna	Civilization	Tourism	Development	Region.	

Keywords:	Local	Government,	Community,	Collaboration,	Tourism

บทน�า

	 การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีบทบาทส�าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ 

ของหลายประเทศทัว่โลก	ซ่ึงท�าใหเ้กิดการลงทุน	การจา้งงาน	และกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ิน	

ผลงานวจิยัของ	The	World	Travel	and	Tourism	Council	(WTTC)	ร่วมกบัมหาวทิยาลยั	

Oxford	 ในปี	 ค.ศ.2013	 แสดงให้เห็นว่าการท่องเท่ียวส่งผลต่อการขยายตวัของ	GDP	 

ซ่ึงคาดวา่ในช่วงปี	ค.ศ.	2014-2024	ผลิตภณัฑม์วลรวมจะเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ	4.20	ของ	GDP	

ต่อปี	 โดยในปี	 ค.ศ.2024	 คาดว่าการท่องเท่ียวจะก่อให้เกิดการจ้างงานโดยตรงถึง	 

ร้อยละ	3.70	ของการจา้งงานทั้งหมด	(Turner,	2014:	1)	ทั้งน้ี	แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียว

ท่ีย ัง่ยืนของไทยได้ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 8	 

(พ.ศ.2540-2544)	 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั	Agenda	 21	ตามมติของท่ีประชุมสหประชาชาติ 

ว่าดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา	 (UNCED)	หรือ	 Earth	 Summit	 เม่ือปี	 ค.ศ.	 1992	 

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน	และความตระหนักในดุลยภาพการพฒันาดา้น

เศรษฐกิจ	สงัคม	วฒันธรรม	และส่ิงแวดลอ้ม	(Joint	Staff	Pension	Fund,	2005)	นอกจากน้ี

ใน	พ.ศ.	 2558	การท่องเท่ียวถูกก�าหนดใหเ้ป็นวาระแห่งชาติ	และเป็นปีท่องเท่ียววถีิไทย	

หรือ	2015	Discover	THAINESS	

	 ปัจจุบนัการจดัการท่องเท่ียวชุมชนไดรั้บการส่งเสริมในหลายพ้ืนท่ี	ซ่ึงหลายแห่ง

ไม่ประสบความส�าเร็จเน่ืองจากขาดแรงสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะผลกัดนัให้ถึงจุดท่ี
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ชุมชนมีความเขม้แขง็ในการจดัการท่องเท่ียวไดด้ว้ยตนเอง	องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน	

(อปท.)	 เป็นหน่วยงานท่ีไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาลจ�านวนมาก	 และไดรั้บ 

การถ่ายโอนภารกิจดา้นการท่องเท่ียวจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	 โดย	 อปท. 

ในจงัหวดัเชียงราย	เชียงใหม่	พะเยา	ล�าปาง	และล�าพนู	89.90%	ไดรั้บงบประมาณมากกวา่	

20.00	ลา้นบาทต่อปี	(ส�านกับริหารการคลงัทอ้งถ่ิน,	2556:	12-14)	ซ่ึงหาก	อปท.ไดส้ร้าง

ความร่วมมือกบัชุมชนแลว้	จะท�าใหเ้กิดการพฒันาพื้นท่ีท่องเท่ียวเพื่อเป็นแหล่งสร้างงาน

สร้างรายได	้และก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อระบบเศรษฐกิจของชุมชน

	 งานวิจยัดา้นความร่วมมือในการจดัการท่องเท่ียวส่วนใหญ่เนน้การศึกษาปัจจยั

ทรัพยากรชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลกั	(พิฑูรย	์ทองฉิม,	2558;	ประโยชน์	

ส่งกล่ิน,	 2558)	และความร่วมมือระหวา่งผูป้ระกอบการกบัชุมชน	 (คมลกัษณ์	สงทิพย,์	

2557)	 รวมถึงความร่วมมือระหวา่งผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียว	 (วรสุดา	 สุขารมณ์,	

2554)	 แต่กลบัไม่พบว่ามีการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประสานความร่วมมือระหว่าง 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีศกัยภาพดา้นงบประมาณกบัชุมชนซ่ึงเป็นเจา้ของพ้ืนท่ี

ท่องเท่ียวอยา่งเจาะจง	โดยเฉพาะในเขตพฒันาการท่องเท่ียวภาคเหนือตอนบนซ่ึงมีศกัยภาพ

ในการพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ได้อีกจ�านวนมาก	 จากเหตุผลดงักล่าว	 

ผูว้ิจยัจึงตอ้งศึกษาเร่ืองการพฒันารูปแบบความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวระหวา่ง	อปท.	 

กบัชุมชนในเขตพฒันาการท่องเท่ียวอารยธรรมลา้นนา	เพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงบทบาทของ	อปท.	

และชุมชนในการจดัการท่องเท่ียว	 ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีความส�าคญัในการสร้างความรู้ 

ความเขา้ใจ	 เพ่ือพฒันาความร่วมมือโดยใชชุ้มชนเป็นฐานและทรัพยากรของ	อปท.	 เป็น

ทุนสนบัสนุนดา้นการท่องเท่ียวตามแนวทางท่ีเหมาะสมต่อไป

วตัถุประสงค์

	 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือศึกษารูปแบบความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียว

ระหว่าง	 อปท.กบัชุมชนในบริบทของเขตพฒันาการท่องเท่ียวอารยธรรมลา้นนาโดยมี

วตัถุประสงคเ์ฉพาะคือ	1)	ศึกษาสภาพปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียว	

2)	ศึกษาสภาพความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียว	3)	วเิคราะห์และพฒันารูปแบบความสมัพนัธ์

ของปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียว	และ	4)	ศึกษาแนวทางและ

วธีิการสร้างความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียว
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ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

	 1.	 ความหมายของความร่วมมอื

	 ความร่วมมือ	3	รูปแบบท่ีมกัพบในสมัพนัธ์ระหวา่งองคก์ร	ซ่ึงไดแ้ก่	Cooperation,	

Coordination	 และ	 Collaboration	 ซ่ึงนักวิชาการได้ให้ความหมายของค�าเหล่าน้ี 

ในความหมายท่ีแตกต่างกนั

	 Miller	 (2009:	 7)	 ไดก้ล่าววา่	 “Collaborare”	 ไดป้รากฏคร้ังแรกในพจนานุกรม

ภาษาองักฤษ	เม่ือปี	ค.ศ.	1871	มีท่ีมาจากภาษาลาตินวา่	“Collaboratus”	โดยมีรากศพัทม์า

จากค�าวา่	 “Co-”	 ท่ีมีความหมายตรงกบัค�าวา่ร่วมกนั	และ	 “Laborare”	 ท่ีมีความหมายวา่

แรงงาน	ซ่ึงเม่ือน�าสองค�ามารวมกนัจึงหมายความวา่	การท�างานร่วมกนั	หรือ	ความร่วมมือ

ในการท�างาน	ทั้งน้ี	Merriam-Webster’s	Collegiate	Dictionary	 (1966)	 ใหค้วามหมาย	 

“Cooperation”	 คือการท�างานหรือการจัดการร่วมกันเพ่ือเป้าหมายอย่างเดียวกัน	 

“Coordination”	 คือการท�างานหรือการจดัการร่วมกนัท่ีมีต�าแหน่งหรือระดบัเดียวกนั	 

มีการน�าเขา้อยา่งเหมาะสมและกลมกลืน	เพ่ือเป้าหมายอยา่งเดียวกนั	และ	“Collaboration”	

คือการท�างานร่วมกนัโดยการแสวงหาความรู้หรือการเป็นภาคีร่วมกนั	

	 Mattesich,	Murray-Close	and	Close	(2001	อา้งโดย	Joyce	M.	Czajkowski,	2007:	

1)	ไดใ้หค้วามหมายท่ีชดัเจนเพ่ิมข้ึนวา่	“Cooperation”	คือความร่วมมือภายใตค้วามสมัพนัธ์

ระหวา่งองคก์รท่ีไม่เป็นทางการ	ขาดการปฏิบติัภารกิจร่วมกนั	รวมทั้งไม่มีโครงสร้างหรือ

