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บทคดัย่อ 

การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เน้นขอ้มูลเกียวกบับทบาทของชุมชน

ทอ้งถินในการจดัการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์ ผูว้ิจยัใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีแบบ

เจาะจง จากคนในพนืที อาํเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย เพือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างทีจะมาเป็นผูใ้ห้

ขอ้มูลสําคญัทาํการวิจยั โดยการสัมภาษณ์แบบกึงโครงสร้าง แบ่งเป็นระดบัขา้ราชการ 

ผูน้าํทอ้งทีและทอ้งถิน ผูป้ระกอบการทีพกั กลุ่มอาชีพ และประชาชน รวม 12 คน และ

ศึกษาวิจยัเอกสาร โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษารูปแบบและลกัษณะการท่องเทียวเชิง

อนุรักษ์ ,ศึกษาบทบาทของชุมชนทอ้งถินในการจัดการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ ,ศึกษา

ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์,ศึกษาแนวทางแกไ้ขปัญหาการ

จดัการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์ทีอาํเภอนาแห้ว จงัหวดัเลย โดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย 

และการวิเคราะห์ข้อมูลทีเป็นเอกสารระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ตามหลักสูตร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพือการพัฒนาท้องถิน คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ส่วนกลาง (หวัหมาก) 
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บทความ 

1. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 1.เพอืศึกษารูปแบบและลกัษณะการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์ทีอาํเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย 

 2.เพือศึกษาบทบาทของชุมชนท้องถินในการจดัการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ ที

อาํเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย 

 3.เพือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจดัการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์ทีอาํเภอนา

แหว้ จงัหวดัเลย 

 4.เพือศึกษาแนวทางแกไ้ขปัญหาการจดัการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์ทีอาํเภอนาแห้ว 

จงัหวดัเลย 

2.วธีิการวจิัย 

การศึกษาวิจยัเรือง บทบาทของชุมชนทอ้งถินในการจดัการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์

ทีอาํเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย  โดยมีวิธีการศึกษาดงันี 

2.1  รูปแบบการศึกษาวจิยั 

2.2  แหล่งขอ้มูล 

2.3  เครืองมือในการจดัเก็บขอ้มูล 

2.4  วิธีการจดัเกบ็ขอ้มูล 

2.5  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

2.1  รูปแบบการศึกษาวจิยั 

การศึกษาบทบาทของชุมชนทอ้งถินในการจดัการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์ทีอาํเภอ

นาแหว้ จงัหวดัเลย เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาจากเอกสารที

เกียงขอ้งประกอบดว้ยเอกสารเกียวกบัการท่องเทียว เอกสารเกียวกบัประวติัอาํเภอนา

แห้ว และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการวิจยัทีดาํเนินการเพือใหมี้ความชดัเจน แลว้กาํหนด

ขอบเขตการศึกษา คือ อาํเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย ไดแ้ก่ รูปแบบและลกัษณะสภาพทวัไป 

และใชก้ารสังเกตโดยตรง โดยผูว้จิยัเป็นผูส้ังเกตเอง นอกจากนียงัใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก 

ซึงแบบสัมภาษณ์จะสัมภาษณก์ลุ่มขา้ราชการ กลุ่มผูน้าํทอ้งทีและทอ้งถิน ผูป้ระกอบการ

โรงแรม/โฮมสเตร์ กลุ่มอาชีพ/สินคา้โอทอป  และประชาชนในพนืที  
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2.2  แหล่งขอ้มูล 

(2.2.1) ขอ้มูลเอกสาร 

ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาขอ้มูลเกียว ประวติัความเป็นมาของอาํเภอนาแห้ว ประวติัแหล่ง

ท่องเทียว เอกสารประกอบการท่องเทียว แนวคิด แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

เพอืใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาวจิยั 

(2.2.2) ขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (Key Information)  

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั คือ การทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

โดยมีประเด็นการศึกษาบทบาทของชุมชนทอ้งถินในการจดัการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์ 

ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์ แนวทางแกไ้ขปัญหาการจดัการ

ท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ ซึงจะใช้วิธีการกาํหนดแบบการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง ประกอบด้วย 

ขา้ราชการ 2 คน (หวัหนา้อุทยานภูสวนทราย,พฒันาการอาํเภอ) ผูน้าํทอ้งทีและทอ้งถิน 4 

คน (กาํนันตาํบลแสงภา,กาํนันตาํบลนาพึง,นายก อบต.แสงภา,นายก อบต.นาพึง) 

ผูป้ระกอบการโรงแรม/โฮมสเตร์  2 คน กลุ่มอาชีพ/สินคา้    โอทอป  2 คน ประชาชนใน

พนืที 2 คน  รวมจาํนวนทงัสิน 12 คน   

(2.2.3) ขอ้มูลเพอืการสังเกต 

ผูว้ิจยัไดท้าํการสังเกตเพือเกบ็ขอ้มูลดา้นสภาพแวดลอ้ม ลกัษณะทวัไปของแหล่ง

ท่องเทียว วา่มีลกัษณะอยา่งไร และสถานทีในการดาํเนินการเป็นอยา่งไร 

2.3  เครืองมือในการจดัเก็บขอ้มูล 

(2.3.1)  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก จากผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั ประกอบดว้ย ขา้ราชการ 2 

คน (หวัหนา้อุทยานภูสวนทราย,พฒันาการอาํเภอ)ผูน้าํทอ้งทีและทอ้งถิน 4 คน (กาํนนั

ตาํบลแสงภา,กาํนันตาํบลนาพึง,นายก อบต.แสงภา,นายก อบต.นาพึง) ผูป้ระกอบการ

โรงแรม/โฮมสเตร์  2 คน กลุ่มอาชีพ/สินคา้โอทอป  2 คน ประชาชนในพืนที 2 คน  รวม

จาํนวนทงัสิน 12 คน จะเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึกเกียวกบับทบาทของชุมชนทอ้งถินใน

การจดัการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์ ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์

แนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ โดยการสังเกตมีการใช้เทป

บันทึกเสียง เพือเป็นเครืองมือในการบันทึกการสนทนาระหว่างผูส้ังเกตกับผู ้ให้

สัมภาษณ์ การใชส้มุดจดบนัทึก เพือเป็นเครืองมือในการจดบนัทึกขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

และครบถว้น และบนัทึกภาพถ่ายขณะดาํเนินการสัมภาษณ ์
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(2.3.2) ขอ้มูลเพอืการสังเกต  

ผูว้ิจยัไดท้าํการสังเกตเพอืเกบ็ขอ้มูลดา้นสภาพแวดลอ้มและบริบททวัไปของชุมชนและ

แหล่งท่องเทียว ทีอาํเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย    

2.4  วธีิการจดัเกบ็ 

(2.4.1)  การจดัเกบ็เอกสาร 

- ช่วงเวลาทีจดัเกบ็ เดือนสิงหาคม  2562 

- เอกสารจากหน่วยงาน แหล่งท่องเทียว และ ใน Internet 

(2.4.2)  ขอ้มูลจากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัจากการสัมภาษณ์เจาะลึก 

-  ช่วงเวลาทีออกไปสัมภาษณ์ 25 สิงหาคม ถึง 22 กนัยายน 2562 

-  ลงไปสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง 

 (2.4.3)  การสังเกตทางตรง   

-สังเกตจากการลงพนืทีสัมภาษณ์ และการลงพนืทีปฏิบติังาน 

5.การวเิคราะห์ขอ้มูล 

การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จะใชว้ิธีการ

พรรณนาขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลตามประเด็นทีศึกษา มีรายละเอียดดงันี คือ การ

วเิคราะห์ขอ้มูลจากการสังเกตโดยตรง และการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

