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บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา 
ในการพฒันาการท่องเทีย่วจังหวดันครราชสีมา 

ROLES OF NAKHONRATCHASIMA PROVINCE ADMINISTRATIVE 
ORGANIZATION IN NAKHONRATCHASIMA TOURISM DEVELOPMENT 

อสิรีย์  ภักดิ์ศรีแพง 1 ดร.รัตพงษ์  สอนสุภาพ2   
---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวดั

นครราชสีมาในการพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดันครราชสีมา  โดยมีกลุ่มตวัอย่างใน
การศึกษาคือผูบ้ริหาร หวัหน้าส่วนราชการสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  
จ  านวน 8 คน และผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวใน 5 อ าเภอๆ ละ 3 คน รวม 
15 คน  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกดว้ยตนเอง  In-dept 
Interview)  และศึกษาจากเอกสาร  บทความ  วิทยานิพนธ์  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้น
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการตีความ (Interpretation)  ซ่ึงไดจ้ากการสังเกตและการสัมภาษณ์ท่ีได้
จดบนัทึกจากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมหรือเป็นปรากฏการณ์ท่ีมองเห็น  และวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content analysis)  ซ่ึงไดจ้ากการศึกษาเอกสาร (Document research)หลงัจากนั้นท าการ
สร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั (Inductive)  โดยการเขียนเป็นประโยคหรือขอ้ความ  ตามแนว
กรอบทฤษฎี  หรือตอบปัญหาของการวจิยั  

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา   มีความรู้ เก่ียวกบัการท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัปานกลาง มีความเขา้ใจเก่ียวกบั
บทบาทขององค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาต่อการพฒันาการท่องเท่ียวอยู่ใน
ระดบัปานกลาง-ดี  องค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ไม่มีแหล่งท่องเท่ียวอยู่ใน
ความรับผดิชอบ  แต่มีนโยบายและแผนงานในการพฒันาการท่องเท่ียว เนน้การสนบัสนุน
การจดักิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ท่ีถูกบรรจุเขา้ในปฏิทินการท่องเท่ียวของการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย (ททท.) มาส่งเสริมเป็นล าดบัตน้ เม่ือเทียบงบประมาณท่ีมีอยู่กบัพื้นท่ี
รับผดิชอบ 32 อ าเภอ ถือวา่ยงัไม่พอเพียง จึงท าให้การพฒันาการท่องเท่ียวไม่เป็นรูปธรรม
เท่าท่ีควร 
                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและ
การเมือง วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษา  วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
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          กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้ระกอบการทางการท่องเท่ียว ยงัไม่มีความเขา้ใจถึงบทบาท
อ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาในดา้นการท่องเท่ียว  ทราบเพียง
บทบาทดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และมีความคาดหวงัให้สนบัสนุนงบประมาณใน
การจดักิจกรรมทุกระดบั และเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดักิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว  โดยผู ้ศึกษาเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัด
นครราชสีมาภายใตบ้ทบาทขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 3 ดา้น คือ ดา้นบุคคล  ดา้น
งบประมาณ  ดา้นการวางนโยบายและแผนงาน  
 

ค าส าคัญ :  บทบาท, องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา , การท่องเท่ียวของจงัหวดั
นครราชสีมา 

 
ABSTRACT 

 This research aimed to investigate the roles of the Nakhonratchasima Province 
Administrative Organization in Nakhonratchasima's tourism development . This research 
is a qualitative research by assume example from 6 of Nakhonratchasima Province 
Administrative Organization’s CEO, 15 entrepreneurs involved in Nakhonratchasima 
tourism. The research used in-dept interviews and document research to be an instrument 
directly focus to the target group. The research results are summarized by descriptive 
statistics and Inferential Statistics. Personnel of Nakhonratchasima Province 
Administrative Organization related to the sample understanding the role of the 
organization for the tourism development in the province is moderate to good. The 
organization not directly  responsible for any tourist attractions  but has the roles only to 
emphasis on supporting the activities of other government agencies by focusing on the 
activities to be entered in the calendar of the Tourism Authority of Thailand  to promote 
a priority. Problems and obstacles in the development of tourism  is a lack of budget, 
compared with the mission and size of the area that needs to be spread across the 32 
districts. 
 Entrepreneurs are recognize Nakhonratchasima Province Administrative 
Organization as an organization that responsible for the construction, repair, 
transportation , water resources. They are expected to get support in both tourist budget 
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and activities budget. There are 3 branchs need to be considered which are personel, 
budget, policy and planning in order to develop tourist in Nakhonratchasima. 
 

