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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึก ษาบทบาทของผู้นาและแนวทางการพัฒนาในการบริหารจัดการทุนทาง
สั ง คมของพื้ น ที่ ช ายหาดทะเลบาง ซึ่ ง เป็ น งานวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพโดยเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กั บ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขและรองสภาเทศบาลอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ผลการวิจัยพบว่าผู้นามีบทบาทในการพัฒนาทุนทางสังคมชายหาดบางแสนในมิติต่างๆ ดังนี้ (1) บทบาท
ของผู้นาในการบริหารจัดการทุนทางสังคมชายหาดบางแสน ในด้านอนุรักษ์ รักษาสร้างใหม่ และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม (2) แนวทางการพัฒนาทุนทางสังคมชายหาดบางแสนโดยอาศัยอานาจหน้าที่ในตาแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาล
เมืองแสนสุข ออกคาสั่งตามกฎหมายจัดกิ จกรรมโครงการต่างๆ สร้างจิตสานึกให้ชุมชนให้คุณค่าของทุนทางสังคม
ชายหาดบางแสนและใช้หลักการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆตลอดจนการนาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนบริเวณชายหาดบางแสน (3) แนวคิดของผู้นาในการอนุรักษ์ทุน
ทางสังคมชายหาดบางแสนโดยการจัดระเบียบพ่อค้าแม่ค้าบริเวณชายหาดบางแสนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมี
มาตรการลงโทษสาหรับ ผู้ฝ่ าฝืน รั ก ษาความสะอาด รวมทั้ งควบคุ มราคาสิ น ค้ า (4) แนวคิ ดของผู้น าในการใช้
ประโยชน์จากทุนทางสังคมชายหาดบางแสน โดยใช้อย่างรู้คุณค่าไม่ทาลายสภาพแวดล้อมชายหาดบางแสน สร้าง
จิตสานึกแก่ชุมชน และนักท่องเที่ยว
การวิจัยครั้งนี้ จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ประการแรก ผู้นาเทศบาลควรให้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภค
ส่วน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ประการที่สอง ภาครัฐควรจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
คาสาคัญ: ผู้นา, ทุนทางสังคม, ชายหาดบางแสน
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Abstract
The objective of this research is to study the role of leader and the development guideline for social
capital management in Bangsean beach. The qualitative research uses the in-depth interview with Sansuk Mayor
Mr.Narongchai Khunpleam and Sansuk Deputy Mayor Mr.Utij Sripinij. The results are that (1) the role of leader in
social capital management in Bangsaen beach. The leader needs to focus on conservation, preservation, and
promotion of participation. (2) Social Capital Development Approach Bangsaen Beach by authority of Major
Sansuk to organize activities to raise community awareness of the value of social capital Bangsaen beach and to
communicate through the media. Also, the modern technology is applied for taking care of the safety of tourists and
people on Bangsaen beach. (3) Leadership concept in social capital conservation Bangsaen Beach for arranging
merchants to comply with the rules. There is punishment for violators. This approach can help to control product
prices and keep the beach clean. (4) Leadership concept in utilizing social capital Bangsaen beach without ruin the
beach environment. The leader needs to raise awareness for the community and tourists.
The suggestion in this study is that: 1) the leader of the community should support the coordinating from
all sectors and utilizing the budget of social capital development. Essentially, the government should create the
national plan for sustainable tourism.