การวางแผนร่วมกนั	ส�าหรับ	 “Coordination”	 เป็นความร่วมมือซ่ึงมีการวางแผนร่วมกนั	

การแบ่งปันทรัพยากร	การก�าหนดบทบาทท่ีเขา้กนัได	้และการส่ือสารระหวา่งกนั	มีความ

เส่ียงในการบรรลุเป้าหมายของทั้งสองฝ่าย	 แต่ละองคก์รยงัคงเป็นอิสระจากกนั	 ส่วน	 

“Collaboration”	 เป็นความร่วมมืออยา่งเป็นทางการ	 มีการวางแผน	การด�าเนินงาน	และ 

ใชท้รัพยากรร่วมกนั	รวมถึงมีการประเมินผลร่วมกนั	

	 Collaboration	Handbook:	 Creating	 Sustaining	 and	 Enjoying	 the	 Journey	 

โดย	Winer	 and	 Ray	 (1994:	 31)	 ไดก้ล่าวว่า	 “Cooperation”	 คือความสัมพนัธ์แบบ 

ไม่เป็นทางการ	 ระยะเวลาความร่วมมือสั้น	 ไม่มีความชดัเจนของภารกิจและโครงสร้าง	

ส�าหรับ	“Coordination”	คือความสมัพนัธ์ท่ีเป็นทางการท่ีมีระยะเวลายาวข้ึน	มีการแบ่งปัน

แรงงานและทรัพยากร	 เพ่ือให้ไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั	 ส่วน	 “Collaboration”	 คือ 

ความสมัพนัธ์ในการท�างานร่วมกนัท่ียาว	ก�าหนดโครงสร้างการท�างาน	แบ่งปันทรัพยากร

และผลประโยชนร่์วมกนั
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	 ผูว้จิยัจึงไดส้รุปค�านิยาม	Collaboration	 เพ่ือใชใ้นการวจิยัวา่	 เป็นความสมัพนัธ์

ในการท�างานร่วมกนัขององคก์รผา่นการส่ือสาร	เป็นขอ้ตกลงระยะยาวในการใชศ้กัยภาพ

และทรัพยากรร่วมกนั	โดยมีการก�าหนดภารกิจ	โครงสร้าง	 ทีมงาน	ขั้นตอนการวางแผน	

การด�าเนินงาน	การตดัสินใจ	การแกไ้ขปัญหา	การประเมินผลร่วมกนั	 เพ่ือความส�าเร็จ 

ร่วมกนัภายใตค้วามเส่ียงท่ีมีดว้ยกนัทั้ง	2	ฝ่าย

	 2.	 องค์ประกอบของความร่วมมอื

	 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผา่นมา	องคป์ระกอบความร่วมมือท่ีจะใชใ้นงาน

วจิยัน้ีประกอบดว้ย	5	ดา้น	คือ		

	 	 1)	 ดา้นการคน้หาปัญหา	–สุทธิพนัธ์	พรมมา	และมาโนช	โลหเตปานนท์

(2555)	 ไดก้ล่าวในงานวิจยัเร่ือง	ความร่วมมือในการขนส่งสินคา้ดว้ยรถบรรทุกระหวา่ง 

ผูว้า่จา้งขนส่งและผูใ้หบ้ริการขนส่ง	 เก่ียวกบัการแลกเปล่ียนขอ้มูล	 ซ่ึงเป็นความร่วมมือ 

ในการคน้หาปัญหา

	 	 2)	 ด้านการวางแผน	 -นักวิชาการหลายท่าน	 (พิฑูรย์	 ทองฉิม,	 2558;	 

สุทธิพนัธ์	พรมมา	และมาโนช	โลหเตปานนท,์	2555;	วรสุดา	สุขารมณ์,	2554)	ไดก้ล่าวถึง

ความร่วมมือในการวางแผน	อยา่งใกลเ้คียงกนัวา่หมายถึง	การวางแผนด�าเนินกิจกรรม	และ

ก�าหนดแนวทางการแกปั้ญหาร่วมกนั	

	 	 3)	 ดา้นการตดัสินใจ-สุทธิพนัธ์	พรมมา	และมาโนช	โลหเตปานนท	์(2555)	

กล่าววา่ความร่วมมือในการตดัสินใจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�างานร่วมกนั	

	 	 4)	 ดา้นการท�างานร่วมกนั-นกัวชิาการจ�านวนมาก	(สุทธิพนัธ์	พรมมา	และ

มาโนช	 โลหเตปานนท,์	 2555;	 ดวงทิพย	์ วิบูลยศ์กัด์ิชยั,	 2555;	 พิฑูรย	์ทองฉิม,	 2558;	 

วรสุดา	 สุขารมณ์,	 2554)	 ไดใ้ห้ความส�าคญักบัความร่วมมือในการท�างานร่วมกนั	 และ 

กล่าววา่เป็นความร่วมมือท่ีครอบคลุมทั้งการปฏิบติังาน	การส่ือสาร	การสร้างความสมัพนัธ์	

พึ่งพาอาศยักนั	การใชท้รัพยากร	และการตดัสินใจร่วมกนั	

	 	 5)	 ดา้นการประเมินผล-สุทธิพนัธ์	พรมมา	 และ	มาโนช	 โลหเตปานนท	์

(2555)	มีความเห็นเช่นเดียวกบั	พิฑูรย	์ทองฉิม	(2558)	และวรสุดา	สุขารมณ์	(2554)	โดย

กล่าววา่ความร่วมมือในการประเมินผล	หมายถึง	ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการประเมินผล

การปฏิบติังาน	และยอมรับในผลท่ีถูกประเมิน	เพื่อน�ามาใชป้รับปรุงการปฏิบติังาน

	 ผูว้ิจยัไดน้�ามาตรฐานการส่งเสริมการท่องเท่ียวของกรมส่งเสริมการปกครอง 

ทอ้งถ่ิน	(มปป.)	รวมเขา้ไวใ้นองคป์ระกอบหลกัแต่ละดา้น	จึงเป็นท่ีมาของ	20	ขอ้ค�าถาม

ท่ีใชช้ี้วดัความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวระหวา่ง	อปท.กบัชุมชน	(Y)
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	 3.	 ปัจจยัทีส่่งผลต่อความร่วมมอื

	 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมา	 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความร่วมมือท่ีจะใช ้

ในงานวจิยัน้ีประกอบดว้ย	3	 ส่วน	 คือ	 ปัจจยัภายในองคก์ร,	 ปัจจยัภายในภาคี	และปัจจยั

ด�าเนินการ

	 1)	ปัจจยัภายในองคก์ร	และ	2)	ปัจจยัภายในภาคี-	Thomson,	Perry	&	Miller	(2007)	

ไดท้ �าการศึกษาเร่ือง	Conceptualizing	and	Measuring	Collaboration	เพ่ือพฒันาและทดสอบ

ความถูกตอ้งของการสร้างรูปแบบ	พบว่านอกจากปัจจยัภายในองค์กรแลว้	 มิติความ 

ร่วมมือท่ีส�าคญัอีกดา้นคือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง	หรือภาคีความร่วมมือ	ทั้งน้ี	ยพุดี	โสตถิพนัธ์ุ	

และคณะ	(2549)	ไดก้ล่าวถึงปัจจยัภายในท่ีจ�าเป็นต่อความร่วมมือ	ไดแ้ก่	ผูน้�าท่ีสนบัสนุน

ใหเ้กิดความร่วมมือ	การเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความร่วมมือ	ทรัพยากรและบุคลากร

ท่ีเพียงพอ	เช่นเดียวกบันกัวจิยัอีกหลายท่าน	(พรนคพ์ิเชฐ	แห่งหน	และอิศรัฏฐ	์รินไธสง,	

2557;	วรสุดา	 สุขารมณ์,	 2554;	ดวงทิพย	์วบูิลยศ์กัด์ิชยั,	 2555;	ดวงสมร	ชาญกวา้ง	และ	

วฑูิรย	์ประเสริฐเจริญสุข,	2554;	ยพุดี	โสตถิพนัธ์ุ,	วลิาวลัย	์จอมทอง	และ	นงนุช	บุญยงั,	2549)	

ซ่ึงให้ความส�าคญักบัผูน้�าและทรัพยากรซ่ึงเป็นปัจจยัภายในองคก์รและภาคี	นอกจากน้ี	

งานวิจยัเร่ือง	Transboundary	 Flood	Management	 in	 the	Rhine	Basin:	Challenges	 for	

Improved	Cooperation	ของ	Becker,	Aerts	&	Huitema	(2007)	ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร

จดัการน�้ าท่วมในลุ่มแม่น�้ าไรน์	บริเวณพรมแดนเนเธอร์แลนดแ์ละเยอรมนัโดยอา้งตาม

กรอบแนวคิดของ	Dieperink	ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นสถาบนั	และปัจจยัทางการเมือง