โดยจะมีการแยกตามประเด็นทีศึกษา ซึงจะให้เหตุผลแบบอุปนัยในการสรุปขอ้คน้พบ 

คือ การนาํเอารายละเอียดแต่ละเรืองมาพรรณนาเพือทราบถึงรูปแบบและลกัษณะการ

ท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์บทบาทของชุมชนทอ้งถินในการจดัการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์แลว้

จะพรรณนาถึงปัญหาการจดัการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์รวมถึงแนวทางแกไ้ขปัญหาการ

จดัการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ ทีอาํเภอนาแห้ว จงัหวดัเลย เพือการพฒันาและปรับปรุง

ต่อไป 

 3.ผลการวจิัย 

 รูปแบบและลกัษณะการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ ทีอาํเภอนาแห้ว จังหวดัเลย   มี

แหล่งท่องเทียวทีเหมาะสมกับการจัดการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์เป็นอย่างมาก ทงัการ

ท่องเทียวในแหล่งธรรมชาติทีอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย  การท่องเทียวในแหล่ง

วฒันธรรม  คือประเพณีแห่ตน้ดอกไมข้องชุมชนบา้นแสงภา  วดัโพธิชยั วดัศรีโพธิชยั 

และวดัพระธาตุดินแทน  การท่องเทียวในความสนใจพิเศษ  เป็นการรวมกลุ่มของชุมชน
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จดักิจกรรมการท่องเทียวตามกิจกรรมทีนกัท่องเทียวสนใจ เช่น ท่องเทียวชมทะเลหมอก

ในเขตป่าชุมชนชมวิถีชุมชนการทาํนา ชิมอาหารพนืบา้น ซึงผูว้ิจยัคิดว่าเหมาะทีจะมีการ

จดัการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ตามหลักการของการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ ทีสําคญั คือ  

จะตอ้งมีการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเทียวต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรการท่องเทียว

ทางธรรมชาติ หรือทรัพยากรการท่องเทียวทางวฒันธรรมให้คงสภาพเดิมไวใ้ห้มากทีสุด 

ไม่ถูกทาํลายไป กระตุน้จิตสํานึกของคนในทอ้งถินให้พยายามดูแลรักษาและปกป้อง

ทรัพยากรการท่องเทียวเหล่านันโดยไม่กระทาํการใดๆ ทีเป็นผลเสียต่อทรัพยากรการ

ท่องเทียว เพียงเพือหวงัผลประโยชน์ส่วนตน และใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่นกัท่องเทียว

เพือตระหนกัถึงคุณค่าและความสําคญัของแหล่งท่องเทียวทีตนเดินทางเขา้ไปเยอืนและ

ให้ความร่วมมือแก่ชุมชนในทอ้งถินในการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม อนัเป็นมรดกตกทอด

ของคนในทอ้งถินนนัๆใหค้งสภาพทีดีต่อไปนานๆ  

 บทบาทของชุมชนทอ้งถินในการจดัการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์กลุ่มผูน้าํในชุมชน

มีบทบาทอยา่งมากในทุกดา้นทงั การมีส่วนร่วมตดัสินใจ  ดา้นกิจกรรมและกระบวนการ 

ดา้นการแบ่งปันผลประโยชน์ ดา้นการจดัการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์โดยคนในชุมชน มี

บทบาทดา้นการเสนอแนะปัญหาและการเขา้ร่วมกิจกรรม  

 ปัญหาอุปสรรคของปัญหาอุปสรรคของการจดัการท่องเทียวบทบาทของชุมชน

ทอ้งถินในการจดัการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์ เป็นอาชีพใหม่ คนในชุมชนทอ้งถินยงัขาด

ความเขา้ใจ  จึงไม่ชอบหรือถนดังานดา้นการใหบ้ริการนกัท่องเทียว คนในชุมชนยงัมอง

ไม่เห็นวา่การท่องเทียวจะทาํใหเ้กิดรายไดที้ดีเท่ากบัการเกบ็ของป่าในป่าชุมชนมาขาย มี

