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บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล
ณัฐวรา สะอา

บทคัดย่อ
การศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลในการ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วของจังหวัดสตูล และเพือ่ ศึกษาปัญหา อุปสรรคในการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ จ�ำนวน 5 คน
ผลการศึกษา พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ด�ำเนินการตามอ�ำนาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (14) ในการก�ำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว โดยการร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เอกชน และประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย เช่น การจัดโครงการ “มหกรรม
ว่าวประเพณีนานาชาติ” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
สตูลสู่ระดับนานาชาติ การจัดโครงการมรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงู
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการพัฒนาทางด้านอาหารการกินของจังหวัดสตูล
ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน การจัดโครงการ “เยือนถิ่นซาไก
ชมไพรล่องแก่ง ณ วังสายทอง” เพื่อมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพื่อให้ต�ำบลน�้ำผุด ได้เป็นที่
รู้จักกันแพร่หลาย การจัดโครงการรักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกัน
ในการดูแลธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และเป็นการดูแลรักษาคุณภาพชีวิตของนักท่องเที่ยว
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อีกทั้งเป็นการส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ในรูปแบบกิจกรรม
เชิงอนุรักษ์ เพื่อหวังให้การท่องเที่ยวจังหวัดสตูลมีความยั่งยืนต่อไป และจากการด�ำเนิน
โครงการปรากฏว่า ผลตอบรับเป็นไปได้ด้วยดี และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น
ปัญหา อุปสรรคในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
คือ ฝ่ายการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลยังขาดบุคลากรที่จบทางด้าน
การท่องเที่ยวโดยตรง เพราะบุคลากรส่วนใหญ่จบมาจากคณะรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อีกทั้ง
การด�ำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลบางครั้ง
ขาดการประสานงานกันจึงท�ำให้เกิดความไม่เป็นอันหนึง่ วันเดียวกันและส่งผลให้การด�ำเนินงาน
เกิดความล่าช้า

ที่มาและความส�ำคัญ

จากนโยบายในการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศศู น ย์ ก ลางการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง เอเชี ย โดยก� ำ หนดเป้ า หมายหลั ก ในการพั ฒ นา
ด้านสาธารณูปโภค 1 ที่พักสาธารณสุขพื้นฐาน รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอ
วัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ การก�ำหนดมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและ
การต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรี ดังนั้น จึงเห็นได้ว่านโยบายดังกล่าวจึงมีความส�ำคัญต่อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกระดับโดยเฉพาะระดับท้องถิ่น ประกอบกับแผนกระจายอ�ำนาจ
ให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ภารกิ จ ดั ง กล่ า วก� ำ หนดถ่ า ยโอนให้ แ ก่ เทศบาล
เมืองพัทยา องค์กรบริหารส่วนต�ำบล องค์กรบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
ในประเภทกลุ่มงานเลือกท�ำโดยอิสระ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจัดเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นหนึ่งที่มีภารกิจ
ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาพื้นฐานที่รับผิดชอบของตนเองในระดับจังหวัด
เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และบทบาทขององค์กร
การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่มีต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวก็เป็นบทบาทหนึ่งที่มีความ
ส�ำคัญต่อบทบาททางตรงตามกฎหมายปกครองท้องถิ่นที่ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ให้องค์กร
1