	 3)	ปัจจยัด�าเนินการ	-Thomson	et	al.	(2007)	กล่าววา่	ความร่วมมือประกอบดว้ย

มิติ	โครงสร้างท่ีเก่ียวกบัการบริหาร	และการก�ากบัดูแล	ซ่ึงกิตติศกัด์ิ	แสงทอง	(2557)	กล่าวถึง

ความส�าคญัของการติดต่อส่ือสาร	 ซ่ึงนกัวจิยัหลายท่านใหค้วามส�าคญักบัการเรียนรู้ร่วมกนั	

(กิตติศกัด์ิ	แสงทอง,2557;	พิฑูรย	์ทองฉิม	,	2558)	และความสมัพนัธ์ทางสงัคม	(กิตติศกัด์ิ	

แสงทอง,	2557;	สนัทนา	กลูรัตน,์	ยพุิน	เตชะมณี	และสุนนัทา	วรีกลุเทวญั,	2556)

	 ทั้งน้ี	ผูว้จิยัจึงไดก้�าหนดตวัแปรใหเ้หมาะสมกบังานวจิยัคร้ังน้ี	โดยจ�าแนกตวัแปร

ยอ่ยออกเป็น	9	ตวัแปร	คือ	ปัจจยัภายในองคก์ร	ประกอบดว้ย	รายได	้อปท.,	ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน	

และทรัพยากร	อปท.	ส�าหรับปัจจยัภายในภาคี	ประกอบดว้ย	ผูน้�าชุมชน,	สมาชิกในชุมชน	

และทรัพยากรในชุมชน	ส่วนปัจจยัด�าเนินการ	ประกอบดว้ย	การประสานงาน,	การเรียนรู้

ร่วมกนั	และความสมัพนัธ์
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ระเบียบวธีิการวจิยั

	 การวจิยัคร้ังน้ี	ผูว้จิยัจึงไดพ้ิจารณาเลือกใชร้ะเบียบวธีิวจิยัแบบผสมผสาน	ดงัน้ี

	 1.	วธีิวจิยัเชิงปริมาณ

	 ผูว้ิจยัด�าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร	และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง	 เพ่ือสร้าง 

รูปแบบความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวระหว่าง	 อปท.กบัชุมชน	 จากนั้นด�าเนินการ 

เกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม	

	 ประชากรในการศึกษา	ไดแ้ก่	 พ้ืนท่ีรับผดิชอบของ	อปท.ซ่ึงมีสถานท่ีท่องเท่ียว

ในเขตอารยธรรมลา้นนา	 รวม	 475	แห่ง	 จากนั้นค�านวณหาจ�านวนกลุ่มตวัอยา่งโดยใช ้

วิธีการของ	 Krejcie	 and	Morgan	 ก�าหนดสัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร	 

เท่ากบั	 0.5	ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได	้ 5%	และระดบัความเช่ือมัน่	 95%	ไดจ้ �านวน

ตวัอยา่ง	 214	แห่ง	 จากนั้นจึงด�าเนินการสุ่มตวัอยา่งแบบเป็นช่วงชั้นตามสัดส่วนจงัหวดั	 

ไดจ้�านวนตวัอย่างคือ	 เชียงราย	 53	 แห่ง,	 เชียงใหม่	 79	 แห่ง,	 พะเยา	 28	 แห่ง,	 ล �าปาง	 

35	แห่ง,	ล �าพนู	19	แห่ง	

	 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีคือแบบสอบถาม	ซ่ึงแบ่งออกเป็น	4	ตอน	ไดแ้ก่

	 ตอนท่ี	 1	 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้ขอ้มูล	 โดยขอ้ค�าถามดา้นเพศ	 และต�าแหน่ง	 

เป็นแบบตรวจสอบรายการ	 ส่วนขอ้ค�าถามดา้นอายุ	 และระยะเวลาท่ีท�างานในชุมชน	 

เป็นแบบสอบถามปลายเปิด	

	 ตอนท่ี	 2	 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวระหว่าง	 อปท.	 

กบัชุมชน	ประกอบดว้ยขอ้ค�าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	10	ระดบั	จ�านวน	9	ปัจจยั	

คือ	รายได	้อปท.	ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน	ทรัพยากร	อปท.	ผูน้�าชุมชน	คนในชุมชน	ทรัพยากร 

ในชุมชน	การประสานงาน	การเรียนรู้ร่วมกนั	และความสมัพนัธ์	

	 ตอนท่ี	3	ความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียว	ประกอบดว้ยขอ้ค�าถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า	10	ระดบั	

	 ตอนท่ี	 4	 ปัญหา	 อุปสรรค	และขอ้เสนอแนะในการสร้างความร่วมมือดา้นการ

ท่องเท่ียว	

	 การหาค่าคุณภาพและความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยวเิคราะห์ค่าดชันีความ

สอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค�าถามและวตัถุประสงค	์(IOC)	โดยผูเ้ช่ียวชาญ	3	ท่าน	พบวา่	IOC		

 0.50,	ค่าความเช่ือมัน่	Cronbach's	Alpha	=	0.949	และค่าอ�านาจการจ�าแนก=	0.350-0.829	

แบบสอบถามจึงเหมาะสมในการวจิยัคร้ังน้ี
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	 ผูว้ิจยัไดก้�าหนดให้หน่วยวิเคราะห์เป็นระดบัพ้ืนท่ี	 แต่รวบรวมขอ้มูลตวัแทน 

ขององคก์รและชุมชนในระดบับุคคลโดยในส่วน	อปท.ไดส่้งแบบสอบถามเพ่ือรวบรวม

ค�าตอบจากผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน	หรือปลดั	หรือผูอ้ �านวยการกอง	หรือเจา้หนา้ท่ี	จ�านวน	1	ชุด	

และในส่วนของชุมชนจดัส่งแบบสอบถามใหแ้ก่ผูน้�าชุมชน	ซ่ึงไดแ้ก่	ก�านนั	หรือผูใ้หญ่บา้น	

จ�านวน	1	ชุด	รวมจ�านวน	2	ชุดต่อพื้นท่ี	แบบสอบถามทั้งส้ิน	428	ฉบบั

	 ผูว้ิจยัไดน้�าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้มูล	 โดยใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปในการประมวลผลทางสถิติ	 คือ	 ขอ้มูลเพศ	 และต�าแหน่งของ 

ผูต้อบแบบสอบถาม	 ใชก้ารวิเคราะห์ความถ่ี	และร้อยละ	 ส่วนขอ้มูลอาย	ุและระยะเวลา 

ท่ีท�างานอยูใ่นพื้นท่ี	ใชก้ารวเิคราะห์ความถ่ี	ร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน	

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ความแปรปรวน	ค่านอ้ยท่ีสุด	และค่ามากท่ีสุด	

	 ผูว้ิจยัไดน้�าขอ้มูลรายไดข้อง	อปท.ประจ�าปี	พ.ศ.2557	 (ส�านกับริหารการคลงั 

ทอ้งถ่ิน,	 2558)	 มาวิเคราะห์โดยใชค้่าสถิติพ้ืนฐาน	 ไดแ้ก่	 ค่าเฉล่ีย	 ความคลาดเคล่ือน

มาตรฐาน	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ความแปรปรวน	 ค่านอ้ยท่ีสุด	และมากท่ีสุด	จากนั้น 

จึงแบ่งเป็น	 4	 ช่วงรายได	้ คือ	 รายไดน้้อยกว่า	 25	 ลา้นบาท;	 25.01-50.00	 ลา้นบาท;	 

50.01-75.00	ลา้นบาท	และมากกวา่	75.01	ลา้นบาท	ส่วนปัจจยัผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน	ทรัพยากร	

อปท.	ผูน้�าชุมชน	คนในชุมชน	ทรัพยากรในชุมชน	การประสานงาน	การเรียนรู้ร่วมกนั	

และความสัมพนัธ์	 จะถูกน�ามาวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานโดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน	 ไดแ้ก่	 

ค่าเฉล่ีย	ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ความแปรปรวน	ค่านอ้ยท่ีสุด	

และมากท่ีสุด	จากนั้นจึงจดัล�าดบัค่าเฉล่ียรายขอ้ในปัจจยัแต่ละดา้น	และแปลความหมาย

โดยใชร้ะดบัคะแนนเฉล่ียเป็นเกณฑ	์ก�าหนดระดบัความคิดเห็นออกเป็น	 5	 ระดบั	 คือ	 

8.21-10.00=มากท่ีสุด;	 6.41-8.20=มาก;	 4.61-6.40=ปานกลาง;	 2.81-4.60=น้อย	 และ	 

1.00-2.80=นอ้ยท่ีสุด	นอกจากน้ี	ผูว้จิยัไดใ้ชก้ฎการแปลค่าระดบัความสมัพนัธ์	Guildford’s	