รายไดม้ากกว่า และมองวา่การมาใหบ้ริการแก่นกัท่องเทียวเป็นเรืองยุ่งยาก กิจกรรมและ

กระบวนการ ทีจะทาํใหน้ักท่องเทียวสนใจเลือกทีจะมาท่องเทียวยงันอ้ย และช่องทางที

จะมาถึงยงัแหล่งท่องเทียวยงันอ้ยเพราะอาํเภอนาแหว้ไม่มีรถประจาํทาง ถนนแคบทาํให้

นักท่องเทียวรู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยในการเดินทาง การแบ่งปันผลประโยชน์ การ

แบ่งปันผลประโยชน์จากการดําเนินการท่องเทียวยงัจาํกัดอยู่เฉพาะกลุ่มเครือข่ายที

ดาํเนินการในชุมชนของตนเองไม่ค่อยกระจายไปยงัชุมชนอืนทาํใหก้ารแบ่งปัน ระหว่าง

ชุมชนยงัมีน้อย การจดัการการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์ เป็นอาชีพใหม่ ขาดบุคลากรดา้น

การท่องเทียว เพราะโดยส่วนมากจะเป็นผูสู้งอายุทีอยู่ในชุมชน  คนรุ่นใหม่พอพอเรียน

จบกย็า้ยถินเขา้ไปทาํงาน ในเมืองใหญ่ 
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 แนวทางแกไ้ขหรือปรับปรุงพฒันาการจดัการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ การแกไ้ข

หรือปรับปรุงดา้นการมีส่วนร่วมตดัสินใจของชุมชนทอ้งถินนนั ตอ้งสร้างการรับรู้ให้คน

ในชุมชนหันมามีความสนใจและเห็นว่าการจดัการท่องเทียวเชิงอนุรักษจ์ะมีการสร้าง

อาชีพ สร้างรายได ้ตอ้งมีการวางแผนการกาํหนดกิจกรรมต่างใหมี้ความน่าสนใจ และที

สําคญัคือต้องทาํให้นักท่องเทียวทีเขา้มารู้สึกถึงความปลอดภยั เริมตงัแต่การเดินทาง

เพราะการเดินทางเขา้มาในพนืทีเส้นทางขึนเขาทางคดเคียว ถา้ไม่คุน้เคยจะทาํใหรู้้สึกไม่

ปลอดภยั   การแกไ้ขคือการจดัรถไปรับนกัท่องเทียวจากอาํเภอด่านซ้ายใชค้นในพืนทีที

ชาํนาญเส้นทาง   จะทาํใหมี้ความปลอดภยัมากขึน  กาํหนดค่าบริการนกัท่องเทียวให้อยู่

ในเกณฑ์ทีเหมาะสม  สร้างพลังคนรุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจเกียวกบัการจัดการ

ท่องเทียวในพืนทีทําให้คนรุ่มใหม่ไม่ยา้ยถินไปทํางานทีอืน นําจุดแข็งด้านแหล่ง

ท่องเทียวทีสวยงามมาดึงดูด  ให้ผูค้นสนใจ หารูปแบบการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ทีให้

นกัท่องเทียวสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมไดแ้ต่ยงัคงรักษาวฒันธรรมเก่า รูปแบบเดิมๆไว ้