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.), แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. 2555 - 2559
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ปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่ พระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (14) ในการ
ก�ำหนดให้องค์การส่วนจังหวัดมีอ�ำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 2 จึงมีผลท�ำให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ�ำนาจในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ วเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อคนในชุมชนและท้องถิน่ เพราะการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
นับเป็นงานด้านการบริการที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และท�ำรายได้ให้กับประเทศ
ในแต่ละปีเป็นจ�ำนวนมาก มีความส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ จึงท�ำให้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ อีกทัง้ ก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพแก่ประชาชน และเกิดการพัฒนา
สาธารณู ป โภคและสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกด้ า นต่ า งๆ อย่ า งมากมายเพื่ อ รองรั บ กั บ
การขยายตัวของการท่องเที่ยว
แต่ในทางกลับกันอีกอย่างหนึง่ คือ จากการเปลีย่ นแปลงของการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
กลับเป็นการสร้างปัญหาและรบกวนธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เพราะจะเกิดความเจริญในท้องถิ่น
อย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจจะศึ ก ษาถึ ง บทบาทขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สตู ล
ในการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว เพือ่ เป็นแนวทางในการก�ำหนดแผนงานทีเ่ หมาะสมในการรองรับ
การเติบโตการท่องเทีย่ ว และเพือ่ เป็นการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อีกทั้งลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว จากสถานการณ์ดังกล่าว ท�ำให้ผู้ศึกษา
มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลในการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ของจังหวัดสตูล และศึกษาปัญหา อุปสรรคในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูลว่าองค์กรการบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสตูลเป็นอย่างไร และปัญหา อุปสรรคในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูลมีอะไรบ้าง เพื่อว่าผลที่ได้จากการวิจัยจะท�ำให้ทราบถึงบทบาท
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และยังทราบถึงปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

2

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นโยบายและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ปี พ.ศ. 2538 - 2539 ของการท่องเที่ยวประเทศไทย. ม.ป.ท.
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพือ่ ศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลในการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ของจังหวัดสตูล
2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล

ขอบเขตการศึกษา

ในการศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลในการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ของจังหวัดสตูลครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก�ำหนดขอบเขตเขตศึกษาออกเป็น 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการศึกษาบทบาทในด้านต่างๆ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดสตูล 4 ด้าน ได้แก่ 1. บทบาททางตรงตามกฎหมายปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 2. บทบาทด้านการประชาสัมพันธ์ 3. บทบาทการส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. บทบาทด้านการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล และศึกษาปัญหา อุปสรรคในการในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ท�ำการศึกษา
ทั้งหมดจ�ำนวน 5 คน ได้แก่ 1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 2. ผู้อ�ำนวยการ
กองการท่องเที่ยวและการกีฬาสตูล 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของส�ำนักงาน
การท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดสตูล 4. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 5. หัวหน้าส�ำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสตูล
1.3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก�ำหนดพื้นที่การศึกษาเฉพาะในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2558
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1.3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล ปี 2558

กรอบแนวคิดการวิจัย
บทบาทขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล

บทบาทการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในด้านต่างๆ ดังนี้
1. บทบาททางตรงตามกฎหมาย
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. บทบาทด้านการประชาสัมพันธ์
3. บทบาทการส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. บทบาทด้านการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
ปัญหาและอุปสรรค

		