Rule	of	Thumb	ก�าหนดระดบัความสมัพนัธ์จากค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์	 (r)	ออกเป็น	 

5	ระดบั	คือ	0.90-1.00	=มากท่ีสุด;	0.70-0.89	=มาก;	0.50-0.69=ปานกลาง;	0.30-0.49=นอ้ย	

และ	 0.00-0.29=น้อยท่ีสุด	 จากนั้ นจึงน�าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ	 

Multiple	regression	ทดสอบสมมติฐาน	และสร้างสมการพยากรณ์

	 2.	วธีิวจิยัเชิงคุณภาพ

	 ผูว้จิยัไดเ้ลือกพ้ืนท่ีกรณีศึกษาแบบเจาะจง	ซ่ึงไดรั้บรางวลัในการคดัเลือกตน้แบบ

ดา้นการท่องเท่ียว	พ.ศ.	2555	ซ่ึงจดัโดยส�านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่	
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จ�านวน	3	พื้นท่ี	ไดแ้ก่	อบต.เชียงดาว	อ.เชียงดาว	จ.เชียงใหม่	ตวัแทน	อปท.	ผูใ้หส้มัภาษณ์	

ไดแ้ก่	นายนิวตัร	จ�าปา	นายก	อบต.เชียงดาว	และนายประจกัษ	์บุญเรือง	รองนายก	อบต.เชียงดาว 

ส่วนตวัแทนชุมชน	ไดแ้ก่	นายสุขเกษม	สิงห์ค�า	ผูใ้หญ่บา้น	หมู่ท่ี	14	บา้นหวัทุ่ง	;เทศบาล

ต�าบลอุโมงค	์อ.เมือง	จ.ล�าพนู	ตวัแทน	อปท.ผูใ้หส้มัภาษณ์	ไดแ้ก่	นางจนัทร์เพญ็	สุทธิจิระพนัธ์ 

รองปลดัเทศบาลต�าบลอุโมงค์	 และนางศิริขวญั	 แก้วใจ	 เจา้หน้าท่ีตรวจสอบภายใน	 

ส่วนตวัแทนชุมชน	ไดแ้ก่	นางเสง่ียม	 ปันไหว	ผูใ้หญ่บา้น	หมู่ท่ี	 4	บา้นฮ่องกอก	และ 

นางอมัพร	อริยะ	ประธานกลุ่มสานสาดแหยง่;	เทศบาลนครล�าปาง	อ.เมือง	จ.ล�าปาง	ตวัแทน	

อปท.	ผูใ้หส้ัมภาษณ์	 ไดแ้ก่	นางสาวนริศรา	หงสกุล	หวัหนา้งานส่งเสริมการท่องเท่ียว	

เทศบาลนครล�าปาง	 ส่วนตวัแทนชุมชน	ไดแ้ก่	นายประทีป	 เมืองแก่น	ประธานชุมชน 

ท่ามะโอ	และนางสดศรี	ขตัติวงค	์คณะกรรมการถนนสายวฒันธรรม	รวม	10	ท่าน	โดยมี

ขอ้ค�าถามซ่ึงเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว	และความร่วมมือในการจดัการ 

ท่องเท่ียวระหวา่ง	อปท.	กบัชุมชน

ผลการวจิยั

	 1.	 ผลการวจิยัเชิงปริมาณ

	 ผูว้ิจยัไดน้�าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแลว้จ�านวน	 428	 ชุด	 

มาท�าการวเิคราะห์	ดว้ยวธีิการทางสถิติตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยัตามล�าดบั	ดงัน้ี

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี	1	การศึกษาสภาพปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียว

	 1)	 รายไดข้อง	อปท.	 (B)	จากขอ้มูลรายได	้ประจ�าปี	พ.ศ.	 2557(ส�านกับริหาร 

การคลงัทอ้งถ่ิน,	2558)	พบวา่	อปท.กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่	(55.15%)	มีรายได	้25.00-50.00	

ลา้นบาท	

	 2)	 ปัจจยัท่ีใชท้ดสอบความสมัพนัธ์อ่ืนกบัความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียว	ถกูน�า

มาวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และแปลความหมายตามท่ีก�าหนดในระเบียบ

วธีิวจิยั	 เม่ือก�าหนดให	้LO	=	ปัจจยัผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน	(LO1	=	การใหค้วามส�าคญัดา้นการ

ท่องเท่ียว	LO2	=	ความสนใจดา้นการท่องเท่ียว	LO3	=	แนวคิดการพฒันาดา้นการท่องเท่ียว	

LO4	=	การให้ความส�าคญัในการท�างานร่วมกนั	LO5	=	ความโปร่งใสในการท�างาน);	 

RO	=	ปัจจยัทรัพยากร	อปท.	(RO1	=	ความเพียงพอของพนกังาน	RO2	=	ความรู้ดา้นการ

ท่องเท่ียว	RO3	=	ความตั้งใจในการท�างานร่วมกบัชุมชน	RO4	=	การสนบัสนุนดา้นเคร่ืองมือ

เคร่ืองจกัร	RO5	=	การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ);	LC	=	ปัจจยัผูน้�าชุมชน	(LC1	=	การให้

ความส�าคญัดา้นการท่องเท่ียว	LC2	=	ความสนใจดา้นการท่องเท่ียว	LC3	=	แนวคิดการ
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พฒันาดา้นการท่องเท่ียว	LC4	=	การใหค้วามส�าคญัในการท�างานร่วมกนั	LC5	=	ความโปร่งใส

ในการท�างาน);		MC	=	ปัจจยัคนในชุมชน		(MC1	=	การไดรั้บประโยชนจ์ากการท่องเท่ียว	

MC2	=	ความเตม็ใจตอ้นรับนกัท่องเท่ียว	MC3	=	การเขา้ร่วมประชุม	MC4	=	ความยนิดี

ร่วมจดักิจกรรม	MC5	=	ความยนิดีใหใ้ชส้ถานท่ีจดักิจกรรม);	RC	=	 ปัจจยัทรัพยากรใน

ชุมชน	 (RC1	=	ความสวยงาม/น่าสนใจของสถานท่ี	RC2	=	ความมีช่ือเสียงของสถานท่ี	 

RC3	 =	 ความพร้อมรับนักท่องเท่ียวของสถานท่ี	 RC4	 =	 ความรู้ประสบการณ์ในการ 

จดักิจกรรม	RC5	=	ความพร้อมจดักิจกรรมของชุมชน);	CM	=	 ปัจจยัการประสานงาน	 

CM1	=	ความกระตือรือร้นของผูรั้บผดิชอบ	CM2	=	ความพร้อมของการติดต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง	

CM3	=	ความรวดเร็วในการประสานงาน	CM4	=	ความถกูตอ้งของขอ้มูล	CM5	=	ความสม�า่เสมอ

ของการประสานงาน);	CL	=	ปัจจยัการเรียนรู้ร่วมกนั	(CL1	=	การแลกเปล่ียนความคิดเห็น

อยา่งไม่เป็นทางการ	CL2	=	การจดัประชุมแลกเปล่ียนความเห็น	CL3	=	การอบรมเพ่ือ

พฒันาความรู้	 CL4	 =	 การศึกษาดูงานดา้นการจดัการท่องเท่ียว	CL5	 =	 การปรับปรุง 

การท�างานร่วมกนั);	R	=	 ปัจจยัความสมัพนัธ์	 (R1	=	ความสมัพนัธ์ระหวา่งคนในชุมชน	 

R2	=	ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูน้�าชุมชนกบัคนในชุมชน	R3	=	ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูน้�าชุมชน

กบัผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน	R4	=	ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินกบัสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน	

R5	=	ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูป้ระสานงานกบัผูน้�าชุมชน)	พบขอ้มูลดงัตารางท่ี	1

ตารางที	่1	 วเิคราะห์ค่าเฉล่ีย	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และระดบัความส�าคญัของปัจจยัท่ีใช้

ทดสอบความสมัพนัธ์กบัความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียว
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ตารางที	่1	 วเิคราะห์ค่าเฉล่ีย	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และระดบัความส�าคญัของปัจจยัท่ีใช้

ทดสอบความสมัพนัธ์กบัความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียว	(ต่อ)

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี	2	การศึกษาสภาพความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวระหวา่ง	อปท.กบัชุมชน

	 การวิเคราะห์ความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวระหว่าง	 อปท.กับชุมชน	 (Y)	 