เช่นประเพณีแห่ตน้ดอกไมที้จดัขึนประจาํทุดปี จะทาํอยา่งไรให้นกัท่องเทียวมีส่วนร่วม

ในการทาํตน้ดอกไม ้โดยไม่เฉพาะเขา้มาร่วมชมอย่างเดียว ผูว้ิจยัเห็นว่าแนวทางการ

แกไ้ขปัญหาอุปสรรค ของบทบาทของชุมชนทอ้งถินนนั ตอ้ใชท้ฤษฎีเกียวกบับทบาท 

และทฤษฏีการจดัการมาแกปั้ญหากล่าวคือ ตอ้งใหแ้ต่ละบุคคลแสดงบทบาทของตนเอง

ไดอ้ย่างเต็มความสามารถ ปัจจยั 4 ประการ นี  1. บทบาทตามความคาดหวงัของบุคคล

หรือบทบาททีสถาบนัองคก์รหรือกลุ่มสังคมคาดหวงัใหบุ้คคลปฏิบติัตามสิทธิหนา้ทีที

บุคคลนันครองตาํแหน่งอยู่  2. การรับรู้ในบทบาทของตนว่าควรจะมีบทบาทอย่างไร

และสามารถเห็นบทบาทของตนได้ตามการรับรู้นันซึงเกียวข้องสัมพันธ์กับความ

ตอ้งการของบุคคลนนัทงันีการรับรู้บทบาทและความตอ้งการของบุคคลย่อมขึนอยู่กบั

ลักษณะพืนฐานส่วนบุคคลตลอดจนเป้าหมายในชีวิตและค่านิยมของบุคคลทีสวม

บทบาทนนั  3. การยอมรับบทบาทของบุคคลซึงเกิดขึนไดเ้มือมีความสอดคลอ้งกนัของ

บทบาทตลอดตามความคาดหวงัของสังคมและบทบาททีตนเองรับรู้อยู่การยอมรับ

บทบาทนีเป็นเรืองเกียวขอ้งกบัความเขา้ใจในบทบาทและการสือสารระหว่างสังคมและ

บุคคลนนัทงันีเพราะบุคคลไม่ไดย้นิดียอมรับกบับทบาททุกบทบาทเสมอไปแมจ้ะไดรั้บ

การคดัเลือกหรือผลกัดนัจากสังคมใหรั้บตาํแหน่งและมีบทบาทหนา้ทีปฏิบติัก็ตามเพราะ

ถา้หากบทบาททีไดรั้บนนัทาํใหไ้ดรั้บผลเสียหายหรือเสียผลประโยชน์ โดยเฉพาะอยา่ง
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ยงิถา้ขดัแยง้กบัความตอ้งการหรือค่านิยมทีหรือทศันคติของบุคคลนนัผูค้รองตาํแหน่งอยู่

ก็พยายามหลีกเลียงบทบาทนนัไม่ยอมรับบทบาทนนั 4.การปฏิบติัตามบทบาทหน้าที

ของบุคคลเป็นบทบาททีเจ้าของสถานภาพแสดงจริงซึงอาจเป็นการแสดงบทบาทที

สังคมคาดหวงัหรือเป็นการแสดงบทบาทตามการรับรู้และความคาดหวงัของตนเองการ

ทีบุคคลจะปฏิบตัิหนา้ทีไดดี้เพียงใดนนัก็ขึนอยูก่บัการยอมรับบทบาทนนัๆของบุคคลที

ดาํรงตาํแหน่งอยู่ซึงเนืองมาจากความสอดคลอ้งกนัของบทบาทตามความคาดหวงัของ

สังคมและการรับรู้บทบาทของตนเอง และนาํทฤษฏีการจัดการมาใช้กล่าวคือการนํา

กระบวนการในการจัดการ มาใช้ในการจัดการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ ประกอบด้วย       

การวางแผน เป็นการคิดและกาํหนดสิงที  จะทาํในอนาคตซึงเป็นบทบททีสาํคญัมากของ

ผูจ้ดัการผูจ้ดัการมีวิสัยทศัน์ทางการจดัการจะตอ้งคาดการณ์สิงทีจะเกิดขึนในอนาคตได้

อย่างแม่นยาํโดยเฉพาะอยา่งยงิในภาวะทีมีการแข่งขนัทีรุนแรงผูจ้ดัการมีความสามารถ

จะตอ้งกาํหนดสิงจะทาํในอนาคตไวก่้อนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง การจัดองค์กร คือการตดัสินใจ