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผสมผสานกันคือ สัมภาษณ์แบบ
มาตรฐาน เป็นการสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างของค�ำถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และ
การสัมภาษณ์กึ่งมาตรฐานที่ไม่มีการตั้งค�ำถามไว้ล่วงหน้ามาใช้ร่วมกันทั้งสองวิธี โดยเป็น
การตั้งค�ำถามเฉพาะหน้าแทรกในระหว่างสัมภาษณ์ เมื่อพบประเด็นที่น่าสนใจในขณะ
สนทนา เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การวิ จั ย มากยิ่ ง ขึ้ น และศึ ก ษาบทความ
วิทยานิพนธ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาประกอบการวิเคราะห์และการศึกษาครั้งนี้
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เครื่องมือในการศึกษาเป็นแบบสัมภาษณ์ส�ำหรับใช้สัมภาษณ์ที่ได้สร้างขึ้นมา
ตามวัตถุประสงค์ในการวิจยั การสังเกตแบบไม่มสี ว่ นร่วม การจดบันทึกและเครือ่ งบันทึกเสียง
โดยมีกระบวนการดังนี้
1. สั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า ง เช่ น สั ม ภาษณ์ ก ลุ ่ ม บุ ค คลที่ มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นการสัมภาษณ์ที่เป็น
ทางการและมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งได้มีการก�ำหนดค�ำถามไว้ล่วงหน้าโดยค�ำถามส่วนใหญ่
เป็นค�ำถามปลายเปิด
2. การสั ง เกตแบบไม่ มี ส ่ ว นร่ ว ม เช่ น สั ง เกตการณ์ ท� ำ งานหรื อ ลั ก ษณะของ
การบริหารงานขององค์กรว่ามีลักษณะการท�ำงานอย่างไรโดยเป็นการสังเกตที่ผู้สังเกตไม่ได้
เข้าไปร่วมในกิจกรรมต่างๆ แต่คอยเฝ้าดูอยู่ห่างๆ สามารถที่จะจดบันทึกรายละเอียดของ
สิ่งที่ต้องการสังเกตได้
3. การจดบันทึกและเครือ่ งบันทึกเสียงเป็นการบันทึกข้อมูลภาคสนาม คือ การจดบันทึก
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ซ่ึงเป็นการจดบันทึกตามความเป็นจริง และมีการบันทึกข้อมูล
จากเครื่ อ งบั น ทึ ก เสี ย งซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย ได้ ข ออนุ ญ าตการบั น ทึ ก เสี ย งจากผู ้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ก ่ อ น
ท�ำการสัมภาษณ์

ผลการศึกษา

ในการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคในการส่งเสริม
การท่องเทีย่ วขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยเก็บข้อมูลจากผูส้ มั ภาษณ์ จ�ำนวน 5 คน
ซึ่งผลการวิจัยได้น�ำเสนอแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึ ก ษา เรื่ อ งบทบาทขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สตู ล
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล จากบทบาทในด้านต่างๆ ในการส่งเสริม
การท่องเที่ยว คือ
1. บทบาททางตรงตามกฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น
2. บทบาทด้านการประชาสัมพันธ์
3. บทบาทการส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. บทบาทด้านการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรคในการส่งเสริมการท่องเทีย่ วของจังหวัดสตูล
		
4.1 ตอนที่ 1 ผลการศึ ก ษา เรื่ อ งบทบาทขององค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดสตูลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล
		
ผลการศึกษาบทบาททางตรงตามกฎหมายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยการสัมภาษณ์ทั้ง 5 คน มีความคิดเห็นตรงกันว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลให้ความส�ำคัญกับบทบาททางตรงตามกฎหมายปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ด�ำเนินการตามกฎหมาย
ปกครองส่วนท้องถิ่นก�ำหนดอ�ำนาจ และหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่ พระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (14) ในก�ำหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูลมีอ�ำนาจหน้าที่ในการจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 โดยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูลมีการจัดการตั้งกองการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้นมา เพื่อให้ฝ่ายการท่องเที่ยว
ของกองการท่องเทีย่ วและกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ภารกิ จ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วโดยตรง ซึ่ ง กองการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าขององค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดสตูลได้มีการจัดตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ. 2556 4 ใช้งบประมาณในการจัดตั้งกองเป็น
จ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 400,800 บาท 5 และมีการวางแผนนโยบายและพัฒนาแผนด้านบทบาท
ทางตรงไว้ ใ นแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สตู ล โดยมุ ่ ง เน้ น การส่ ง เสริ ม และ
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการท่องเที่ยว มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ และประชาชนในพืน้ ที่ เพือ่ ให้การจัดกิจกรรม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ 6
ผลการศึกษาบทบาทด้านการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยการสัมภาษณ์ทั้ง 5 คน มีความคิดเห็นตรงกันว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีบทบาทด้านการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อยมาก 7 เพราะ
3

