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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่มี
ต่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่น้ าตกแก่งล าดวน อ าเภอ     
น้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี และ 2) ศึกษาบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ           
ที่ควรพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืนในพื้นที่น้ าตกแก่งล าดวน  อ าเภอน้ ายืน 
จังหวัดอุบลราชธานี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้          
ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก            
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 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีบทบาทต่อการท่องเท่ียวเชิง
ธรรมชาติอย่างยั่ งยืนในพื้นที่ น้ าตกแก่งล าดวน อ าเภอน้ ายืน จังหวัด
อุบลราชธานี จ านวน 5 บทบาท ประกอบด้วย 1) การประชาสัมพันธ์               
2) การจัดสรรการใช้ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ 3) การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 5) การวางแผน                   
ส่วนแนวทางในการพัฒนาบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่น้ าตกแก่งล าดวน อ าเภอน้ ายืน จังหวัด
อุบลราชธานีนั้น พบว่ามีแนวทางการพัฒนาบทบาทเพิ่มขึ้น 2 บทบาท 
ประกอบด้วย บทบาทด้านการบริการ และบทบาทด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
ค าส าคัญ: บทบาทภาครัฐ การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 
Abstract 
 The objectives of this research were 1 )  to study the role of 
public organizations towards the development of sustainable 
nature based tourism in Kaenglamduan Waterfall area, Amphoe 
Nam Yuen, Ubon Ratchathani Province and 2) to study the 
development roles of public organizations in order to create a 
sustainable nature based tourism in Kaenglamduan Waterfall area. 
This research was qualitative research. The instruments used were 
a semi- structured in- depth interview questions, the purposive 

80 Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



81
sampling technique was used to select 10 samples, data was 
analyse by content analysis and package software. 
 The research found that public organizations had a role  
towards the development of sustainable nature based tourism and 
there were 5  roles consists of 1 )  public relation, 2 )  resource 
allocation from public tourism location, 3)  information, 4)  human 
resource development and 5) planning. In addition, the guidelines 
of role development for public organizations toward sustainable 
nature based tourism in Kaenglamduan Waterfall area, Amphoe 
Nam Yuen, Ubon Ratchathani Province had 2 roles consists of 
service roles and conservation of natural resources roles. 
 