วา่จะจดัหน่วยงานขององคก์รอย่างไร การกาํหนดแผนกหรือหน่วยงานยอ่ยๆ ในองคก์ร

วา่จะมีแผนกอะไรบา้ง จาํนวนกีแผนก เพือใหเ้ห็นโครงสร้างขององคก์ร การจดัสายงาน

ตาํแหน่งต่างๆไวอ้ย่างชดัเจนกาจดัองค์กรทีดีจะตอ้งเป็นองคก์รทีทาํให้การปฏิบติังาน

เป็นไปอย่างราบรืนไม่ซาํซ้อนหรือทาํให้เกิดการเกียงงานกนัทาํเป็นตนั การจัดคน ใน

ดา้นบุคลากรทีมีอยู่ในองคก์รโดยทาํหน้าทีสรรหาคดัเลือกบรรจุและแต่งตงั การพฒันา

บุคลากร การสร้างขวญัและกาํลังใจ การสร้างบรรยากาศในการทาํงานให้เกิดขึนใน

องคก์รการรักษาไวซึ้งบุคคลากรทีเก่งดีมีความสามารถ การจดัคนลงตาํแหน่งทีเหมาะสม

กบังานในการจดัการเรืองบุคคลนีจะตอ้งทาํใหส้อดคลอ้งกบัการจดัตงัองคก์รจึงจะทาํให้

เกิดประสิทธิภาพในการทาํงาน การอาํนวยการ เป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจ การ

สังการ การกาํหนดหนา้ทีและความรับผิดชอบของผูบ้งัคบับญัชาเพือให้ผูบ้งัคบับญัชา

เหล่านีสามารถควบคุมการทาํงานขององคก์รได ้การอาํนวยการขององคก์ร ทีเป็นของรัฐ

จะมีอาํนาจตามทีกฎหมายกาํหนดไว ้ส่วนองคก์รของเอกชนแมไ้ม่มีกฎหมายรับรองแต่

จะมีการกาํหนดอาํนาจหนา้ทีเอาไวเ้ป็นแนวปฏิบติัอยา่งชดัเจนเช่นกนั การประสานงาน 

คือการติดต่อสือสารเพือสร้างความเข้าใจซึงกนัและกนัระหว่างหน่วยงานย่อยต่างๆ

เพือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบตัิงาน ป้องกนัปัญหาความซาํซ้อนหรือการ

เกียงงานกนัทาํผูป้ระสานงานทีดีจะตอ้งทาํใหทุ้กฝ่ายทีเกียวขอ้งปฏิบติังานร่วมกนั เพือ
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บรรลุวตัถุประสงคข์ององค์กร และการรายงาน หมายถึงการแจง้หรือการสรุปผลของ

การปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมายว่าไดรั้บผลเป็นอย่างไรมีปัญหาหรืออุปสรรคในการ

ทาํงานหรือไม่ การรายงานจะทาํให้ทราบความกา้วหน้าในการปฏิบติังานและทราบ

ปัญหาทีเกิดขึนในการปฏิบติังานสามารถนาํรายงานการปฏิบติังานนีมาใช้ในการวาง

แผนการทาํงานในอนาคตได ้

  ข้อเสนอแนะทไีด้จากงานวจิัย 

 1.อาํเภอนาแห้วมีจุดแข็งทีมีผูน้ ําชุมชนทีมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาด้านการ

ท่องเทียวแต่ยงัขาดการสนบัสนุนจากชุมชนเพราะดว้ยวถีิชีวิต ของผูค้นในอาํเภอนาแหว้

เองยงัไม่พร้อมทีจะปฏิบติัหนา้ทีใหก้ารบริการ ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะใหผู้น้าํชุมชนและ

ส่วนราชการ ส่งเสริมใหมี้พลงัคนรุ่นใหม่หนัมาสนใจ มาประกอบอาชีพในพนืทีโดยการ

ใชก้ารท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์ทาํเป็นอาชีพควบคู่ไปกบัอาชีพเดิมของครอบครัว 

 2.ส่งเสริมใหมี้การพฒันาดา้นการเดินทางเขา้มาท่องเทียวให้นกัท่องเทียวรู้สึกว่า

ปลอดภยัจากการเดินทาง เช่น ส่วนราชการทีเกียวขอ้งพฒันาเส้นทางใหมี้ไหล่ทาง 

 3.ควรเพิมร้านอาหาร ใหม้ีมากขึนนกัท่องเทียวทีเดินทางมาเองสามารถเลือกหา

ร้านอาหารได้หลากหลาย แนะนาํให้เปิดเป็นร้านอาหารทีใช้วตัถุดิบในทอ้งถินตาม

ฤดูกาล     เพอืดึงดูดนกัท่องเทียว 

 4. ควรมีการจดัทาํแผนการจดัการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์ทีอาํเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย 