และตวัแปรย่อย	 (Y1-Y20)	 โดยก�าหนดให้	 Y1	 =	 การบรรจุโครงการในแผนชุมชน	 

Y2	=	 การบรรจุโครงการในแผนพฒันาสามปี	Y3	 =	 การบรรจุโครงการในขอ้บญัญติั 

งบประมาณ	Y4	=	ความร่วมมือวางกฎระเบียบ	Y5	=	ความร่วมมือวางแผนกิจกรรมท่องเท่ียว	

Y6	=	ความร่วมมือแกไ้ขปัญหาแหล่งท่องเท่ียว	Y7	=	ความร่วมมืออนุรักษ	์ฟ้ืนฟแูหล่งท่องเท่ียว 

Y8	=	ความร่วมมือน�าส่งผูป้ระสบอุบติัเหตุ	Y9	=	ความร่วมมือส่งเสริมอาหารปลอดภยั	

Y10	=	ความร่วมมือส่งเสริมผลิตภณัฑชุ์มชน	Y11	=	ความร่วมมือในการส่งเสริมใหมี้ท่ีพกั	

Y12	=	ความร่วมมือในการส่งเสริมมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน	Y13	=	ความร่วมมือในการส่งเสริม

การแสดงวฒันธรรมทอ้งถ่ิน	Y14	=	ความร่วมมือในการตั้งจุดใหบ้ริการขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว	

Y15	=	ความร่วมมือในการจดัท�าส่ือประชาสมัพนัธ์	Y16	=	ความร่วมมือดูแลสภาพถนน

เขา้สู่แหล่งท่องเท่ียว	 Y17	 =	 ความร่วมมือในการจดัห้องน�้ าสาธารณะและท่ีจอดรถ	 

Y18	=	ความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบันกัท่องเท่ียว	Y19	=	ความร่วมมือในการ

รักษาความปลอดภยั	Y20	=	ความร่วมมือในการประเมินผลการท่องเท่ียว	จากนั้นจึงแปล

ความหมายตามท่ีก�าหนดไวใ้นระเบียบวธีิวจิยั	พบวา่ตวัแปรยอ่ยส่วนใหญ่	 มีความส�าคญั

ระดับมาก	 ยกเวน้ความร่วมมือในการส่งเสริมมคัคุเทศก์ท้องถ่ิน(Y12)	 ( 	 =	 6.35;	 

SD	=	2.158)	มีความส�าคญัระดบัปานกลาง	ดงัแสดงในตารางท่ี	2
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ตารางที	่2	 วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 และระดบัความส�าคญัของความ 

ร่วมมือดา้นการท่องเท่ียว	ระหวา่ง	อปท.	กบัชุมชน	(Y)	และตวัแปรยอ่ย	(Y1-Y20)

   

 

     

 

วตัถุประสงค์ข้อท่ี	 3	 การวิเคราะห์และพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจัยท่ีมี 

ความสัมพนัธ์ต่อความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวระหว่าง	 อปท.กบัชุมชนในเขตพฒันา 

การท่องเท่ียวอารยธรรมลา้นนา

	 1)	 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์	 -ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรพยากรณ์(X)	กบัความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวระหวา่ง	อปท.กบัชุมชน	

(Y)	 หรือตวัแปรเกณฑ์	 พบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์=0.083-0.695	 โดยปัจจยัท่ีมี 

ความสมัพนัธ์กบั	Y	ต�่าสุด	 คือปัจจยัรายได	้อปท.	 (B)	 (r=0.083,	P<0.05)	 ส่วนปัจจยัท่ีมี 

ความสัมพนัธ์กบั	Y	 สูงสุด	 คือทรัพยากรในชุมชน	 (RC)	 (r=0.695,	 P<0.01)	 ส�าหรับ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัของตวัแปรพยากรณ์	(X)	พบวา่	r=0.046-0.742	โดยปัจจยัรายได	้

อปท.	 (B)	และการประสานงาน	 (CM)	 มีค่าความสมัพนัธ์ต�่าสุด	 (r=0.046,	 P>0.05)	 โดย 

ไม่มีนยัส�าคญัทางสถิติ	 ส่วนปัจจยัทรัพยากรในชุมชน(RC)	และปัจจยัการประสานงาน	

(CM)	 มีค่าความสัมพนัธ์สูงสุด(r=0.742,	 P<0.01)	 ดงัแสดงในตารางท่ี	 3	 จากนั้นแปล 

ความหมายของค่าความสัมพนัธ์โดยใช	้Guildford’s	Rule	 of	 Thumb	ตามท่ีก�าหนดไว ้

ในระเบียบวิธีวิจัย	 พบว่าส่วนใหญ่แสดงความสัมพนัธ์ในระดับปานกลางและมาก	 

(r=0.41-0.90)	ยกเวน้รายได	้อปท.	(B)	กบัความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวระหวา่ง	อปท.	กบั

ชุมชน	(Y)	(r=0.083)	และรายได	้อปท.	(B)	กบัตวัแปรพยากรณ์	(X)	ทุกดา้น	(r=0.046-0.129)	

แสดงความสมัพนัธ์ระดบันอ้ยท่ีสุด
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ตารางที	่3	การวิ เคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์	 (X)	 

กบัตวัแปรเกณฑ	์(Y)

 2)	การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ	 (Multiple	Correlation:	R) 

-การวเิคราะห์โดยวธีิ	Stepwise	พบวา่ตวัพยากรณ์ท่ีดีซ่ึงสามารถพยากรณ์ความร่วมมือดา้น

การท่องเท่ียวระหวา่ง	อปท.กบัชุมชน	(Y)	คือ	ปัจจยัทรัพยากรในชุมชน	(RC)	คนในชุมชน

(MC)	การเรียนรู้ร่วมกนั	(CL)	ผูน้�าชุมชน	(LC)	การประสานงาน	(CM)	และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน

(LO)	สหสมัพนัธ์พหุคูณ	R=0.782	และอ�านาจการพยากรณ์	ร้อยละ	61.20	(R2=0.612)

	 3)	 ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรพยากรณ์(X)	 ท่ีดีท่ีสุด	 -ตวัแปรพยากรณ์	 

5	ตวัแปรคือ	ทรัพยากรในชุมชน(RC)	คนในชุมชน(MC)	การเรียนรู้ร่วมกนั(CL)	ผูน้�าชุมชน

(LC)	การประสานงาน(CM)	สามารถร่วมกนัท�านายความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวระหวา่ง	

อปท.กบัชุมชน(Y)	ไดอ้ยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ	 (P<0.01)	 ส่วนตวัแปรพยากรณ์	1	ตวัแปร 

คือ	 ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน	 (LO)	 มีอิทธิพลทางบวกโดยสามารถร่วมกนัท�านายความร่วมมือ 

ดา้นการท่องเท่ียวระหว่าง	 อปท.กบัชุมชน	 (Y)	 ไดอ้ย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติ	 (P<0.05)	 

เม่ือพิจารณารายตวัแปร	พบวา่ค่าน�้าหนกัความส�าคญัในรูปคะแนนมาตรฐาน	( )	เท่ากบั	0.219,	

0.178,	0.150,	0.163,	0.143	และ	0.086	ตามล�าดบั	ซ่ึงตวัแปรทั้ง	5	ตวัแปรน้ีสามารถอธิบาย 
การผนัแปรของความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวระหวา่ง	อปท.กบัชุมชน	(Y)	ไดร้้อยละ	61.20	

(R2=0.612)	ดงัตารางท่ี	4	สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ	Ÿ=3.330	+	0.769	

(RC)	+	0.673	(MC)	+	0.548	(CL)	+	0.659	(LC)	+	0.550	(CM)	+	0.335	(LO)	และสมการ

พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน	Ž	=	0.219	(RC)	+	0.178	(MC)	+	0.150	(CL)	+	0.163	

(LC)	+	0.143	(CM)	+	0.086	(LO)
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ตารางที	่4	 ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรพยากรณ์	(X)	ท่ีดีท่ีสุด	กบัความร่วมมือ

ดา้นการท่องเท่ียวระหวา่ง	อปท.	กบัชุมชน	(Y)

หมายเหตุ	*	=	มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.05	(P<0.05)	และ	**	=	มีนยัส�าคญัทางสถิติ 

ท่ีระดบั	0.01	(P<0.01)

	 5)	 การทดสอบสมมติฐาน-พิจารณาจากขอ้มูลความสัมพนัธ์จากการวิเคราะห์ 

การถดถอยพหุคูณ	ดงัน้ี

ตารางที	่5	 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานตัวแปรพยากรณ์	 (X)	 มีความสัมพนัธ์กับ 

ตวัแปรเกณฑ	์(Y)
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ตารางที	่5	 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานตัวแปรพยากรณ์	 (X)	 มีความสัมพนัธ์กับ 