Key words: Leader, Social Capital, Bangsaen beach
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1. บทนา
สืบเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ในส่วนของการพัฒนา
ภาคบริการและการท่องเที่ยว โดยมุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มีศักยภาพ
ทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างเข้มแข็ง ซึ่งมีแนวทางในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ กล่าวสรุป ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2559)
ประการแรก ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดย (1) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ า
และบริการด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์และเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยที่สะท้อนวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน เช่น การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่
ชุมชนและท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวที่คานึงถึงขีดความสามารถในการ
รองรับระบบนิเวศเพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ตลอดจนพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลก (2)
พัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวตามศักยภาพของพื้นที่ เชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวตามความต้องการของตลาด
เช่น การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวสี
เขียว การท่องเที่ยวเชิงศิลปวั ฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นต้น (3) ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของการท่องเที่ยวไทยในสายตาชาวโลก (4) ดาเนินกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งเชิงรับและเชิงรุกในตลาดเป้าหมายทั้ง
ตลาดศักยภาพเดิมและตลาดใหม่ โดยมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เน้นให้
เกิดความคุ้มค่าต่อ ประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้ มค่ าเงินรวมทั้งสนับสนุนให้คนไทยเดินทางท่อ งเที่ยว
ภายในประเทศมากขึ้ น (5) พั ฒ นาทั ก ษะฝี มื อ บุ ค ลากรในภาคบริ ก ารและท่ อ งเที่ ย ว จั ด ฝึ ก อบรมมั ค คุ เ ทศก์
ภาษาต่างประเทศทั่วโลก และ (6) พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทุกช่องทาง
ประการที่สอง ปรับปรุ งกฎหมายที่เ กี่ยวข้ อ งกับ การท่อ งเที่ย วให้มีค วามทั นสมัย จั ดทาและบั งคั บใช้
มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว โดย 1) เร่งปรับกฎหมายและระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการสาหรับ
อนาคต โดยให้ความสาคัญกับการบูรณาการหลักการและการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกัน
2) ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของไทยให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์และการจัดทากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่ระดับสากลและ 3) ส่งเสริมให้
คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการท่องเที่ยวได้ตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ของบุคคล
ประการที่สาม ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นกลไกในการบริหารจัดการ
และก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาที่ ชั ด เจน โดยมุ่ ง เน้ น การมี ส่ ว นร่ วมของทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม โดยการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศให้เติบโตอย่างสมดุล
และยั่งยืน รวมทั้งกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในภาพรวมซึ่งได้ให้ความสาคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
นั้น คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติได้รับมอบนโยบายและนามาจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) ภายใต้ก รอบวิ สั ย ทัศ น์แ ละเป้ าประสงค์ ข องแผนการพั ฒนาการท่อ งเที่ย วแห่ง ชาติ
ดังต่อไปนี้ (คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2560)
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ด้วยความสาคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อระบบเศรษฐกิจของไทย พบว่า ความต้องการเดินทาง
ท่อ งเที่ยวระหว่างประเทศได้รับความนิยมเพิ่มขึ้ นส่ งผลให้ก ารท่องเที่ยวมีบทบาทอย่างยิ่ง ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่
ก่อให้เกิดรายได้ในรูปของเงินตราต่างประเทศ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) การจ้างงาน
และอาชีพ ในด้านสังคมที่ก่อ ให้เ กิดการพัฒนาสาธารณูปโภคและการลงทุนในสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ โดย
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวถือเป็นฟันเฟื่องสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศ และยังเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้า
ระหว่างประเทศตลอดจนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆ (ธนาคารไทยพาณิชย์, 2559)
ปัจจัยสนับสนุนให้ตัวเลขดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศคาดการณ์สาหรับปี พ.ศ. 2561 เติบโตขึ้น
