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คาํสําคัญ ศกัยภาพการท่องเที�ยว การพฒันาการท่องเที�ยวยั�งยืน 
 

บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยเ รื� อง “ศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที�ยวยั�งยืน จังหวัดเพชรบูรณ์”               
มีจดุมุง่หมายเพื�อศกึษาศกัยภาพของการพฒันาการท่องเที�ยวยั�งยืน การพัฒนาการท่องเที�ยวยั�งยืน 
และแนวทางในการพัฒนาการท่องเที�ยวยั�งยืน จังหวัดเพชรบูรณ์ การวิจัยในครั 7งนี 7เป็นการวิจัย     
เชิงคณุภาพ และเชิงปริมาณ ประชากรที�ใช้ในการวิจยัในครั 7งนี 7 ได้แก่ ประชาชนในท้องถิ�นที�อาศยั  
อยู่ในจงัหวดัเพชรบูรณ์ กําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจํานวน 400 คน ผู้ ให้ข้อมลูหลกั คือ ภาครัฐ 
5 คน ภาคเอกชน 5 คน และนกัท่องเที�ยวชาวไทยที�เข้ามาท่องเที�ยวในจงัหวดัเพชรบูรณ์ 5 คน 
เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม สถิติที�ใช้ในการวิจัย ได้แก่          
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
แบบทางเดียว วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคูด้่วยวิธีการเชฟเฟ และค่าสมัประสิทธิสหสมัพันธ์$

แบบเพียร์สนั 
 ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนท้องถิ�นมีความคิดเห็นด้วยมากที�สุดในด้านพื 7นที�และแหล่ง
ท่องเที�ยว เห็นด้วยมากในด้านโครงสร้างพื 7นฐานทางการท่องเที�ยว ด้านกิจกรรมการเดินทางและ
การท่องเที�ยว ด้านสิ�งอํานวยความสะดวกและบริการทางการท่องเที�ยว ด้านทรัพยากรการ
ท่องเที�ยว และด้านการตลาด 
 ผลการศึกษาจากผู้ให้ข้อมลูหลกั พบว่า จงัหวดัเพชรบูรณ์มีศกัยภาพของการพฒันาการ
ท่องเที�ยวยั�งยืน เนื�องจากมทีรัพยากรทางการท่องเที�ยวที�หลากหลาย รวมถึงความปลอดภยั ในสว่น
องค์ประกอบด้านสิ�งอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที�ยว จะต้องมีการพฒันาและปรับปรุงตอ่ไป 
นอกจากนี 7ควรมีการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของชมุชนให้มากขึ 7น 
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ABSTRACT 

 
 A research on “Potential of Sustainable Tourism Development, Phetchabun 
Province” is aimed to study the potential and approach of sustainable tourism 
development in Phetchabun Province. It is a quality and quantity research. Population 
used in this research was local people residing in the province. The sample size was 400 
people. Key informants were 6 persons from governmental sector, 6 persons from private 
sector and 8 Thai tourists who traveled in Phetchabun Province. In-depth interview and 
questionnaires were used for date collection. Statistics used in the research were 
percentage, average, standard deviation, t-test, one way analysis of variance, analysis of 
pair differences by Cheffe’s method, and Pearson correlation coefficient.  

 The study results found that local communities had the highest agreeable 
opinions on areas and tourism locations, while their high agreeable opinions were on 
tourism infrastructure, travel and tourism activities, facilities and tourism services, tourism 
resources, and marketing. 

 The finding from key informants found that Phetchabun Province had potential 
of Sustainable Tourism Development because there were various tourism resources 
including safety. The components of facilities in tourism locations, however, needed 
further development and improvement. In addition, there should be more extension on 
community participation.   