ตวัแปรเกณฑ	์(Y)	(ต่อ)
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	 โดยสามารถสรุปความสมัพนัธ์ไดด้งัแผนภาพต่อไปน้ี

ภาพที	่1	 ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรพยากรณ์	 (X)	กบัความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียว

ระหวา่ง	อปท.กบัชุมชน	(Y)

	 ผูต้อบแบบสอบถามได้ระบุปัญหาอุปสรรคในการสร้างความร่วมมือด้าน 

การท่องเท่ียว	7	ประการ	 คือการขาดงบประมาณในการพฒันาการท่องเท่ียว	 ซ่ึงนอกจาก

นโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินแลว้	ระเบียบราชการและขอ้ทว้งติงของหน่วยงานตรวจสอบ

ยงัเป็นอุปสรรคส�าคญัต่อการสนบัสนุนงบประมาณของ	อปท.,	 การขาดแคลนบุคลากร 

ท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญ,	 แหล่งท่องเท่ียวไม่น่าสนใจหรือแหล่งท่องเท่ียวอยู่ใน 

ความรับผดิชอบของหน่วยงานอ่ืน	เช่น	กรมป่าไม	้หรือกรมศิลปากร,	ความพร้อมดา้นเวลา

ของคนในชุมชนในการเขา้ร่วมกิจกรรม,	 การประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง	 

เช่น	กรมการท่องเท่ียว	และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย,	การประชาสมัพนัธ์	และปัญหา

ความสมัพนัธ์ซ่ึงมกัมีสาเหตุจากความขดัแยง้ทางการเมือง
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2.	ผลการวจิยัเชิงคุณภาพ

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี	 4	 การศึกษาแนวทางและวิธีการสร้างความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียว

ระหวา่ง	อปท.กบัชุมชนซ่ึงเป็นกรณีศึกษาในเขตพฒันาการท่องเท่ียวอารยธรรมลา้นนา

	 ผูว้จิยัไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์และความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวระหวา่ง	

อปท.กบัชุมชน	ซ่ึงไดรั้บรางวลัหมู่บา้นตน้แบบดา้นการท่องเท่ียว	พ.ศ.	2555	จากส�านกังาน

การท่องเท่ียวและกีฬาจังหวดัเชียงใหม่	 ซ่ึงรางวลัดังกล่าวน้ีไม่ได้ถูกประเมินภาพ 

ความส�าเร็จจากรายไดแ้ละจ�านวนนกัท่องเท่ียว	แต่ไดรั้บการประเมินคุณค่าของวิธีการ

บริหารจดัการท่ีเหมาะสมกบับริบทของสังคม	 เพ่ือเป็นตวัอยา่งแก่พ้ืนท่ีอ่ืนน�าไปปรับใช้

เป็นแนวทางเพ่ือพฒันาการท่องเท่ียว	 ผลการศึกษาในคร้ังน้ี	 จึงเป็นรูปแบบการพฒันา 

ความร่วมมือเพ่ือสร้างรายไดเ้สริมจากการท่องเท่ียวให้แก่ชุมชนควบคู่กบัการอนุรักษ์

วฒันธรรมและรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมไดอ้ยา่งเหมาะสม	 ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าแต่ละพ้ืนท่ี 

มีลกัษณะการด�าเนินงานท่ีมีลกัษณะ	ดงัน้ี	

	 1)	 อบต.เชียงดาว	 อ.เชียงดาว	 จ.เชียงใหม่	 –แมว้่ารายไดข้อง	 อปท.	 (B)	 และ

ทรัพยากร	อปท.	 (RO)	 จะมีนอ้ย	 แต่จุดเด่นของพ้ืนท่ีคือผูน้�าชุมชน	 ซ่ึงมีความเขม้แขง็ 

ในการจดัการป่าและน�าการท่องเท่ียวมาสู่ชุมชน	โดยนายประจกัษ	์ บุญเรือง	 ไดเ้ปล่ียน

บทบาทจากผูใ้หญ่บา้น	มาเป็นสมาชิกสภา	อบต.เชียงดาว	และรองนายก	อบต.เชียงดาว

ตามล�าดบั	ท�าใหก้ารประสานงานร่วมกบัชุมชนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ	นอกจากน้ี	

นายสุขเกษม	 สิงห์ค�า	 ผูใ้หญ่บา้น	บา้นหัวทุ่งไดส้ร้างศรัทธา	 ความสามคัคี	 และสร้าง 

ความเขม้แขง็ใหค้นในชุมชน	ทั้งยงัสืบสานการจดัการทรัพยากรธรรมชาติจากผูน้�าคนก่อน	

รวมทั้งไดใ้ชค้วามรู้และประสบการณ์มาใชใ้นการพฒันาจนเป็นท่ียอมรับของหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง	 และเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว	 อยา่งไรก็ตาม	ลกัษณะการจดัการในพ้ืนท่ี 

บา้นหวัทุ่งและ	อบต.เชียงดาว	ถือไดว้า่เป็นลกัษณะพิเศษท่ีพบไดย้ากในพื้นท่ีทัว่ไป

	 2)	 เทศบาลต�าบลอุโมงค	์อ.เมือง	จ.ล�าพนู-แมว้า่แหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีไม่ได้

เป็นท่ีรู้จกัอย่างกวา้งขวาง	 และแมว้่าผลการวิจยัเชิงปริมาณจะแสดงขอ้มูลสนับสนุน 

วา่ปัจจยัดา้นทรัพยากรในชุมชน	 (RC)	 มีความสมัพนัธ์ต่อความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียว

ระหว่าง	 อปท.กบัชุมชน	 (Y)	 แต่เทศบาลต�าบลอุโมงคย์งัสามารถจดัให้มีการท่องเท่ียว 

ได	้ โดยใช้แรงดึงดูดจากการสร้างแหล่งเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เป็น

ประโยชนต่์อการท่องเท่ียว	ซ่ึงแมว้า่จะเป็นนกัท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม	โดยสร้างมหาวชิชาลยั

สร้างพลเมืองเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะเฉพาะซ่ึงใหค้วามรู้และประโยชนแ์ก่ผูส้นใจ	

สอดรับกบัการด�าเนินชีวิตของคนในชุมชนและบริบทของสังคม	 เพ่ือชกัน�าผูท่ี้เขา้มา 
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ศึกษาดูงานไปสู่การพกัแรม	การจบัจ่ายซ้ือสินคา้ชุมชน	รวมทั้งการเยีย่มชมแหล่งท่องเท่ียว

ท่ีมีอยูใ่นชุมชน	กลายเป็นนวตักรรมซ่ึงไดรั้บยกยอ่งเป็นตน้แบบ	อปท.ดา้นการท่องเท่ียว

	 3)	 เทศบาลนครล�าปาง	 อ.เมือง	 จ.ล�าปาง-เน่ืองจากเป็น	 อปท.ขนาดใหญ่จึงมี 

ความพร้อมดา้นบุคลากรและงบประมาณ	แต่เทศบาลนครล�าปางสร้างความแตกต่าง 

คือ	การจดัการท่องเท่ียวของชุมชนท่ามะโอท่ีเร่ิมตน้จากผูน้�าชุมชนท่ีมีความมุ่งมัน่ในการ

อนุรักษว์ฒันธรรมและการท่องเท่ียว	 ส่วนหน่ึงของความส�าเร็จเกิดจากการใชท้รัพยากร

บุคคลซ่ึงมีความรู้และประสบการณ์ท่ีหลากหลายอยา่งเต็มประสิทธิภาพ	ท�าหนา้ท่ีเป็น 

แกนน�าชุมชน	นอกจากน้ีการมีส�านกังานส่งเสริมการท่องเท่ียว	ท�าหนา้ท่ีในการจดัท�า

แผนการท่องเท่ียว	ประสานงานกบัชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสม�่าเสมอ	จึงท�าให้

การท่องเท่ียวของเทศบาลนครล�าปางมีทิศทางการพฒันาท่ีชดัเจน	และดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง

	 จากการศึกษาเชิงคุณภาพ	พบว่าการมีปัจจยัช่วยสนับสนุนความร่วมมือดา้น 

การท่องเท่ียวระหวา่ง	อปท.กบัชุมชนท่ีหลากหลายเป็นส่ิงท่ีดี	 แต่การขาดปัจจยัท่ีส�าคญั