KEYWORDS :   Roles , Nakhonratchasima Province Administrative Organization , 
Nakhonratchasima tourism 
 
บทน า 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดของประเทศไทย เพียงจงัหวดัละหน่ึงแห่ง ยกเวน้กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงเป็นการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั จัดตั้ งข้ึนเพื่อบริการ
สาธารณประโยชน์ในเขตจงัหวดั ตลอดทั้งช่วยเหลือพฒันางานของเทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  รวมทั้งการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อไม่ให้ภารกิจงานเกิดความ
ซ ้ าซอ้น  โดยมีเขตพื้นท่ีรับผดิชอบครอบคลุมทั้งจงัหวดั   

ซ่ึงองค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  ในฐานะองค์กรปกครอง        ส่วน
ทอ้งถ่ินขนาดใหญ่    มีบทบาทอ านาจหน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน มี
งบประมาณมากท่ีสุดระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พื้นท่ีในการรับผิดชอบครอบคลุม
ทั้งจงัหวดั  มีความพร้อมดา้นบุคลากร  จะตอ้งตระหนกัเร่ืองการก าหนดนโยบายในการ
พฒันาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในจงัหวดัและให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด  ทั้ง
การวางนโยบายดา้นการท่องเท่ียว  การส่งเสริมการอนุรักษแ์ละให้เกิดการพฒันาในเวลา
เดียวกนั  การให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน           การบริการและสร้างจิตส านึกแก่
นกัท่องเท่ียว 

การท่องเท่ียว  นับเป็นอุตสาหกรรมด้านการบริการท่ีมีการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วและท ารายได้ให้ประเทศในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก  เป็นอุตสาหกรรมท่ีมี
ความส าคญัต่อเศรษฐกิจ  ในฐานะท่ีเป็นแหล่งรายไดจ้ากต่างประเทศท่ีส าคญัท่ีสุดท าให้
เกิดรายไดห้มุนเวยีนปีละหลายแสนลา้นบาท  ซ่ึงส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  
ก่อใหเ้กิดการจา้งงาน  สร้างอาชีพแก่ประชาชน  และเกิดการพฒันาสาธารณูปโภค  และส่ิง
อ านวยความสะดวกดา้นต่างๆ อยา่งมากมาย  เพื่อรองรับกบัการขยายตวัของอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว   

นครราชสีมา  เป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพทางการท่องเท่ียวสูง  เน่ืองจากมีทรัพยากร
ทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย  ในแต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาเยี่ยมเยือนจ านวน
มาก  โดยในปี 2554  มีนักท่องเท่ียวเดินทางมาเยี่ยมเยือนจงัหวดันครราชสีมา จ านวน 



355 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

5,632,780 คน  และในปี 2555 จ านวน 5,913,214 คน  น ารายไดม้าสู่จงัหวดัเป็นจ านวน
มหาศาล หากดูผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงมีการรวบรวมและจดัท าเป็น
สถิติ (ส านกังานคลงัจงัหวดันครราชสีมา) สาขาโรงแรมและภตัตาคาร มีค่าเท่ากบั 1,519 
ลา้นบาท สูงข้ึนจากในปีท่ีผา่นมา 41 ลา้นบาท  อตัราขยายตวัของมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงท่ี 
ขยายตวัร้อยละ 4.5 หมวดโรงแรม ค่ายพกั และท่ีพกัชัว่คราว ขยายตวัร้อยละ 3.8  หมวด
โรงแรม ขยายตวัร้อยละ 3.4 เป็นผลจากจ านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มสูงข้ึน จากการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของจงัหวดัและการ     จดังานต่าง ๆ  เช่น  เทศกาลแห่เทียนเขา้พรรษา  เทศกาล
อาหารป้ิงย่าง งานปากช่องคาวบอยเฟสติวลั รวมทั้งมีการประชาสัมพนัธ์ทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบันกัท่องเท่ียวและนกัลงทุน ส่งผลให้นกัท่องเท่ียวและ     
นกัลงทุนเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน 

แหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดันครราชสีมาท่ีมีศกัยภาพ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
 1)  แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ 
 จงัหวดันครราชสีมามีสถานท่ีท่องเท่ียวตามธรรมชาติหลายแห่ง      มี

ความหลากหลาย  มีจุดเด่นท่ีแตกต่างกนั ในลกัษณะแหล่งท่องเท่ียวพกัผอ่น       หยอ่นใจ  
แหล่งท่องเท่ียวแบบผจญภยั และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ , 
สวนองุ่น ฯลฯ 

 2)  แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ 
 สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ในจงัหวดันครราชสีมาท่ีมีช่ือเสียงเป็น

ในระดบั ประเทศ เช่น  ปราสาทหินพิมาย , แหล่งโบราณคดีบา้นปราสาท , วดัท่ีมีพระ
สุปฏิปัณโณ และจิตรกรรมฝาผนงัโบราณหลายแห่ง 

 3)  แหล่งท่องเท่ียวทางประเพณี  วฒันธรรม 
 นครราชสีมามีงานประเพณี ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัและมีช่ือเสียงในระดบัชาติ เช่น 