  

 ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยครังต่อไป 

1. ควรศึกษา อตัลกัษณ์ทีสําคญั  วิถีชีวิต เอกลกัษณ์อนัโดดเด่น ของคนอาํเภอนาแห้ว 

จงัหวดัเลย ไวใ้ห้ผูที้สนใจทีจะมาท่องเทียวได้เข้าใจ ในวิถีของการดาํรงชีวิตของคน             

อาํเภอนาแหว้ 

2 .ควรศึกษาแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเทียวเชิงอนุรักษเ์พิมเติม เพือเป็นการยกระดบั

การท่องเทียว ใหอ้าํเภอนาแหว้เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงอนุรักษค์วามเป็นวิถีชุมชนดงัเดิม

ของจงัหวดัเลย 
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ท่องเทียวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาอ่างเกบ็นาํหว้ยขนุน ชุมชนภูผาหมอก 

อาํเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ 

คาํพนั เชิดไชย และคณะ (2553,บทคดัยอ่)  ไดท้าํการวจิยัเรือง รูปแบบการบริหารจดัการ 

การท่องเทียวเชิงอนุรักษชุ์มชนบา้นผาชนั ตาํบลสาํโรง อาํเภอโพธิไทร  

จงัหวดัอุบลราชธานี 

เชาวลิต สิทธิฤทธิ และคณะ(2544, บทคดัยอ่) การจดัการท่องเทียวเชิงอนุรักษอ์ยา่ง 

มีส่วนร่วม ตาํบลกรุงชิง โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาสภาพการณ์ 

 สถานภาพ  และองคค์วามรู้ดา้นการท่องเทียวของชุมชน 

ณฎัฐา ผิวมา,จุฑาวฒุิ จนัทรมาลี,ภทัรพร ทิมแดง (2552,บทคดัยอ่) การมีส่วนร่วมของ 

ชุมชนทอ้งถินในการพฒันาแหล่งท่องเทียวเชิงอนุรักษ:์ กรณีศึกษา 

ตลาดนาํไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี 

ทวศีิลป์  อินทะจกัร์ และคณะ  (2545, บทคดัยอ่) การศึกษารูปแบบการจดัการท่องเทียว 

 เชิงนิเวศ โดยความร่วมมือขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าปลากบั 

 ชุมชนบา้นท่าเรือ อาํเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์

ท่องเทียวไทย.คอม https://www.xn--72c5aba9c2a3b8a2m8ae.com/  

สืบคน้วนัที 19 กนัยายน 2562 

นฤดม  สาริกบุตรและคณะ. (2550). การศึกษาเพือพฒันารูปแบบการจดัการเชิงนิเวศ 

  โดยชุมชนอีสานใต ้.รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์, มหาวทิยาลยัราชภฎั 

  อุบลราชธานี. 

นยันา ทองศรีเกตุ (2544, บทคดัยอ่)  โครงการพฒันาระบบมาตรฐานคุณภาพการจดัการ 

ท่องเทียวเชิงอนุรักษชุ์มชนคีรีวง อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ประทีป มูลเภา (2548,บทคดัยอ่)  การท่องเทียวเชิงอนุรักษบ์นพนืทีสูง : กรณีศึกษาศูนย ์
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วฒันธรรมชาวเขา หมู่บา้นดอยเลียม ตาํบลแม่เหาะ อาํเภอแม่สะเรียง  

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศและคณะ. (2550) . การวจิยัแนวทางการพฒันาการท่องเทียว 

  เชิงสุขภาพแบบภูมิปัญญาพืนบา้นในอีสานใต.้ รายงานการวจิยัฉบบั 

สมบูรณ์, มหาวทิยาลยัราชภฎับุรีรัมย.์ 

พยอม วงศส์ารศรี (2545)  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์กรุงเทพมหานคร 