ดา้นใดดา้นหน่ึงนั้น	 อปท.	 หรือชุมชนสามารถเสริมปัจจยัอ่ืนมาทดแทน	ผลกัดนัให ้

การพฒันาดา้นการท่องเท่ียวประสบความส�าเร็จได	้ ดงัเช่นหากวิเคราะห์เพียงขอ้มูล 

การวิจยัเชิงปริมาณ	 จะไม่อาจท�าความเขา้ใจไดว้่าเพราะเหตุใดเทศบาลต�าบลอุโมงค ์

จึงประสบความส�าเร็จดา้นการท่องเท่ียว	 ซ่ึงผลการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการถอดบทเรียน

ท�าให้ทราบวิธีคิดของเทศบาลต�าบลอุโมงค์เก่ียวกับความยัง่ยืนของการท่องเท่ียว 

ท่ีเหมาะสม	วา่หมายถึงการหาผลพลอยทางการท่องเท่ียวซ่ึงไดจ้ากส่ิงท่ีพ้ืนท่ีและชุมชน 

มีอยู	่ โดยไม่ท�าให้วิถีชีวิตของชุมชนเปล่ียนแปลงไป	กลายเป็นนวตักรรมและตน้แบบ 

ดา้นการท่องเท่ียว	ทั้งน้ี	หากพิจารณาอยา่งลึกซ้ึงจะพบวา่การวจิยัเชิงปริมาณท�าใหท้ราบ

เพียงน�้าหนกัของปัจจยั	แต่การวจิยัเชิงคุณภาพท�าใหท้ราบความยดืหยุน่ขององคป์ระกอบ	

การวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยัเชิงปริมาณควบคู่กบัการวจิยัเชิงปริมาณจึงสามารถตอบโจทย์

การวจิยัเชิงสงัคมซ่ึงตั้งอยูบ่นบริบทและความเป็นพลวตัรไดอ้ยา่งเหมาะสม	

อภปิรายผล

	 งานวิจยัเร่ือง	 การพฒันารูปแบบความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวในเขตพฒันา 

การท่องเท่ียวอารยธรรมลา้นนา	สามารถอภิปรายผลตามตวัแปรท่ีมีผลต่อความร่วมมือ 

ดา้นการท่องเท่ียวไดด้งัน้ี

	 1)	 ปัจจยัภายในองคก์ร	 ซ่ึงประกอบดว้ย	รายได	้อปท.,	ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน	และ

ทรัพยากร	อปท.
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ผลการวจิยัเชิงปริมาณพบวา่ปัจจยัผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีคะแนนเฉล่ียในอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด	

และมีผลต่อความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวระหว่าง	 อปท.กบัชุมชน	 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

งานวิจยัของนกัวิชาการหลายท่าน	 (Thomson,	 Perry	&	Miller,	 2007;	 ยพุดี	 โสตถิพนัธ์ุ	 

และคณะ,	2549;	พรนคพิ์เชฐ	แห่งหน	และอิศรัฏฐ	์รินไธสง	,2557;	วรสุดา	สุขารมณ์,	2554;	

ดวงทิพย	์วบูิลยศ์กัด์ิชยั,	 2555;	ดวงสมร	ชาญกวา้ง	และวฑูิรย	์ประเสริฐเจริญสุข,	2554;	

ยพุดี	โสตถิพนัธ์ุ,	วลิาวลัย	์จอมทอง	และนงนุช	บุญยงั,	2549)	ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน

อยู่ในฐานะผูน้�าของ	 อปท.ท่ีมีอ�านาจในการก�าหนดนโยบาย	 และอนุมติังบประมาณ 

ในการด�าเนินโครงการ	 เม่ือวิเคราะห์ร่วมกบัผลการวิจยัเชิงคุณภาพโดยเฉพาะในกรณี 

ของเทศบาลต�าบลอุโมงค์ท่ีสร้างพ้ืนท่ีท่องเท่ียวจากแหล่งศึกษาดูงานมหาวิชชาลยั 

สร้างพลเมือง	 จึงเป็นการตอกย �้าความส�าคญัของวิสัยทศัน์และนโยบายผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

ท่ีมีผลต่อความร่วมมือในการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งมาก	

	 ทรัพยากร	อปท.	 มีคะแนนเฉล่ียในอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด	โดยรายไดข้อง	อปท.	

อาจพิจารณาไดว้า่เป็นส่วนหน่ึงของทรัพยากร	อปท.	ผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่ช่วงรายได้

แตกต่างกนัของ	อปท.	และทรัพยากรของ	อปท.ไม่มีผลต่อความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียว

ระหวา่ง	อปท.กบัชุมชน	 ซ่ึงขดัแยง้กบัสมมุติฐานรวมถึงงานวิจยัหลายฉบบั	 (Thomson,	

Perry	&	Miller,	2007;	ยพุดี	โสตถิพนัธ์ุ	และคณะ,	2549;	พรนคพ์ิเชฐ	แห่งหน	และอิศรัฏฐ	์

รินไธสง,	2557;	วรสุดา	สุขารมณ์,	2554;	ดวงทิพย	์วบูิลยศ์กัด์ิชยั,	2555;	ดวงสมร	ชาญกวา้ง	

และวฑูิรย	์ประเสริฐเจริญสุข,2554;ยพุดี	โสตถิพนัธ์ุ,	วลิาวลัย	์จอมทอง	และนงนุช	บุญยงั,	

2549)	ผลงานวจิยัท่ีขดัแยง้กนัน้ีอาจเกิดเน่ืองจากภารกิจดา้นการพฒันาของ	อปท.กบัชุมชน

ไดด้�าเนินการตามแนวทาง	หนงัสือสัง่การของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน	และ

กระทรวงมหาดไทยตามท่ีก�าหนดอยา่งใกลเ้คียงกนั	ดงันั้นแมว้า่	อปท.แต่ละแห่งมีรายได้

และทรัพยากรองคก์รท่ีแตกต่างกนั	ผลการศึกษาจึงแสดงใหเ้ห็นวา่รายไดแ้ละทรัพยากร	

อปท.ดงักล่าวไม่มีผลต่อความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวระหวา่ง	อปท.กบัชุมชนอยา่งเด่นชดั	

หากพิจารณาจ�านวนรายไดข้อง	อปท.ซ่ึงเป็นท่ีมาของงบประมาณประจ�าปี	ความพร้อม 

ของบุคลากร	 และเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรยงัเพียงพอต่อการสร้างความร่วมมือด้านการ 

ท่องเท่ียวไดใ้นบริบทของชุมชนในระดบัหน่ึง	 เช่นเดียวกบัการท�างานตามความร่วมมือ 

ดา้นการศึกษากบัสถานศึกษา	 งานดา้นสาธารณสุขกบัอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ�า

หมู่บา้น	 (อสม.)	 งานด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภยักับอาสาสมคัรป้องกันภยั 

ฝ่ายพลเรือน	 (อปพร.)	และชุดรักษาความปลอดภยัหมู่บา้น(ชรบ.)	แต่ในอีกมุมมองหน่ึง 

ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามแสดงความเห็นเก่ียวกบัความไม่เพียงพอของงบประมาณ	อปท. 
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ในดา้นส่งเสริมการท่องเท่ียว	ซ่ึงอาจหมายความถึงไม่เพียงพอต่อการพฒันาดา้นการท่องเท่ียว

อยา่งเตม็รูปแบบท่ีเนน้ปริมาณนกัท่องเท่ียวเม่ือเปรียบเทียบงบประมาณกบัแหล่งท่องเท่ียว

ท่ีมีช่ือเสียง	

	 2)	 ปัจจยัภายในชุมชน	 ซ่ึงประกอบดว้ย	 ผูน้�าชุมชน,	 สมาชิกในชุมชน	 และ

ทรัพยากรในชุมชน

	 ผลการวจิยัเชิงปริมาณพบวา่ทั้งผูน้�าชุมชน,	สมาชิกในชุมชน	และทรัพยากรชุมชน

มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก	 โดยทั้ง	 3	 ปัจจยัมีผลต่อความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียว

ระหวา่ง	อปท.กบัชุมชน	 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนกัวิชาการหลายท่าน	 (Thomson,	

Perry	&	Miller,	2007;	ยพุดี	โสตถิพนัธ์ุ	และคณะ,	2549;	พรนคพ์ิเชฐ	แห่งหน	และอิศรัฏฐ	์

รินไธสง	,2557;	วรสุดา	สุขารมณ์,	2554;	ดวงทิพย	์วบูิลยศ์กัด์ิชยั,	2555;	ดวงสมร	ชาญกวา้ง	

และวฑูิรย	์ประเสริฐเจริญสุข	,2554;ยพุดี	โสตถิพนัธ์ุ,	วลิาวลัย	์จอมทอง	และนงนุช	บุญยงั,	

2549)	 และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัเชิงคุณภาพท่ียืนยนัความส�าคญัของปัจจยัดา้นผูน้�า

ชุมชน	สมาชิกในชุมชน	และทรัพยากรชุมชนทั้ง	 3	 พ้ืนท่ีกรณีศึกษา	 เม่ือน�าขอ้มูลมา 

เปรียบเทียบกนัพบวา่ปัจจยัภายในชุมชนทั้งผูน้�าชุมชน,	สมาชิกในชุมชน	และทรัพยากร

ชุมชนมีผลต่อความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวมากกวา่ปัจจยัภายใน	อปท.