Keywords: Role of Public, Sustainable Nature based Tourism 
 
บทน า 
 ประเทศไทยมีการแบ่งการท่องเที่ยวไว้หลายรูปแบบ อาทิ การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการ
ท่องเท่ียวเฉพาะทาง เป็นต้น ซ่ึงการท่องเท่ียวแต่ละรูปแบบนั้นมีความโดดเด่น
และมีลักษณะเฉพาะตัว เนื่องจากการท่องเท่ียวแต่ละรูปแบบมีความแตกต่าง
ทั้งด้านสถานที่ ด้านเวลา และสิ่งอ านวยความสะดวก (สุถี เจริญศรี , 2558) 
การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติในปัจจุบันนับว่าเป็นที่นิยมในกลุ่มของนักท่องเที่ยว
ที่มีความต้องการพักผ่อนกับธรรมชาติ ชอบท ากิจกรรมที่เน้นถึงส่ิงแวดล้อมเชิง
ธรรมชาติเป็นหลักและชอบการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ๆ แต่ให้ความส าคัญ
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กับการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้แบ่งได้หลายรูปแบบ 
เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร และการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ เป็นต้น ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติก าลังได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดที่มี
ความสมบูรณ์ของทรัพยากรเชิงธรรมชาติ รวมถึงความมีมาตรฐานของที่พัก 
ร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก มีการเดินทางที่สะดวก ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งดึงดูด
ความสนใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว (กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา, 2559)  
 องค์การการท่องเที่ยวโลกได้นิยามการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน             
ไว้ว่ า  การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ตอบสนองต่อความต้องการของทั้ ง
นักท่องเท่ียวและผู้อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นโดยมีการป้องกันและเพิ่มศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวของพื้นที่นั้นในอนาคต ซ่ึงแนวทางการพัฒนาข้างต้นจ าเป็น         
ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุก ๆ ฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง โดยฝ่ายที่ท าหน้าที่             
เป็นผู้บริหารและจัดสรรการใช้ทรัพยากรธรรมชาติหลักคือหน่วยงานภาครัฐ 
ทั้งในระดับส่วนกลางและท้องถิ่น (รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ และคณะ, 2550)   
โดย เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2552) ได้กล่าวว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  เป็น
แนวทางการพัฒนาที่มุ่งให้เกิดความสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม หรืออาจกล่าวได้ว่า  การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างไร้ขีดจ ากัดที่เน้นการเพิ่มขึ้นของปริมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่องมากกว่าความยั่งยืนของการท่องเท่ียวในระยะยาว  
 ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่แก่ง
ล าดวน หรือ น้ าตกแก่งล าดวน ซ่ึงตั้งอยู่ในเขตสถานีพัฒนาและส่งเสริมการ
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อนุรักษ์สัตว์ป่าอุบลราชธานี ในท้องที่บ้านหนองขอน ต าบลโดมประดิษฐ์ 
อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากตัวอ าเภอน้ ายืน 16 กิโลเมตร 
น้ าตกแก่งล าดวนเป็นน้ าตกที่ไหลมาตามแก่งหิน มีความยาวประมาณ 200 
เมตร โดยเป็นส่วนหนึ่งของล าน้ าล าโดมใหญ่ บรรยากาศโดยรอบร่มรื่นไปด้วย
พันธุ์ไม้นานาชนิดโดยเฉพาะต้นล าดวนซ่ึงมีอยู่มาก อันเป็นที่มาของชื่อน้ าตก
แห่งนี้ กิจกรรมส าหรับนักท่องเที่ยวของแก่งล าดวน ได้แก่ การลงเล่นน้ า
ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่น และการเดินชมธรรมชาติตามเส้นทางที่จัดไว้ซ่ึง
จะผ่านถ้ าและแก่งต่าง ๆ โดยในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ถึงกลางเดือน
กันยายน นักท่องเที่ยวจะได้ชมปรากฏการณ์อันน่ามหัศจรรย์ที่เรียกว่า               
“กุ้งเดินขบวน” ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ที่กุ้งฝอยนับล้านตัวเดินบนพลาญหินเลียบ
แก่งน้ า มุ่งหน้าสู่ยอดเขาสูงบนเทือกเขาพนมดงรัก โดยจะเดินขบวนในช่วง
กลางคืนหลังฝนตกหนักหรือสายน้ าในแก่งมีความเชี่ยวกราก ปัจจุบันน้ าตก
แก่งล าดวนอยู่ในความดูแลของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
อุบลราชธานี โดยยังมีหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ให้การส่งเสริมและดูแลการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่นี้ตามบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงาน ซ่ึงการจัดการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่นี้ยังไม่ครอบคลุมการบริการท่องเที่ยวในทุกด้าน เช่น การ
จัดการที่พัก ร้านอาหาร การเดินทาง เป็นต้น (สถานีพัฒนาและส่งเสริมการ
อนุรักษ์สัตว์ป่า อุบลราชธานี, 2559) ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความเป็นไปได้ที่
หน่วยงานภาครัฐจะเข้ามามีส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวใน
พื้นที่ เนื่องจากปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนถือเป็น Unseen Thailand มีแห่ง
เดียวในโลก ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐมีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ทั้ งทางด้านอุปสงค์และอุปทานที่ช่วย
สนับสนุนการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน เช่น การประชาสัมพันธ์และการ
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ส่งเสริมการท่องเที่ยว การอ านวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัย
ให้แก่นักท่องเที่ยว การพัฒนาผู้ประกอบการและชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อน า
ข้อมูลจากผลการวิจัยน าเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปพัฒนาเป็นแนวทางการ
พัฒนาบทบาทของภาครัฐเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
และชุมชน และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาบทบาทปัจจุบันของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่น้ าตกแก่งล าดวน อ าเภอน้ ายืน จังหวัด
อุบลราชธานี 
 2. เพื่อศึกษาบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่ควรพัฒนาเพื่อสร้างความ
ยั่งยืนในพื้นที่น้ าตกแก่งล าดวน อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

บทบาทปัจจุบันของ
หน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติอย่าง

ยั่งยืนในพื้นท่ีน้ าตกแก่ง
ล าดวน อ าเภอน้ ายืน จังหวัด

อุบลราชธานี 

บทบาทของหน่วยงานภาครัฐท่ี
ควรพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืน

ในพื้นท่ีน้ าตกแก่งล าดวน  
อ าเภอน้ ายืน จังหวัด

อุบลราชธานี 
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 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท
ปัจจุบันของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนใน
พื้นที่น้ าตกแก่งล าดวน อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยสังเคราะห์              
ตัวแปรที่ เกี่ยวข้องกับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการท่องเที่ยว           
จากการทบทวนวรรณกรรมของ Fennell (1999) รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์             
และคณะ (2550) เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2552) ฉันทัช วรรณถนอม (2552) และ
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2559) 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับ
การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน แนวคิด
เกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐที่มีต่อการท่องเที่ยว  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้ให้ข้อมูล (key informant) จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้น าชุมชน 
หมู่บ้านหนองขอน 2) กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยมาท่องเที่ยวน้ าตกแก่งล าดวน            
3) หน่วยงานภาครัฐ ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 แห่ง ผู้วิจัย           
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เลือกก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม ดังนี้   
1) ผู้น าชุมชน หมู่บ้านหนองขอน จ านวน 1 คน 2) ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน           
1 คน 3) กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยมาท่องเที่ยวน้ าตกแก่งล าดวน จ านวน 5 คน 
และ 4) ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว 
จ านวน 3 แห่ง ๆ ละ 1 คน ประกอบด้วย (1) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
(2) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ (3) สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์
สัตว์ป่าอุบลราชธานี รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งส้ิน จ านวน 10 คน  
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 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวม ได้แก่  แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสรุปเป็น
แผนภาพ และตรวจสอบความ เชื่ อ ถื อ ได้ ของข้ อ มู ล แบบสาม เส้ า 
(triangulation) โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูล ด้านผู้วิจัย และด้าน
ทฤษฎี  
 
ผลการวิจัย  
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาบทบาทปัจจุบันของหน่วยงานภาครัฐ
ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่น้ าตกแก่งล าดวน อ าเภอ
น้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี สรุปได้ดังภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงจ านวนครั้งที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึงบทบาทปัจจุบันของหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นท่ีน้ าตกแก่งล าดวน 
อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 
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 จากภาพที่  2 อธิบายได้ว่ า ผู้ ให้ข้อมูลกล่าวถึ งบทบาท ด้านการ
ประชาสัมพันธ์มากที่สุด พบความถี่ของค าสัมภาษณ์ เท่ากับ 7 รองลงมาพบ
ความถี่ของค าสัมภาษณ์ ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เท่ากับ 5 และความถี่
ของค าสัมภาษณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เท่ากับ 3 ส่วนด้านการ
จัดสรรการใช้ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ และการวางแผน พบว่า
ความถี่ของค าสัมภาษณ์น้อยที่สุด เท่ากับ 2 ตามล าดับ 
 จากค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีบทบาท
เกี่ยวข้องกับการบริการท่องเท่ียวน้ าตกแก่งล าดวนที่ส าคัญ 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การประชาสัมพันธ์ ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ด้านการวางแผน และด้านการจัดสรรการใช้
ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ 
 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงจ านวนครั้งที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึงบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่
ควรพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืนในพื้นที่น้ าตกแก่งล าดวน อ าเภอน้ ายืน จังหวัด
อุบลราชธานี 
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 จากภาพที่ 3 อธิบายได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึงบทบาทของหน่วยงาน
ภาครัฐที่ควรพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืนในพื้นที่น้ าตกแก่งล าดวน อ าเภอ          
น้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้กล่าวถึงบทบาทด้านการบริการ และบทบาท
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มขึ้นจากบทบาทเดิม 2 บทบาท โดย
พบความถี่ของค าสัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทด้านการบริการ เท่ากับ 7 และพบ
ความถี่ของค าสัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
เท่ากับ 5 ส่วนบทบาทอื่น ๆ อีก 5 บทบาทนั้น เป็นบทบาทเดิมที่ถือปฏิบัติอยู่
แล้วแต่ต้องการเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติให้ครอบคลุมภาระงานมากขึ้น 
 