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นโยบายและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ปี พ.ศ. 2538 – 2539 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. ม.ป.ท
4
ผู้ให้สัมภาษณ์ สมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด. 25 กันยายน 2558.
5
ผู
ใ้ ห้สมั ภาษณ์ จรรยารักษ์ สาธิตกิจ, ผูอ้ ำ�นวยการกองการท่องเทีย่ วและการกีฬา. 24 กันยายน 2558.
6
ผู
ใ้ ห้สมั ภาษณ์ สุรภา ซ่อนขำ�, หัวหน้าสำ�นักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสตูล. 24 กันยายน 2558
7
ผู้ให้สัมภาษณ์ สมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด. 25 กันยายน 2558.
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เนื่องด้วยมีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวโดยตรงอยู่แล้วอย่างเช่น
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส�ำนักงานตรัง, ส�ำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัด
สตู ล , เทศบาลเมื อ งสตู ล ศาลากลางจั ง หวั ด สตู ล ดั ง นั้ น จึ ง ท� ำ ให้ อ งค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดสตูลมีบทบาทด้านการประชาสัมพันธ์ที่น้อยมากจะมีก็บางเทศกาลเท่านั้นที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีการประชาสัมพันธ์เอง อย่างเช่น มหกรรมว่าวประเพณี
จังหวัดสตูล, มหกรรม “สตูลฟอสซิล เฟสติวลั ” และ งานมหกรรมอาหารจานเด็ดของดีเมืองสตูล
โดยจะมอบหมายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกองการท่องเที่ยวและการกีฬาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูลจัดประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูป
แบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ อย่างเช่น วารสาร โปสเตอร์ โบรชัวร์ โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต
8
ฯลฯ เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไป หรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสอบถามข้อมูล รวมทั้ง
มีการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์แก่นักท่องเที่ยว
ผลการศึกษาบทบาทการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
โดยการสัมภาษณ์ ทั้ง 5 คน มีความคิดเห็นตรงกันว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลให้
ความส�ำคัญกับบทบาทการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่อนข้างมาก เพราะองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูลได้มีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการร่วมมือกับภาครัฐ องค์กร
9
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เอกชน และประชาชน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด กั บ ทุ ก ฝ่ า ย
ซึ่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีหลากหลายโครงการที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลท�ำแล้วประสบความส�ำเร็จและเป็นโครงการที่ได้มีการจัดขึ้น
เป็นประจ�ำทุกปี แต่ผู้ให้สัมภาษณ์เลือกให้ข้อมูลโครงการที่เด่นๆ และส่วนใหญ่ก็เป็นที่รู้จัก
และของคนหมู่มากทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ทั้งหมด 4 โครงการ คือ 1. โครงการรักษ์เล
ป่า ฟ้า สตูล 2. โครงการ “เยือนถิ่นซาไก ชมไพรล่องแก่ง ณ วังสายทอง” 3. โครงการ
“มรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงู 4. โครงการ “มหกรรมว่าวประเพณี
นานาชาติ” บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ในด้านการประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จะด�ำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทางระบบ
สื่อออนไลน์ และสื่อรูปแบบต่างๆ รวมถึงมีการแถลงข่าวมหกรรมว่าวประเพณีนานาชาติ
8
9

ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ จรรยารักษ์ สาธิตกิจ, ผูอ้ ำ�นวยการกองการท่องเทีย่ วและการกีฬา. 24 กันยายน 2558.
ผู้ให้สัมภาษณ์ เจตกร หวันสู, ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว. 24 กันยายน 2558.
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ผลการศึกษาบทบาทด้านการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยการสัมภาษณ์ทั้ง 5 คน มีความคิดเห็นตรงกันว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลให้ความส�ำคัญกับบทบาทด้านการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
10
ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วค่ อ นข้ า งมาก เพราะองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สตู ล ได้ ด� ำ เนิ น
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพียงแค่หมู่เกาะหลีเป๊ะ หมู่เกาะตะรุเตา เกาะอาดังหรือเกาะราวี
ในพื้นที่อ�ำเภอละงูเท่านั้น เพราะเนื่องจากหมู่เกาะแห่งนี้เป็นหมู่เกาะที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง เหมาะส�ำหรับการพัฒนาและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้
		