จากปี พ.ศ. 2560 มีดังต่อไปนี้ คือ (1) เศรษฐกิจและการค้าโลกขยายตัวต่อเนื่องตามการขายตัวของกลุ่มประเทศ
เศรษฐกิจหลักจากการบริโภคและตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง (2) ภาคการท่องเที่ยวมีการขยายตัวต่ออย่างเนื่องอยู่ใน
เกณฑ์ดี มีการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากยุโรปและอินเดีย (3) การลงทุนจาก
ภาคเอกชนที่มีความชัดเจนมากขึ้นตามการขายตัวของภาคการส่งออก (4) การใช้จ่ ายและการลงทุนภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นตามความคื บหน้าของการก่อ สร้างโครงสร้างพื้นฐาน (5) การดาเนินนโยบายทาง
การเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธนาคารออมสิน, 2561)
อุตสาหกรรมการท่อ งเที่ ยวมี ความส าคั ญ ต่อ ขี ดความสามารถและสร้ างรายได้ให้ ประเทศไทยอย่ างมี
นัยสาคั ญทางเศรษฐกิจ โดยในแต่ล ะภูมิภาคได้พัฒนาและมุ่งส่งเสริมการท่อ งเที่ยวของแต่ล ะจังหวัดในการที่จะ
กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์
ประจาแต่ละจังหวัด
โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้สนใจที่จะศึก ษาแหล่งท่อ งเที่ยวชายหาดทะเลบางแสน จังหวัดชลบุรี
เนื่องจาก ทะเลบางแสนมีความน่าสนใจหลายประการ ได้แก่ การเดินทางได้สะดวก ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครโดย
สามารถเดินทางไปกลับได้ภายในวันเดียว ทะเลบางแสนอยู่ใกล้กับพัทยา อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมตลอดกาล
ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ มีกิจกรรมสันทนาการทางทะเลหลากหลาย ชายหาดยาวหลายกิโลเมตร
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจานวนมากได้ และมีร้านอาหาร สินค้าท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์
ทะเล ข้าวหลามหนองมน ครกอ่างศิลา เป็นต้น
ด้วยความน่าสนใจของทะเลบางแสน และสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบหาดบางแสนทาให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจานวนมากและปริมาณที่เพิ่มขึ้นทุกปี รวมถึงสามารถสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวบางแสน จังหวัดชลบุรี ดังแสดงได้ในตารางที่ 1 และรูปที่ 1
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ตารางที่ 1 จานวนและรายได้จากผู้มาเที่ยวบางแสน จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2556-2560
จานวนและรายได้
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
ผู้ ม าเยื อ น (คน) ชาวไทย
1,616,103 1,657,443 1,786,237
(Visitor)
ชาวต่างชาติ
99,757
102,070 106,047
นักท่องเที่ยว (คน)
ชาวไทย
642,939 635,270 692,894
(Tourist)
ชาวต่างชาติ
83,854
84,374
86,960
นักทัศนาจร (คน)
ชาวไทย
973,164 1,022,173 1,093,343
(Excursionist)
ชาวต่างชาติ
15,903
17,696
19,087
รายได้
ชาวไทย
4,528
4,618
5,027
(ล้านบาท)
ชาวต่างชาติ
730
751
820
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2561)

พ.ศ.2559
2,431,103
124,609
1,009,829
101,418
1,421,274
23,191
7,150
984

พ.ศ.2560
2,587,511
134,981
1,107,074
110,894
1,480,437
24,087
8,154
1,142

รูปที่ 1 รายได้จากการมาเที่ยวบางแสน จ.ชลบุรี พ.ศ. 2556-2560
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2561)
จากข้อมูลตัวเลขในตารางที่ 1และรูปที่ 1พบว่า จานวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมา
เที่ยวบางแสนเพิ่มมากขึ้นทุกปี และยังสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้บางแสนได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้วยเช่นกัน
ดังนี้ แสดงให้เ ห็นว่ าบางแสนได้รับความนิยมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส ามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมา
พักผ่อนและท่องเที่ยวที่บางแสนได้อีกยาวนาน ซึ่งถือได้ว่าบางแสนเป็นแหล่งมรดกทางทรัพยากรทางธรรมชาติที่มี
คุณค่าอย่างยิ่งต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบๆ ชายทะเลบางแสน ของเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ช่วยให้เกิด
ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างการศึกษาในพื้นที่ดังกล่าว โดยการบริหารงานของผู้นา
ท้องถิ่นในระดับจังหวัด ระดับเทศบาล และระดับท้องถิ่น ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 มาตรา 14
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ภายใต้การบริหารของผู้นาองค์กรเทศบาลเมืองแสนสุขได้กาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรไว้ คือ เทศบาลเมือง
แสนสุขเป็นเมืองที่น่าอยู่ พัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรม แหล่งท่องเที่ยวสวยงามและยั่งยืน รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจรุ่งเรือง ประชาชนอยู่ดีมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ดารงประชาธิปไตย ภายใต้ระบบการบริหาร
ท้องถิ่นที่มีธรรมาภิบาล โดยเขตการปกครองเทศบาลเมืองแสนสุขมีพื้นที่ครอบคลุม 3 ตาบล ได้แก่ ตาบลแสนสุข
ตาบลเหมือง (บางส่วน) และตาบลห้วยกะปิ (บางส่วน) และมีจานวนประชากรที่อยู่ภายใต้การปกครองของเทศบาล
เมืองแสนสุข ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนประชากรเทศบาลเมืองแสนสุข ปี พ.ศ.2556-2561
ปี พ.ศ.