สรุปการวิจยั 
  สรุปผลการวิจัย 
  บทบาทปัจจุบันของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
อย่างยั่งยืนในพื้นที่น้ าตกแก่งล าดวน อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ให้
ข้อมูลกล่าวถึงบทบาทที่ส าคัญ 5 บทบาท ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้าน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดสรร
การใช้ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ และการวางแผน ตามล าดับ 
ส าหรับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่ควรพัฒนานั้น พบว่า บทบาทปัจจุบัน
ทั้ง 5 ด้านนั้นยังคงเป็นบทบาทที่ต้องด าเนินงานต่อไปแต่ยังต้องพัฒนาแต่ละ
บทบาทให้ครอบคลุมภาระหน้าที่ในงาน โดยข้อค้นพบใหม่ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ บทบาทด้านการบริการ และบทบาทด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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  อภิปรายผลการวิจัย 
  ด้านการบริการ ผลการวิจัยพบว่า ในพื้นท่ีท่องเท่ียวภาครัฐไม่มีบทบาท
ในการช่วยเหลือหรือพัฒนาการให้บริการแก่ทั้งผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว
และชุมชน แตกต่างกับการศึกษาของเทิดชาย ช่วยบ ารุง (2552) ได้ศึกษา
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
พบว่า การให้บริการท่องเที่ยวนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีบทบาท
ด้านการให้บริการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตน เช่น การ
ให้บริการด้านคมนาคม ที่พัก อาหารเครื่องดื่ม การน าเที่ยวมัคคุเทศก์ การ
จ าหน่ายสินค้าที่ระลึกและการยกระดับมาตรฐานการบริการในสาขาต่าง ๆ แก่
นักท่องเที่ยว  
 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและด้านการ
วางแผน ผลการวิจัยพบว่า โอกาสในการพัฒนาตนเองของบุคลากรภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนั้นยังมีน้อยและไม่ถูกบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงานจึง
ท าให้บุคลากรยังขาดทักษะด้านการให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว แตกต่าง
กับภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์ และหควณ ชูเพ็ญ (2558) ได้ศึกษาการพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน: วิ เคราะห์กรณีองค์การบริหารส่วนจั งหวัดภู เก็ต                        
ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัดภูเก็ตน้ัน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้มีการประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว           
ของจังหวัดภูเก็ต ให้การสนับสนุนงบประมาณกับภาคธุรกิจเอกชน พัฒนา
อบรมบุคลากรด้านการท่องเท่ียว  
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 ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและด้านการประชาสัมพันธ์ ผลการวิจัย
พบว่า บทบาทของภาครัฐในการประชาสัมพันธ์หรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวมีน้อย โดยส่วนใหญ่จะประชาสัมพันธ์เมื่อถึงฤดูกาล
เท่ียวชมกุ้งเดินขบวน ซ่ึงจะมีการประชาสัมพันธ์เพียงปีละครั้ง ขณะที่ในแหล่ง
ท่องเที่ยวมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจและน่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ 
แตกต่างกับรสสุคนธ์ ประดิษฐ์ และรัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ (2557) ได้ศึกษา
เร่ือง ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาการท่องเท่ียวของอ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อ าเภอเขาค้อ
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจาก
การกระจายอ านาจด้านการท่องเท่ียวของภาครัฐให้กับองค์กรส่วนท้องถิ่น ซ่ึง
ผลการด าเนินงานในการเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริม
งานเทศกาลประเพณีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น มีการบริการข้อมูล
ข่าวสาร การติดต่อสอบถามเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว จาก
ผลการวิจัยดังกล่าวสรุปได้ว่าการกระจายอ านาจให้หน่วยงานที่ใกล้ชิดกับ
แหล่งท่องเที่ยวและชุมชนนั้นจะท าให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ มีความเข้าใจตรงกันทั้งฝ่ายชุมชน ภาครัฐ รวมถึง
เจ้าหน้าที่ โดยภาครัฐจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ   
 ด้านการอนุรักษ์ ด้านการจัดสรรการใช้ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยว
สาธารณะ สอดคล้องกับคมลักษณ์ สงทิพย์ (2557) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา 
ตลาดน้ าวัดตะเคียน อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
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เจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นตัวกลางระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ โดยปฏิบัติงาน
มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของชุมชนเป็นส าคัญ นอกจากนี้การ