	 3)	 ปัจจยัด�าเนินการ	ประกอบดว้ย	การประสานงาน,	การเรียนรู้ร่วมกนั	 และ 

ความสมัพนัธ์

	 ผลการวจิยัเชิงปริมาณพบวา่ปัจจยัดา้นการประสานงานมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบั

มาก	เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ี	อปท.และชุมชนปฏิบติัต่อกนัอยา่งสม�่าเสมอ	เพราะ	อปท.

เป็นหน่วยงานท่ีใกลชิ้ดและอยูใ่นชุมชน	มีการพบปะพดูคุยกนัในการด�าเนินงานทุกกิจกรรม	

โดยปัจจยัดา้นการประสานงานมีผลต่อความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวระหวา่ง	อปท.กบั

ชุมชน	สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิตติศกัด์ิ	 แสงทอง	 (2557)	 ในงานวิจยัเร่ืองรูปแบบ 

ความร่วมมือในการจดัการน�้าท่วมระหวา่ง	อปท.และชุมชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัภาคใต	้นอกจากน้ี 

ปัจจยัดา้นการเรียนรู้ร่วมกนัมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก	และมีผลต่อความร่วมมือดา้น

การท่องเท่ียวระหวา่ง	อปท.กบัชุมชนสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกิตติศกัด์ิ	แสงทอง	(2557)	

และ	พิฑูรย	์ทองฉิม	 (2558)	ทั้งน้ี	อปท.และชุมชนมีภารกิจร่วมกนัหลายดา้น	การเรียนรู้

ร่วมกนัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการท�างานและหลงัจากเสร็จส้ินภารกิจจึงเป็นกระบวนการท่ีถูก

น�ามาใชอ้ยา่งต่อเน่ืองในการพฒันาการท�างานของอปท.รวมถึงดา้นการท่องเท่ียว

	 ส�าหรับปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก	 เน่ืองจาก	อปท.

เป็นหน่วยงานท่ีตั้งอยูใ่นชุมชน	ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน	สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน	 รวมถึงพนกังาน 
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ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบางส่วนเป็นคนในชุมชน	 บุคลากรใน	อปท.กบัชุมชน 

จึงมีความสัมพนัธ์กันอย่างใกลชิ้ด	 มีการท�างานร่วมกันอย่างสม�่าเสมอไม่ว่าจะเป็น 

ความร่วมมือกนัในระดบัใด	แต่ความสมัพนัธ์เป็นปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อความร่วมมือดา้นการ

ท่องเท่ียวระหวา่ง	อปท.กบัชุมชน	ซ่ึงขดัแยง้กบัสมมุติฐาน	รวมถึงแนวคิดของนกัวชิาการ

หลายท่าน	 (กิตติศกัด์ิ	 แสงทอง,	 2557;	สันทนา	กูลรัตน์,	 ยุพิน	 เตชะมณี	 และสุนนัทา	 

วรีกลุเทวญั,	 2556)	ทั้งน้ีเน่ืองจากความสมัพนัธ์เป็นส่วนหน่ึงในวถีิชีวติของคนในชุมชน

ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในลกัษณะของเครือญาติ	 ไม่ใช่รูปแบบความสัมพนัธ์ท่ีสร้างข้ึนใหม่ 

แบบมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียว	 ซ่ึงแตกต่างจากปัจจยัดา้น 

การประสานงาน	และการเรียนรู้ร่วมกนัซ่ึงเกิดจากการท�างานตามความร่วมมือ	ดงันั้น	

ปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์จึงไม่มีผลความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวระหวา่ง	อปท.กบัชุมชน	

ทั้งน้ีไม่ได้หมายความว่าปัจจยัด้านความสัมพนัธ์จะไร้คุณค่าส�าหรับการท�างานตาม 

ความร่วมมือ	ดงัเห็นไดจ้ากผลการวิจยัเชิงคุณภาพในพ้ืนท่ีกรณีศึกษา	บา้นหวัทุ่ง	อบต.

เชียงดาว	จ.เชียงใหม่	 ท่ีใชค้วามสมัพนัธ์ภายในหมู่บา้นสร้างความรัก	สามคัคี	 ก่อใหเ้กิด

การร่วมแรงร่วมใจ	สร้างความเขม้แขง็	และก่อใหเ้กิดศกัยภาพในการพฒันาการท่องเท่ียว

ของชุมชน

ข้อเสนอแนะ

	 1.ขอ้เสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวจิยัไปใช้

	 จากผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียว

ระหว่าง	 อปท.กบัชุมชน	 ไดแ้ก่	 ปัจจยัภายในองคก์ร	 คือ	 ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน;	 ปัจจยัภาย 

ในชุมชน	 คือ	ผูน้�าชุมชน,	สมาชิกในชุมชน	และทรัพยากรในชุมชน;	 ปัจจยัด�าเนินการ	 

คือ	การประสานงาน	และการเรียนรู้ร่วมกนั	ดงันั้น	การสร้างความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียว

ระหวา่ง	อปท.กบัชุมชน	 จึงไม่อาจค�านึงถึงเฉพาะปัจจยั	ดา้นงบประมาณ	การสนบัสนุน

ดา้นเคร่ืองมือ	เคร่ืองจกัร	และบุคลากรซ่ึงเป็นทรัพยากรของ	อปท.	แต่ควรเร่ิมตน้จากปัจจยั

ภายในชุมชน	ซ่ึงไดแ้ก่	ผูน้�าชุมชน	คนในชุมชน	ทรัพยากรในชุมชน	และเนน้ความส�าคญั

ของปัจจยัด�าเนินงานโดยเฉพาะการประสานงาน	และการเรียนรู้ร่วมกนัควบคู่ไปพร้อมกนั

ดว้ย	

	 หากกรมส่งเสริมการปกครองไดก้ �าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน 

ในการส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียว	พร้อมทั้งก�าหนดตวัช้ีวดัในการประเมินประสิทธิภาพ

ของ	อปท.	(Local	Performance	Assessment	:	LPA)	ในการตรวจผลการปฏิบติังานประจ�าปี	
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จะท�าใหก้ารพฒันาดา้นการท่องเท่ียวไม่ตอ้งรอรับนโยบายดา้นการท่องเท่ียวจากผูบ้ริหาร

ท้องถ่ิน	 นอกจากน้ี	 การก�าหนดระเบียบเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือสนับสนุนด้าน 

การท่องเท่ียวใหมี้ความชดัเจนจะเป็นการป้องกนัขอ้ทกัทว้งจากส�านกังานตรวจเงินแผน่ดิน

(สตง.)	 และหน่วยงานก�ากบัดูแล	 ซ่ึงเป็นการลดขอ้วิตกกงัวลในการใชจ่้ายงบประมาณ 

เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวตามความร่วมมือกบัชุมชน

	 2.	 ขอ้เสนอแนะส�าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป	

	 	 2.1	 เน่ืองจากการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายใน	

ดงันั้นการวิจยัคร้ังต่อไปจึงควรมีการศึกษาเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีส่งผลต่อ 

ความร่วมมือเพ่ิมเติม	 เพ่ือให้ไดอ้งคค์วามรู้ท่ีมีความครบถว้นทั้งปัจจยัสภาพแวดลอ้ม 

ทั้งภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียว

	 	 2.2	 การวจิยัคร้ังน้ีอยูใ่นช่วงวกิฤติเศรษฐกิจโลก	และเป็นช่วงการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างของอปท.คร้ังใหญ่	 ซ่ึงอาจส่งผลต่อแนวนโยบาย	 และผลความร่วมมือของ	 

อปท.	กบัชุมชน	ดงันั้นคร้ังต่อไปจึงควรท�าการศึกษาพฒันาการหลงัยคุการเปล่ียนแปลง	

โดยใชรู้ปแบบในการวจิยัคร้ังน้ีเพื่อตรวจสอบขอ้มูลเชิงประจกัษต่์อไป
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