ประชากร(คน) บ้าน (หลัง)
ครัวเรือน ประชากร เพิ่ ม /ลด
(คน)
2556
43,457
29,295
10,184
153
2557
45,142
31,922
10,641
1,685
2558
46,063
35,251
11,041
921
2559
46,302
36,266
11,310
239
2560
46,425
11,514
36,867
123
ณ มี.ค 2561 46,368
36,882
11,538
-57
ที่มา: เว็บไซต์เทศบาลเมืองแสนสุข (2561)

อั ต ราการเพิ่ ม /ลด
(%)
0.35
3.88
2.04
0.52
0.27
-0.12

ทั้งนี้ ทุนทางสังคม ซึ่งหมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติและมีคุณค่าทั้งในด้านสถานที่ สิ่งปลูกสร้าง ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม และตัวบุคคลในชุมชน ซึ่งมีคุ ณค่ าในพื้นที่ชายหาดบางแสนได้ถูก บริหารจั ดการโดยผู้นาที่มี
ความรู้ ความสามารถจนทาให้เทศบาลเมืองแสนสุขและชายหาดบางแสนก้าวสู่แหล่งท่องเที่ยวสาคัญระดับโลก ซึ่ง
ผู้นาได้บริหารเทศบาลโดยสามารถจัดการทรัพยากรที่มีคุณ ค่ าและมีอยู่อย่างจากัดให้เพียงพอต่อสมาชิกในองค์ก ร
ตลอดจนธารง รักษาไว้ ซึ่งทรัพยากรอันมีค่าและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยภาพรวม
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทาการศึกษาบทบาทของผู้นากับทุนทางสังคมในการพัฒนาชายหาดบางแสน
ให้เป็นแหล่งทรัพยากรอันมีค่าซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่ธรรมชาติได้สร้างไว้ให้แก่ท้องถิ่นเทศบาลเมืองแสนสุข โดยทา
ให้มีก ารใช้ทุนทางสังคมนี้ให้เกิดมูล ค่าทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพของประชาชน เป็นแหล่งท่อ งเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงในระดับโลก เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม และเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนในท้องถิ่นที่พานั กอาศัยสืบ
ต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงยุคปัจจุบัน เพื่อให้ชายหาดทะเลบางแสนได้รับการดูแล พัฒนาให้เป็นแหล่งทรัพยากร
ทางธรรมชาติคงอยู่เป็นมรดกของชาติไทยสืบต่อไปนานเท่านาน
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทของผู้นาในการบริหารจัดการทุนทางสังคมของพื้นที่ชายหาดทะเลบางแสน
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทุนทางสังคมของผู้นาต่อพื้นที่ชายหาดทะเลบางแสน
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3. การดาเนินการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
ศึกษาบทบาทของผู้นาในด้านการจัดการทุนทางสังคม ซึ่งได้แก่ ชายหาดทะเลบางแสน เทศบาลเมืองแสน
สุข จังหวัดชลบุรี จากผู้นาที่มีอานาจปกครองและดูแลชายหาดทะเลบางแสน จังหวัดชลบุรี
วิธีการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research Method) ด้ ว ยเทคนิค การสั มภาษณ์เ ชิ งลึก (In-Depth
Interview) จากนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ได้แก่ นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม และรองเทศบาลอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ได้แก่ นายอุทัย ศรีพินิจ เพื่อศึกษาผู้นากับทุนทางสังคมในด้านบทบาทของผู้นากับการบริหารจัดการทุนทางสังคม
แนวทางการพัฒนาทุนทางสังคม แนวคิดของผู้นาในการกิจ กรรมเชิงอนุรักษ์ทุนทางสั งคม แนวคิดของผู้นา ในใช้
ประโยชน์จากทุนทางสังคม
วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการสัมภาษณ์นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขและรองเทศบาลอาเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี ตามแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นา บทบาทของผู้นา ทุนทางสังคม เพื่อขยายความระเอียด
เชิงพรรณนา
4. ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ผู้นากับทุนทางสังคมในการพัฒนาชายหาดบางแสน พบว่า บทบาทของผู้นาในการ
พัฒนาทุนทางสังคมชายหาดบางแสน ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้
1. บทบาทของผู้นาในการบริหารจัดการทุนทางสังคมชายหาดบางแสน ผลการศึกษาพบว่า ประการแรก
การอนุรักษ์ กล่าวคือ การคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์สาคัญของชายหาดบางแสนที่เป็นคุณค่าเดิม เช่น ชายหาดที่สวยงาม น้า
ทะเลที่ส วยใส เตียงผ้าใบชายหาด กิจกรรมทางน้า อันเป็นเอกลัก ษณ์ข องชายหาดบางแสน รวมถึงการอนุรัก ษ์
ประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ เช่น ประเพณีวันไหลสงกรานต์ที่จะมีนักท่องเที่ยวมาเป็นจานวนมาก เป็นต้น ประการที่
สอง การธารงรักษา กล่าวคือ การรักษาสภาพแวดล้อมชายหาดบางแสนให้สะอาด ดารงคงอยู่และเจริญมากขึ้น โดย
ใช้ความสามารถของมนุษย์ผสมผสานกับเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการชายหาดบางแสน ประการที่สาม การ
สร้างสรรค์ใหม่ กล่าวคือ ผู้นาได้ริเ ริ่มโครงการและกิจกรรมใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เช่น กิจกรรมทางการกีฬาเชิงการ
ท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวที่ชายหาดบางแสนอยู่ตลอดทั้งปี ประการที่สี่ การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม กล่าวคือ การให้ประชาชนในท้องถิ่น นักท่องเที่ยวข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา จากหน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการและทากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชายหาดบางแสน
2. แนวทางการพัฒนาทุนทางสังคมชายหาดบางแสน ผลการศึกษาพบว่า ประการแรก การใช้อานาจหน้าที่
ในตาแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ออกคาสั่งตามกฎหมายในการพัฒนาชายหาด การจัดกิจกรรมต่างๆ ประการ
ที่สอง การใช้การจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อสร้างจิตสานึกให้ชุมชนให้คุณค่าของทุนทางสังคมชายหาดบางแสน
ประการที่สาม การใช้หลักการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ประการที่สี่ การนาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนบริเวณชายหาดบางแสน
3. แนวคิดของผู้นาในการอนุรักษ์ทุนทางสังคมชายหาดบางแสน ผลการศึกษาพบว่า ประการแรก การจัด
ระเบียบพ่อค้าแม่ค้าบริเวณชายหาดบางแสนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมีมาตรการลงโทษสาหรับผู้ฝ่าฝืน ประการ
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ที่สอง การร่วมมือกันรักษาความสะอาดตลอดเวลา และชี้ให้เห็นถึงโทษหากชายหาดสกปรก นักท่องเที่ยวไม่มา
ท่องเที่ยว ส่งผลต่อรายได้และเศรษฐกิจของบางแสน ประการที่สาม การควบคุมราคาสินค้าไม่ให้เอารัดเอาเปรียบ
นักท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว
4. แนวคิดของผู้นาในการใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคมชายหาดบางแสน ผลการศึกษาพบว่า ประการแรก
ใช้อย่างรู้คุณค่าในทรัพยากรที่ธรรมชาติได้สร้างมาให้อย่างดีที่สุด ประการที่สอง ไม่ทาลายสภาพแวดล้อมชายหาด
บางแสน และประการที่สาม สร้างจิตสานึกแก่ชุมชน นักท่องเที่ยวให้ร่วมกันดูแลรักษาชายหาดบางแสนให้สวยงาม
สะอาดเป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป
5. การอภิปรายผล บทสรุป และข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ด้านบทบาทหน้าที่ของผู้นากับการจัดการทุนทางสังคม ซึ่ง ผู้นาในตาแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
ได้แก่ นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม มีบทบาทตามที่ Luther F. Urwick (1962) และ William D. Blinkloe and Mary T.