ก่อสร้างตลาดน้ าวัดตะเคียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวบางคูเวียงใช้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว แหล่งซ้ือขายอาหารและสินค้าต่าง ๆ ของชาวบ้าน โดยเปิดโอกาส
และสร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน ในด้านความรู้ ความเข้าใจในการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวตลาดน้ าวัดตะเคียนทั้ง 3 กลุ่ม 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านการบริการใน ภาค 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เมื่อ
เปรียบเทียบกับ บุคลากรในสายงานด้านอื่น ๆ นับว่ามีความแตกต่างกัน
ค่อนข้างมาก เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้
ทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรหลายระดับ และหลายประเภท ในการให้บริการ 
นับตั้งแต่บุคลากรไร้ฝีมือไปจนถึงบุคลากรระดับผู้บริหาร โดยเฉพาะบุคลากรที่
อยู่ในระดับปฏิบัติการ จ าเป็นต้องมีความรู้และทักษะที่เฉพาะเจาะจงกับ
ลักษณะงานนั้น ๆ ซ่ึงเป็นที่ต้องการอย่างมาก บุคลากรในทุกระดับที่กล่าวถึง
เป็นส่วนประกอบส าคัญในกระบวนผลิต หรือการให้บริการและเป็นปัจจัย
ส าคัญในการสร้างความแตกต่างของการบริการ ดังนั้นบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวจึงควรมีความรู้ ความสามารถ และพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน รวมไปถึงการสร้างจิตส านึกในการให้บริการที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยว ท าให้เกิดความประทับใจ ประกอบกับการ
ปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการท างาน ซ่ึงเป็นลักษณะของการแสดงออกในเชิงบวก 
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ที่เหมาะสมต่อลักษณะงาน ภาครัฐควรสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของคน
ในพื้นที่ เช่น การพัฒนามัคคุเทศก์น้อย  พัฒนาผู้ประกอบการและแหล่ง
ท่องเที่ยว การพัฒนาให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าที่ระลึก สร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่น และให้ชุมชนน าไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ การอบรมให้ผู้น าเที่ยวให้ความรู้แก่บุคคลที่สนใจการจัดอาชีพ
น าเที่ยว ให้ความส าคัญกับการก าหนดหลักเกณฑ์ การมีธรรมาภิบาลของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักธรรมาภิบาล 4 ประการ ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care) 2) การปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต (duty of loyalty) 3) การปฏิบัติตามกฎหมาย (duty of 
obedience) และ 4) การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง (duty of disclosure)   
  2. ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การที่จะมีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวนั้นจะต้องมีการชักน าให้เข้ามาท่องเที่ยว แล้วให้ใช้สิ่งอ านวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยว และบริการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเท่ียวนั้น โดยการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นถือเป็นการบริการส่วนหนึ่งของการท่องเท่ียว โดยใน
พื้นที่น้ าตกแก่งล าดวนควรมีการจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวแต่
ละแห่ง การจัดท าแผนที่เส้นทางและแผนที่ท่องเที่ยวของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น
ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้การปรับตัวให้เข้ากับกระแสของยุค
สมัย โดยใช้สื่อยุคใหม่ให้เป็นประโยชน์เพื่อเป็นช่องทางที่ท าให้เข้าถึงกลุ่ม
ผู้บริโภค เช่น การพัฒนา social network, blogger, micro blogging หรือ
การน าแนวคิดใหม่ ๆ (innovative idea) เข้ามาใช้กับการสื่อสารแบบดั้งเดิม 
เป็นต้น 
  3. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ภาครัฐควรเข้ามาส่งเสริม อบรม
และสร้างสามัญส านึกให้ประชาชนเกิดความรู้สึกและมองเห็นคุณค่าของ
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สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่น้ าตกแก่งล าดวนควรท าป้ายหรือนิทรรศการให้ความรู้ด้าน
การอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรท่องเท่ียว จัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ให้คนในพื้นที่
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกฝังให้คนในพื้นที่และ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวรู้สึกมีความเป็นเจ้าของ  
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป 
  1. ควรศึกษาเปรียบเทียบบทบาทภาครัฐ บทบาทภาคเอกชน และชุมชน 
โดยท าการวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเน้นการ
ท าวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม สามารถน ามาพัฒนาต่อ
ยอดในการจัดท าแผนหรือก าหนดนโยบายอย่างมีส่วนร่วมได้ 
  2. ควรศึกษาเปรียบเทียบบทบาทภาครัฐ บทบาทภาคเอกชน และชุมชน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของพื้นที่อื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 
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