พรเพญ็ จรัญนฤมล (2549,บทคดัยอ่) บทบาทผูน้าํทอ้งถินในการพฒันาการท่องเทียว 

เชิงนิเวศ : ศึกษาเฉพาะกรณี อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั 

พิมลจรรย ์นามวฒัน ์(2540) เอกสารการสอนชุดวิชา องคก์ารและการจดัการ  

หน่วยที 1-8 = Organization and management มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

เฟสบุ๊ค ภูหวัฮ่อม อช. ภูสวนทราย สืบคน้วนัที 19 กนัยายน 2562 

เฟสบุ๊ค นาแหว้  สืบคน้เมือวนัที 25 สิงหาคม 2562 

เฟสบุ๊ค วรัิตน์ กาลภูมิ สืบคน้วนัที 19 กนัยายน 2562 

วภิาวรรณ บวัทอง และคณะ (2548, บทคดัยอ่)  ไดท้าํการวจิยัเรือง  ศึกษารูปแบบการ 

จดัการช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑก์ารท่องเทียว เชิงศิลปวฒันธรรมของ 

กลุ่มจงัหวดัอนัดามนั  (ภูเกต็ พงังา กระบี) 

สุภาวดี มีสิทธิและคณะ. (2545) . การวจิยัเชิงปฏิบตัิการ เพอืเพิมพูนขีดความสามารถ 

  องคก์รชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์ 

  อาํเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน. รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์  

  สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั. 

สูนทอน ไชสงคาม (2553,บทคดัยอ่) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการท่อง 

เทียวเชิงอนุรักษ ์: กรณีศึกษา บา้นเกียดโงง้ เมืองปะทุมพอน แขวงจาํปาสัก  

สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว 

สาํนกัอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์พชื 
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 http://nps.dnp.go.th/parksdetail.php?id สืบคน้วนัที 19 กนัยายน 2562 

สมภพ สายมา (2553,บทคดัยอ่) การจดัการท่องเทียวเชิงอนุรักษที์เหมาะสมกบัชุมชน 

บา้นศรีนาป่าน ตาํบลเรือง อาํเภอเมือ จงัหวดัน่าน 

หนงัสือแนะนาํตาํบลแสงภา สืบคน้วนัที 19 กนัยายน 2562 

อิสระอยูที่ใจไปไหนไป "เลย" GotoLoei.comมาทีนีรู้เรือง "เมืองเลย"  

http:///wwwgotoloei.com  สืบคน้เมือวนัที 25 สิงหาคม 2562 

อุไรวรรณ ตองกาย. (2545) . ศกัยภาพในการพฒันาสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี 

  ภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ . รายงานการวจิยั,  

  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

อาํคา แสงงาม และคณะ (2547, บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเรือง การศึกษารูปแบบกิจกรรม 

และการจดัการท่องเทียวเชิงอนุรักษต์ามศกัยภาพของบา้นกู่กาสิงห์ ตาํบลกู่กาสิงห์

อาํเภอเกษตรวสิัย  จงัหวดัร้อยเอด็ 

https://mgronline.com/travel/detail/9620000001764 สืบคน้วนัที 19 กนัยายน 2562 

https://pantip.com/topic/13125844 สืบคน้วนัที 19 กนัยายน 2562 

http://supinya1994.blogspot.com/2017/02/blog-post.html สืบคน้วนัที 19 กนัยายน 2562 

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info สืบคน้วนัที 19 กนัยายน 2562 

https://travel.mthai.com/blog/109302.htm สืบคน้วนัที 19 กนัยายน 2562 

https://welovetogo.com/th/travel/view/820 สืบคน้วนัที 19 กนัยายน 2562 

https://www.thailandtopvote.com/  สืบคน้เมือวนัที 19 กนัยายน 2562 

https://www.welovelocal.travel/highlander-village/1552 สืบคน้เมือวนัที 21 กนัยายน 2562 