Coughin (1977) ได้ก ล่าวถึง หน้าที่ของผู้นา คือ เป็นผู้บริห ารองค์ การอย่างแท้จริงและเป็นสัญลัก ษณ์ขององค์การ
สร้างความชัดเจนพร้อมเหตุผลในการดาเนินงาน สร้างบรรยากาศแห่งความคิด เป็นโดยเป็นอันหนึ่งอันเดี ยวกัน โดย
บทบาทที่ชัดเจนมากที่สุด คือ การกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทางาน ทาตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการทางาน เช่น นาย
ณรงค์ชัย คุณปลื้มได้ลงมือทาความสะอาดชายหาดบางแสนตามโครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด ร่วมกับพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าบริเวณชายหาด และนักเรียนที่มีจิตอาสาร่วมกันทาความสะอาดบริเวณถนน
ชายหาดบางแสน ที่บริเวณชายหาดบางแสน เนื่องจากที่ผ่านมาบริเวณชายหาดบางแสนได้มีการจัดงานประเพณีก่อ
พระทรายวันไหลบางแสน
2. ด้านลักษณะอานาจหน้าที่ของผู้นากับการจัดการทุนทางสังคม โดยนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขมีลักษณะ
ของอานาจที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นาสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ตามแนวความคิดของ Daft (2008) และ Yukl
(2010) ซึ่งตาแหน่งนายกเทศมนตรีเป็นการมีอานาจมาจากตาแหน่ง (Position Power) โดยในฐานะที่เ ป็นผู้บริหาร
สูงสุดในเทศบาลเมืองแสนสุข มีอานาจตามกฎหมายที่กาหนดไว้ และยังได้ใช้อานาจดังกล่าวในการบริหารชุมชน
และชายหาดบางแสนอย่างเต็มความสามารถและเป็นประโยชน์สูงสุ ดต่อส่ วนร่วม เช่น การกาหนดบทลงโทษผู้ที่
ทาลายสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดบางแสนดังกรณีที่ผู้ประกอบการใช้สีสเปรย์พ่นพื้นเพื่อจองสถานที่จาหน่าย
สินค้า
3. ด้านพฤติกรรมของผู้นา ซึ่งพฤติกรรมการเป็นผู้นานั้น ตามทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อความสาเร็จ (Achievement
Motivation Theory) โดย McClelland (1987) ซึ่งทฤษฎีนี้เกี่ยวข้องกับคาทานายพฤติกรรมลักษณะของคนและผลการ
ทางานบนพื้นฐานของความต้องการ 3 ประการ ได้แก่ ความต้องการความสาเร็จ (Achievement) ความต้องการอานาจ
(Power) และความต้องการมีความสัมพันธ์ (Affiliation) พบว่าณรงค์ชัยมีพฤติกรรมของผู้นาที่มุ่งให้เกิดความสาเร็จ
และความต้องการมีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ประชาชน ชุมชน และองค์กรภายนอก ดังจะเห็นได้จากโครงการ
ต่างๆ ที่ได้รับความร่ว มมือ จากประชาชนในท้อ งถิ่น มหาวิทยาลัยบูรพา ข้ าราชการจากภาคส่ ว นต่างๆ นัก เรียน
นักศึกษา เป็นต้น

วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562

20

เกียรติศักดิ์ พานิชพัฒธนกุล และคณะ
Vol.5 No.2 July-December 2019

4. ด้านบทบาทของผู้นาในการพัฒนาทุนทางสังคม ซึ่งตามแนวคิดของ Putnam เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
ทุนทางสังคม พบว่า นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข มีบทบาทในการพัฒนาทุนทางสังคมอย่างมากและเห็นประจักษ์แก่
สาธารณชนโดยส่วนร่วม การมีเครือข่ายในการให้ความร่วมมือสร้างสรรค์และดูแลรักษาทุนทางสังคม (ชายหาดบาง
แสน) ด้วยรูปแบบกิจกรรมต่างๆ สามารถเห็นได้เป็นรูปธรรม และมีเทคโนโลยีในการสื่อสารที่แสดงผลงานของผู้นา
ได้ เช่น ภาพข่าวที่เผยแพร่ในสื่อเว็บไซต์ เฟชบุ๊ค โทรทัศน์ วิทยุ , การให้สัมภาษณ์ข่าวจากสานักข่าวต่างๆ, การร่วม
กิจกรรมกับชุมชนในโอกาสสาคัญต่างๆ เป็นต้น

บทบาทของผู้นากับการพัฒนาทุนทางสังคมชายหาดบางแสน
ที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย (2561)
นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ยังพบด้วยว่า