งานแห่เทียนเขา้พรรษา  ซ่ึงมีความงดงามไม่ยิ่งหยอ่นกวา่จงัหวดัอุบลราชธานี  , งานฉลอง
วนัแห่งชยัชนะทา้วสุรนารี , งานเทศกาลเท่ียวพิมาย ฯลฯ  

4)  แหล่งท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ 
 จงัหวดันครราชสีมามีสนามกอล์ฟมาตรฐานและอุตสาหกรรมการผลิต

ไวน์ท่ีมีช่ือเสียง   เช่น สวนองุ่นเอกชนในพื้นท่ีเขาใหญ่ อ.ปากช่อง ฯลฯ 
 

ในหลายปีท่ีผ่านมา อุตสาหกรรมท่องเท่ียวของนครราชสีมา  เป็นธุรกิจท่ีเติบโต
อยา่งรวดเร็ว   แข่งกบัการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย  ทั้งการขยายตวัของสังคม  เศรษฐกิจ  
การเมือง  หรือเทคโนโลย ี ในทางกลบักนัการเปล่ียนแปลงของกระแสเหล่าน้ีกลบัเป็นการ
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สร้างปัญหาและรบกวนธรรมชาติมากยิ่งข้ึน  ความเจริญในทอ้งถ่ินอย่างรวดเร็วส่งผล
กระทบต่อวฒันธรรมประเพณีและเปล่ียนแปลงวถีิชีวติของคนในชุมชน   

ดงันั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมีการศึกษาถึงบทบาทขององค์การบริหาร      ส่วน
จงัหวดันครราชสีมาท่ีมีต่อการพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดันครราชสีมา เพื่อเป็นแนวทาง
ในการก าหนดนโยบาย  แผนงานท่ีเหมาะสมในการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว  และเพื่อเป็นการป้องกนัและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   ลด
ผลกระทบท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  เช่น  การรุกล ้าพื้นท่ีป่าสงวน  การเขา้พื้นท่ี
ท่องเท่ียวโดยไม่มีการจ ากดัจ านวนนกัท่องเท่ียว  ฯลฯ 
วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมาในการ
พฒันาการท่องเท่ียว จงัหวดันครราชสีมา 

2.  เพื่อศึกษานโยบายและมาตรการในการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
จงัหวดันครราชสีมา 

3.  เพื่อศึกษาปัญหา  อุปสรรคและแนวทางแกไ้ขปัญหาของการท่องเท่ียวจงัหวดั
นครราชสีมา 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  ท าใหท้ราบถึงบทบาท และกระบวนการจดัการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมาในการพฒันาการท่องเท่ียว 

2.  ท าให้ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกบัการพฒันาการท่องเท่ียวใน
ทอ้งถ่ิน   

3.  ขอ้มูลท่ีได้จากการวิจยัสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางนโยบายด้านการ
ท่องเท่ียวขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 
ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ   คดัเลือกกลุ่มประชากรจากระดับผูบ้ริหาร 

หวัหน้าส่วนราชการสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการท่องเท่ียว จ านวน 8 คน และผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในพื้นท่ี
จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 15 คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
การศึกษาวิจยัเร่ืองบทบาทขององค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาในการ

พัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัดนครราชสีมา  ผู ้วิจ ัยได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research Methodology)   โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีการสัมภาษณ์ผสมผสานกนั คือ 
สัมภาษณ์แบบมาตรฐาน (Standard Interview) เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้างของค าถาม
ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั และการสัมภาษณ์ก่ึงมาตรฐาน   (Semi Standard Interview) 
ท่ีไม่มีการตั้งค  าถามไวล่้วงหนา้มาใชร่้วมกนัทั้งสองวิธี  โดยเป็นการตั้งค  าถามเฉพาะหน้า
แทรกในระหวา่งสัมภาษณ์  เม่ือพบประเด็นท่ีน่าสนใจในขณะสนทนา  เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการวจิยัมากยิ่งข้ึน  และศึกษา บทความ วิทยานิพนธ์ งานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้ง 
มาประกอบการวเิคราะห์และการศึกษาคร้ังน้ี 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการตีความ (Interpretation)   ซ่ึงไดจ้ากการสังเกตและการ

สัมภาษณ์ท่ีไดจ้ดบนัทึกจากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมหรือเป็นปรากฏการณ์ท่ีมองเห็น  รวมถึงการ
วิเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษาเอกสาร  หลงัจากนั้นจะไดท้  าการสร้างขอ้สรุปแบบอุปนัย 
(Inductive)  โดยการเขียนเป็นประโยคหรือขอ้ความ  ตามแนวกรอบทฤษฎี  หรือตอบ
ปัญหาของการวจิยั    
สรุปผลการวจัิย 

ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
1. บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นเพศชายทุกคน   ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด  รองมาคือปริญญาโท  มี
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งประมาณ 5-10  ปี  มีความรู้  เก่ียวกบัการท่องเท่ียวอยู่ใน
ระดับปานกลาง  ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทขององค์การบริหาร          ส่วนจังหวดั
นครราชสีมาต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวอยู่ในระดับปานกลาง-ดี  ไม่เคยเข้ารับการ
ฝึกอบรมดา้นการท่องเท่ียว  แต่เคยศึกษาดูงานดา้นการท่องเท่ียว                องคก์ารบริหาร
ส่วนจังหวดันครราชสีมา มีงบประมาณในการพฒันาจงัหวดั                ในทุกๆ ด้าน 
ประมาณ 1,500 ล้านบาท ต่อปี  ไม่มีแหล่งท่องเท่ียวอยู่ใน                 ความรับผิดชอบ  
เน่ืองจากแหล่งท่องเท่ียวจะอยู่ในพื้นท่ีการรับผิดชอบของเทศบาล หรือองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  มีนโยบายและแผนงานในการพัฒนาการท่องเท่ียว           โดยเน้นการ
สนับสนุนการจดักิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
สถานศึกษา  สมาคม  ชมรม ท่ีเป็นกิจกรรมหลกัของจงัหวดัหรือทอ้งถ่ิน  โดยเนน้พิจารณา
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กิจกรรมท่ีถูกบรรจุเขา้ในปฏิทินการท่องเท่ียวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)  
มาส่งเสริมเป็นล าดบัตน้ 

2. ผูป้ระกอบการทางการท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 25-50 ปี  การศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี-ปริญญาตรี  ส่วนใหญ่เป็นลูกจา้งท่ี
เป็นคนในพื้นท่ี  และบางส่วนเป็นเจ้าของกิจการ  จากการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความ
สับสน  เน่ืองจากเขา้ใจว่าองค์การบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) คือหน่วยงานเดียวกนักบั
องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) ส่วนผูท่ี้รู้จกัว่าองค์การบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) เป็น
คนละหน่วยงานกับองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีความเขา้ใจว่ามีหน้าท่ีในการ
ก่อสร้าง  ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม  แหล่งน ้า หากพดูถึงเร่ืองการท่องเท่ียวผูป้ระกอบการ
จะนึกถึงการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)   

 3. ความคาดหวงัของผูป้ระกอบการทางการท่องเท่ียวในพื้นท่ี 5 อ  าเภอ ไดแ้ก่ ปาก
ช่อง  วงัน ้ าเขียว  พิมาย  ปักธงชัย  โชคชัย ส่วนใหญ่พบว่า  มีความตอ้งการให้องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัสนบัสนุนการท่องเท่ียวทั้งในดา้นงบประมาณในการจดักิจกรรม  ทั้ง
งานประจ าปี  และกิจกรรมระดบัชุมชน ให้กิจกรรมเป็นท่ีรู้จกัอย่างกวา้งขวาง   การจดั
อบรมแก่บุคลากร หรือสนบัสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี   
เพื่อจดักิจกรรมเท่านั้น  ในเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนและผูป้ระกอบการ  องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมายงัไม่มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูป้ระกอบการมากนัก ประชาชน
และผูป้ระกอบการยงัไม่มีความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ี  และมีความเขา้ใจวา่มีหนา้ท่ีหลกั
ในการสนบัสนุนงบประมาณจดักิจกรรมเท่านั้น 

 4. ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั มีวาระ
คราวละ 4 ปี ซ่ึงเม่ือมีการเลือกตั้งใหม่  หากมีการเปล่ียนแปลงนายกฯ  แนวนโยบายในการ
บริหารงานก็จะเปล่ียนไป  ท าใหไ้ม่เกิดความต่อเน่ืองของโครงการและการพฒันา 

5. ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาการท่องเท่ียวตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
และบุคคลากรขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัคือปัญหาความไม่เพียงพอของงบประมาณ  
เม่ือเทียบกบัภารกิจและขนาดของพื้นท่ีท่ีต้องกระจายงบประมาณลงไปให้ทัว่ถึงทั้ง 32 
อ  าเภอ  แต่ในขณะท่ีผูป้ระกอบการกลบัมองวา่งบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมามีจ านวนมาก  แต่เนน้หนกัไปทางการพฒันาและแกไ้ขปัญหาเร่ืองโครงสร้าง
พื้นฐาน  ยงัไม่ให้ความส าคญัเร่ืองการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวมากเท่าท่ีควร  อีก
ทั้งปัญหาเร่ืองบุคลากรระดบัปฏิบติัการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาเอง  ท่ี
ยงัมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวน้อย  คิดเพียงแต่จะ
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สนบัสนุนงบประมาณในการจดักิจกรรมแก่หน่วยงานในพื้นท่ีเท่านั้น  ยงัเป็นการท างาน
เชิงรับ  ไม่มีการท างานเชิงรุก 

บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ด้านต่างๆ 

บทบาทในการส ารวจทรัพยากรการท่องเทีย่ว   
องค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  ยงัไม่มีการออกส ารวจอย่างจริงจัง  

เน่ืองจากไม่มีแหล่งท่องเท่ียวอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบ  แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ จะอยูใ่นความ
รับผิดชอบของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล  มีเพียงการออกส ารวจร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน เช่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั
นครราชสีมา  แต่มิได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าเป็นข้อมูลพื้นฐานทางการ
ท่องเท่ียว 

บทบาทในการให้บริการนักท่องเทีย่ว   
องค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  มีฝ่ายประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว  สังกัดส านักปลัดฯ  ท่ีมีหน้าท่ีจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวและ
กิจกรรมทางการท่องเท่ียว  ในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น วารสาร โบรชวัร์ โปสเตอร์ ฯลฯ 
เพื่อใช้แจกจ่ายแก่ประชาชนทัว่ไป หรือนักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาสอบถามข้อมูล  ทั้ งท่ีฝ่าย
ประชาสัมพนัธ์ฯ และศูนยป์ระสานงานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา   ประจ า
อ าเภอ   ส่ือโทรทัศน์  มีการจัดท าวีดีทัศน์ แนะน าแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีจังหวัด
นครราชสีมา  รวมทั้ งมีการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์แก่นักท่องเท่ียวและผูท่ี้โทรเข้ามา
สอบถามขอ้มูลอีกด้วย  และในช่วงเทศกาลไดมี้การประสานความร่วมมือกบัเจา้หน้าท่ี
ต ารวจ  อาสาสมัครมูลนิธิ ในการดูแลความปลอดภัย  และอ านวยความสะดวกแก่
นกัท่องเท่ียว 

บทบาทด้านการจัดเตรียมและพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้บริการ
นักท่องเทีย่ว  

องค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  มีการจดัท าและปรับปรุง  ซ่อมแซม
เส้นทางคมนาคมซ่ึงไดรั้บการถ่ายโอนมาจากกรมทางหลวงชนบท  ซ่ึงเป็นเส้นทางเช่ือม
ต่อไปยงัแหล่งท่องเท่ียว  มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมเพิ่มศักยภาพ
อาสาสมคัรต ารวจท่องเท่ียว  เพื่อเป็นก าลงัเสริมของต ารวจท่องเท่ียวในการประจ ายงัแหล่ง
ท่องเท่ียวหลกัๆ ของจงัหวดันครราชสีมา เช่น ปราสาทหินพิมาย  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
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ฯลฯ  เพื่อคอยให้ขอ้มูล  อ านวยความสะดวก  ดูแลรักษาความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ 

บทบาทในการบริหารจัดการการท่องเทีย่ว   
องค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา   มีการจดัสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริม

กิจกรรมในพื้นท่ี  ทั้งท่ีเป็นกิจกรรมขององค์กรเอง  หรือร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนในแต่ละ
อ าเภอ เช่น การจดังานฉลองวนัแห่งชัยชนะของทา้วสุรนารี หรืองานย่าโม ซ่ึงเป็นงาน
ประจ าปีของจงัหวดันครราชสีมา  รวมถึงงานประจ าอ าเภอ  ผ่านการจดัท าโครงการของ
ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  ประจ าอ าเภอ  หรือการขอ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานในพื้นท่ีอ าเภอ เช่น  ประเพณีแห่เทียนพรรษา  
ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ 

บทบาทในการวางแผนและนโยบายในการพฒันาการท่องเทีย่ว   
 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  มีการวางนโยบายและแผนพฒันาดา้น

การท่องเท่ียวไวใ้นแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาโดยมุ่งเน้นการ
ส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์กิจกรรมทางการท่องเท่ียว  มีการประสานความร่วมมือกบั
หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และประชาชนในพื้นท่ี  เพื่อให้
การจดักิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ นอกจากนั้นยงัมีการวางแผนจดั
เตรียมการอบรมให้ความรู้แก่นกัเรียนโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ทั้ง 58 
โรงเรียน  เพื่อเป็นมคัคุเทศก์น้อยในชุมชนของตนเอง  ส่งเสริมการศึกษาดูงานในแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีประสบความส าเร็จ และมีช่ือเสียง  เพื่อน าความรู้กลบัมาปรับใชใ้นพื้นท่ีจงัหวดั
นครราชสีมา 

บทบาทด้านส่งเสริมตลาดท่องเทีย่ว  
 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมามีการประสานส่ือมวลชนในพื้นท่ี  ทั้งส่ือ

ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน ให้จดัท าข่าวการจดักิจกรรมทางการท่องเท่ียว
ขององคก์ร  เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บทราบและเกิดความตอ้งการเดินทางเขา้พื้นท่ีเพื่อร่วม
กิจกรรมต่อไป และมีการเชิญชวนรณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดสวมใส่ผา้พื้นเมืองของ
จงัหวดันครราชสีมา  เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์สินคา้ ทั้งผา้ไหม และผา้หางกระรอก  ซ่ึง
เป็นสินคา้ข้ึนช่ือ  เป็นแหล่งผลิตท่ีมีช่ือเสียงในระดบัประเทศ  อีกทั้งน าผูป้ระกอบการไป
เปิดตลาดในหลายพื้นท่ี  ทั้งในจงัหวดันครราชสีมาและกรุงเทพมหานคร 
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ปัญหาและอุปสรรค 
จากการสัมภาษณ์บุคลากรสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ทั้งระดบั

ผูบ้ริหาร ระดบัหัวหน้าส่วนราชการ และระดบัปฏิบติังาน  พบว่าปัญหาและอุปสรรคใน
การพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดันครราชสีมา  ดงัน้ี  

ด้านบุคคล    
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ยงัให้ความส าคญักบัการ

พฒันาโครงสร้างพื้นฐานในทอ้งถ่ินมากกว่าการพฒันาดา้นการท่องเท่ียว  เน่ืองจากการ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานเป็นการพัฒนาท่ีสามารถเห็นเป็นรูปธรรม  ในขณะท่ีการ
ท่องเท่ียวตอ้งพฒันาอย่างต่อเน่ือง และไม่เกิดประโยชน์ด้านฐานเสียงของนักการเมือง
ระดบัทอ้งถ่ินเท่าการดูแลดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

บุคลากรยงัไม่ตระหนักถึงความส าคญัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็น
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวพนักับธุรกิจหลายแขนง  ทั้ งธุรกิจท่ีพกั  ร้านอาหาร  ระบบขนส่ง
มวลชน สินคา้ท่ีระลึก ฯลฯ  และเป็นธุรกิจท่ีน ารายไดม้าสู่พื้นท่ีเป็นจ านวนมาก   

ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้  ความเข้าใจเฉพาะด้านการท่องเท่ียว หัวหน้าศูนย์
ประสานงานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ประจ าอ าเภอทั้ง 5 อ  าเภอ  ต าแหน่งคือ เจา้หนา้ท่ี
บริหารงานทัว่ไป  และภาระงานมิไดมี้การดูแล  หรือส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยตรง  ยงัคงมี
ความเขา้ใจวา่ภารกิจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  คือการสนบัสนุน
งบประมาณในการจดังานประเพณี หรือกิจกรรมทางการท่องเท่ียว แก่หน่วยงานในพื้นท่ี
แต่ละอ าเภอ 

ด้านงบประมาณ   
 นบัตั้งแต่ปี 2546 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  ไม่สามารถจดัสรรงบประมาณ

เพื่อการพฒันาบริการการท่องเท่ียว  เช่น การจดัอบรมแก่หน่วยงาน  ผูป้ระกอบการ  หรือ
การสนบัสนุนงบประมาณในการจดังานประเพณีในพื้นท่ีจงัหวดัท่ีรับผิดชอบได ้ คงเหลือ
แต่เพียงการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมผ่านส่ือเท่านั้น และในส่วนขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา  แม้งบประมาณในการบริหารงานต่อปีดูเหมือนจะมาก  หากแต่ไม่มี
การจดัสรรงบประมาณตามศกัยภาพทางการท่องเท่ียวของแต่ละพื้นท่ี  งบประมาณดา้นการ
พฒันาการท่องเท่ียว  เม่ือเทียบกับการพฒันาด้านอ่ืนๆ แล้วนั้ น  ยงัถือว่าน้อยและไม่
เพียงพอ  ไม่สามารถกระจายได้ทัว่ถึงทั้ง 32 อ าเภอ   กิจกรรมและงานประเพณีท่ีได้รับ
งบประมาณในการสนบัสนุน ส่วนใหญ่ตอ้งไดรั้บการพิจารณาจากผูบ้ริหาร  ซ่ึงบางพื้นท่ี
ไม่ใช่พื้นท่ีๆ เป็นฐานเสียงทางการเมือง  งบประมาณท่ีไดรั้บก็จะลดหลัน่กนัลงไป 
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ด้านนโยบายและแผนงาน  
จากการท่ีไม่มีแหล่งท่องเท่ียวอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน

จังหวดันครราชสีมา  ท าให้แผนพฒันาและนโยบายในการพฒันาด้านการท่องเท่ียว  
เป็นไปในลกัษณะภาพกวา้ง  ไม่มีการก าหนดเป็นนโยบายท่ีเร่งด่วน  และขาดความจริงจงั
ในการวางแผนระยะยาวเพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบร่วมกบัหน่วยงานและ
ชุมชนในพื้นท่ี  จึงออกมาในภาพของการสนบัสนุนงบประมาณเป็นหลกั 
ข้อเสนอแนะ 