ประการแรก คุณลักษณะของผู้นา คุณลักษณะของผู้นาในการบริหารจัดการชายหาดบางแสน จัดได้ว่าเป็น
ผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นาสมัยใหม่ โดยมีการทางานเชิงรุกและนาเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการ ตลอดจนเป็นผู้นายุคใหม่ที่มีการปรับตัว เคลื่อนไหวตามกระแสสังคมโลก สั งคมยุคดิจิทัล แต่
ไม่ทอดทิ้งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่เป็นมรดกตกทอดมาแต่ครั้งยุคสมัยโบราณ ยิ่งไปกว่านั้นยังไม่มีการประยุกต์
สิ่งต่างๆ ที่เป็นมรดกร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากันได้อย่างลงตัว นอกจากนี้แล้ว ผู้นายังเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรง
กับกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและสังคม เช่น ร่วมวิ่งมาราธอนชายหาดทะเลบางแสน เป็นต้น ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็น
ถึงความจริงใจและมุ่งมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นตัวอย่างที่ดีต่อคนในชุมชน
ประการที่สอง คุณค่าของผู้นาที่มีต่อคุณค่าทางสังคม สาหรับคุณค่าของผู้นาที่มีต่อคุณค่าทางสังคม อย่างที่
ทราบกันดีอยู่แล้ว ว่าชายหาดทะเลบางแสนนับเป็นคุ ณค่าทางสังคมอันเกิดจากธรรมชาติที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์
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อย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อคนในชุมชนบางแสน ดังนี้หากคุณค่าดังกล่าวที่เกิดขึ้นขาดการใส่ใจดูแล ทานุบารุงโดยผู้นาที่มี
วิสั ยทัศน์ที่เ ล็งเห็นคุณค่าของทุนทางสังคม ดังกล่ าว ชายหาดทะเลบางแสนย่อ มจะถึงจุ ดจบกลายเป็นชายหาดที่
สกปรก นัก ท่องเที่ยวไม่ให้ความสนใจมาท่องเที่ยว ไม่เ กิดรายได้ต่อชุมชน รวมถึงชายหาดบางแสนแห่งนี้เ ป็นจุด
ท่องเที่ยวที่สาคัญ ไม่เ พียงแต่นักท่องเที่ยวชาวไทย แต่ยังรวมถึงนักท่อ งเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวซึ่งก่อให้เกิ ดการใช้
จ่ายเงินจากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างๆ เป็นจานวนมาก
นอกจากชายหาดทะเลบางแสนอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนที่มีชื่อเสียงแล้ว นายกเทศบาลบาลเมืองแสนสุข
ยังได้พยายามคิดสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี โดยนาเอากิจกรรมทางศาสนา ทางกีฬา
ทางธุรกิจ มาจัดอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และมาตรการดูแลความ
สงบเรียบร้อย ความเป็นระเบียบของชายหาดทะเลบางแสนให้สวยงามสืบต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
ประการแรก ผู้นาเทศบาลควรให้ก ารส่ งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อ งทุก ฝ่าย
รวมถึงด้านงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
ประการที่สอง ภาครัฐควรจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนของชายหาดบางแสน โดยร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคประชาชน และนักท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาการการ
ท่องเที่ยวของทางจังหวัดอย่างยั่งยืน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ประการแรก ควรมีการศึกษาวิจัยประเด็นปราชญ์ชุมชน ภูมิปัญญาจากตัวบุคคล โดยเข้าไปศึกษา
เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น
ประการที่สอง ควรเพิ่มวิธีการศึกษาเชิงปริมาณเพื่อสารวจความคิดเห็น ทัศนคติต่างๆ จากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยว เพื่อนาผลมาใช้ประกอบการศึกษาได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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