ด้านบุคคล 
ควรจดักิจกรรมเพื่อให้ความรู้  สร้างความเขา้ใจแก่บุคลากรสังกดัองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดันครราชสีมา  ให้ตระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็นในการพฒันาการ
ท่องเท่ียว  และด าเนินการจดัอบรมดา้นการจดัการท่องเท่ียวหลกัสูตรระยะสั้นแก่หัวหน้า
ส่วนราชการและผูป้ฏิบติังานในสังกดั  เพื่อให้มีการร่วมมือพฒันาการท่องเท่ียวในระยะ
ยาว  รวมถึงให้บุคลากรมีการจดัท าขอ้มูลพื้นฐานทางการท่องเท่ียว  เพื่อใช้ในการจดัท า
แผนงาน  หรือการฝึกอบรม 

ด้านงบประมาณ 
ควรจดัสรรงบประมาณตามศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว  และกิจกรรมทางการ

ท่องเท่ียว ไม่ควรใชเ้กณฑค์วามพึงพอใจของผูบ้ริหารองคก์ร  หรือใชพ้ื้นท่ีๆ เป็นฐานเสียง
ในการจดัการเลือกตั้งเป็นตวัก าหนดในการกระจายงบประมาณ  ประสานความร่วมมือกบั
หน่วยงานหลกัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  ส านักงานนครราชสีมา  
เพื่อจดัสรรงบประมาณในการสนบัสนุนและประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวไดถู้กตอ้ง  และ
สมประโยชน์ท่ีสุด จดัสรรงบประมาณส่วนหน่ึงในการส่งเสริมความรู้แก่เด็กและเยาวชน
ในทอ้งถ่ิน  ใหมี้ส านึกรักษบ์า้นเกิด  อยากดูแลพื้นท่ีของตน อยากพฒันาและมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ด้านนโยบายและแผนงาน  
  ควรจดัท าแผนงานระยะสั้นและระยะยาวโดยระบุกิจกรรมท่ีสามารถด าเนินการให้
ชดัเจน  เป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน  อีกทั้งประชุม  หารือ  ระดมความคิดวางแผนแม่บทในการ
พัฒนาการท่องเท่ียวร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประชาชนในพื้นท่ี  และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เน่ืองจากแผนงานและนโยบายโดยมาก  เป็นแนวนโยบายจาก
ผูบ้ริหาร  มิใช่จากความตอ้งการของประชาชนแต่ละทอ้งถ่ิน   จึงยงัไม่สามารถตอบโจทย์
ความตอ้งการของคนในชุมชนได ้ เม่ือมีแผนแม่บทแลว้จะตอ้งให้ทุกองคก์รปกครองส่วน
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ทอ้งถ่ินรับทราบรายละเอียด  เพื่อจะไดมี้การประสานแผนพฒันาดา้การท่องเท่ียวของแต่
ละแห่งใหส้อดคลอ้ง เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  เพื่อใหเ้ป็นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  และแผน
ระยะยาวตอ้งมองการท่องเท่ียวในเชิงธุรกิจ  ท่ีจะส่งเสริมและพฒันาอย่างไรให้เกิดก าไร
จากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวได ้ ดงันั้นในแผนงานควรจะเป็นแผนท่ีครบวงจร  ทั้งการ
พฒันาตวัแหล่งท่องเท่ียว  พฒันาบุคลากรทางการท่องเท่ียว พฒันาคุณภาพสินค้าและ
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นของท่ีระลึก ฯลฯ 

ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการในพืน้ที่อ าเภอปากช่อง  วังน ้าเขียว  ปักธงชัย  พิ
มาย และโชคชัย 
 - องค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  ควรมีการประชาสัมพนัธ์บทบาท  
ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีขององค์กรให้ประชาชนไดรั้บทราบมากกวา่น้ี  ในทุกๆดา้น  เพราะ
ในปัจจุบนัประชาชนมีความเขา้ใจว่าภาระงานหลักๆ ขององค์การบริหาร ส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา  คือการซ่อมสร้างเส้นทางคมนาคม การขุดเจาะบ่อบาดาล  แหล่งน ้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร  และเม่ือพูดถึงบทบาททางด้านการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว  ส่วนใหญ่จะทราบเพียงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  เป็นองคก์รท่ีมี
งบประมาณเป็นจ านวนมาก   การพฒันาคือการจัดสรรงบประมาณแก่เทศบาล  องค์การ
บริหารส่วนต าบล  หรือหน่วยงานท่ีจดักิจกรรมภายในอ าเภอเท่านั้น 
 - องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา    ควรสนบัสนุนการจดัอบรมเพื่อเสริม
ความรู้  สร้างความเข้าใจแก่ผูป้ระกอบการ ในเร่ืองอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  และ
ช้ีให้เห็นถึงความส าคญัและแนะแนวทางในการปฏิบติัตวั  เพื่อเป็นส่วนร่วมในการพฒันา
พื้นท่ีๆ ตนเองอยู ่
 - การพฒันาการท่องเท่ียวควรเร่ิมจากความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ินเกิดจาก
ความตอ้งการของชุมชน  น าความตอ้งการของคนในพื้นท่ีไปจดัท าแผนพฒันา  ให้คนใน
ชุมชนรู้วา่ตอ้งบริหารจดัการอย่างไร  โดยองค์การบริหาร ส่วนจงัหวดันครราชสีมาเป็นพี่
เล้ียงคอยสนบัสนุน 
 - องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  ควรประสานความร่วมมือกบัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และหน่วยงานในพื้นท่ี เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลหาแนวทางในการ
พฒันาร่วมกนั 
 - องค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  ควรจดัสรรงบประมาณลงในพื้นท่ี
ต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมควรดูปัญหาและจดัล าดับความเร่งด่วนในการแก้ไข มิใช่ทุ่ม
งบประมาณไปท่ีการดูแลโครงสร้างพื้นฐานมากกวา่นโยบายดา้นอ่ืนๆ   
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กติติกรรมประกาศ 
             ขอขอบพระคุณ ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูใ้ห้ความอนุเคราะห์
ดูแลและเติมเต็มความสมบูรณ์  ท าให้งานวิจัยฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  และ
ขอขอบคุณบุคลากรสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  ส าหรับความร่วมมือ
ในการใหข้อ้มูล 
บรรณานุกรม 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย,  คู่มือแนวทางการจดัการท่ีพกัสัมผสัวฒันธรรม  

ชนบท,  (กรุงเทพมหานคร : การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2545),  หนา้ 19. 
พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ.2540  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)      

พ.ศ. 2546  เขา้ถึงไดจ้าก : www.pao-roiet.go.th/test/power.php  
ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์พฒันาการท่องเท่ียวของกระทรวงการท่องเท่ียว ปี 2555-2559  

, กองวชิาการท่องเท่ียว  กรมการท่องเท่ียว  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
แผนพฒันาจงัหวดันครราชสีมา 4  ปี พ.ศ. 2553 – 2556 , ส านกังานจงัหวดั 

นครราชสีมา เขา้ถึงไดจ้าก : www.nakhonratchasima.go.th 
แผนพฒันา 3 ปี (2556-2558) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ,              

เขา้ถึงไดจ้าก : www.koratpao.go.th 
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติไทย,  การด าเนินงานเพื่อก าหนด 

นโยบายการท่องเท่ียวเพื่อรักษาระบบนิเวศ รายงานผลการด าเนินการเสนอต่อการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย , (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพว์ิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติไทย, 2540)  หนา้ 42. 

มิศรา  สามารถ,  รายงานผลการวจิยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการ  
บริหารจดัการดา้นท่องเท่ียวเชิงนิเวศ,  (กรุงเทพฯ :สถาบนัด ารงราชานุภาพ   
ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย,  2543),  120หนา้.  

จงรักษ ์อินทนนท,์ การมีส่วนร่วมของประชาชนของประชาชนในการจดัการ 
ท่องเท่ียว : กรณีศึกษาบา้นโป่งร้อน ต าบลใหม่พฒันา อ าเภอเคาะกา จงัหวดัล าปาง
, วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต,  (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่), 
2545, 228 หนา้. 

สุนนัทา  พนูนอ้ย (2543)  , บทบาทของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยกบัการส่งเสริม 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศจงัหวดักาญจนบุรี 

อุษาวดี  พลพิพฒัน์, การท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื :  กรณีศึกษาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดย 
ชุมชนในประเทศไทย, จุลสารการท่องเท่ียว 21,4 (ตุลาคม- ธนัวาคม) : 38-48 
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สถาบนัด ารงราชานุภาพ,  การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการดา้น 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ,  (กรุงเทพมหานคร : แอล.ที.เพรส.จ ากดั,  2541),   
หนา้ 37 

กรมป่าไม,้ “การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ,์” 19 สิงหาคม 2548,                                         
 เขา้ถึงไดจ้าก :  <http://www.forest.go.th /WEFCOM /Part2TAT.html>,  
มหาวทิยาลยัรามค าแหง, โครงการวจิยัยทุธศาสตร์การพฒันาบริเวณเหนือเข่ือน        
 ภูมิพลเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยั
 รามค าแหง, 2548), หนา้ 42. 
บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, การพฒันาและการอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว, (กรุงเทพมหานคร :  
 ศูนยห์นงัสือท่องเท่ียวไทย, 2549), หนา้ 7.  
 