4.2 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรคในการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสตูล
		
ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรคในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจาก
บทบาททางตรงตามกฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดย
การสัมภาษณ์ ทั้ง 5 คน มีความคิดเห็นตรงกันว่า เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ให้ความส�ำคัญกับบทบาททางตรงตามกฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ด�ำเนินการตามกฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่นก�ำหนด
อ�ำนาจ และหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยว คือ
พระราชบัญญัตกิ ำ� หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (14) ในก�ำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีอ�ำนาจหน้าที่ใน
11
การจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีการจัดการตั้งกอง
การท่องเที่ยวและกีฬาขึ้นมาในปี พ.ศ. 2556 เพื่อให้ฝ่ายการท่องเที่ยวของกองการท่องเที่ยว
และกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบภารกิจด้านการท่องเทีย่ ว
โดยตรง แต่ตอนนี้ฝ่ายการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลยังขาดบุคลากรที่จบ
ทางด้านการท่องเที่ยวโดยตรง เพราะบุคลากรส่วนใหญ่ที่มีหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจะจบมาจากคณะรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อีกทั้งบุคลากรของ
ฝ่ายการท่องเที่ยวก็มีอยู่น้อยมาก ซึ่งดูได้จากโครงการอัตราก�ำลังของการท่องเที่ยวและกีฬา
10
11

ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ นายสมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ,์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด. 25 กันยายน 2558.
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย, นโยบายและแนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์
ปี พ.ศ. 2538 – 2539 ของการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย. ม.ป.ท
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เพราะในส่วนของฝ่ายการท่องเที่ยวจะมีบุคลากรที่เป็นข้าราชการในการด�ำเนินการด้าน
12
การท่องเที่ยวโดยตรงมีจ�ำนวนแค่ 2 คน ดังนั้น จึงท�ำให้การด�ำเนินงานในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเกิดความล่าช้า ผลงานไม่เป็นที่ประจักษ์
13
เท่าที่ควร เนื่องด้วยบุคลากรที่มีหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผลการศึ ก ษาปั ญ หา อุ ป สรรคในการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วจากบทบาทด้ า น
การประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยการสัมภาษณ์ทั้ง 5 คน มีความ
คิดเห็นตรงกันว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีบุคลากรฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกอง
14
การท่องเที่ยวและการกีฬายังขาดทักษะในการจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์อยู่มาก อีกทั้งยัง
15
ขาดบุคลากรด้าน IT ในกลุ่มที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์โดยตรง
ผลการศึ ก ษาปั ญ หา อุ ป สรรคในการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วจากบทบาทด้ า น
การส่งเสริมการท่องเทีย่ วขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยการทัง้ 5 คน มีความคิดเห็น
ตรงกันว่า เนื่องจากการด�ำเนินโครงการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหาร
จังหวัดสตูลมีการท�ำงานกันหลายหน่วยงาน บางครั้งในการด�ำเนินงานหรือการด�ำเนิน
โครงการกิจกรรมต่างๆ ขาดการประสานงานกัน จึงท�ำให้เกิดความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
16
และส่งผลให้การด�ำเนินงานเกิดความล่าช้า และปัญหาเรือ่ งความไม่เพียงพอของงบประมาณ
เมือ่ เทียบกับภารกิจและขนาดของพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งกระจายงบประมาณลงไปให้ทวั่ ถึง แต่ในขณะที่
ประชาชนกลับมองว่างบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีจ�ำนวนมาก แต่เน้น
หนักไปทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ยังไม่ให้ความส�ำคัญ
เรื่องการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวมากเท่าที่ควร อีกทั้งปัญหาเรื่องบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการขององค์การบริการส่วนจังหวัดสตูลเอง ที่ยังมีความรู้ความเข้าใจในบทบาท
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวน้อย คิดเพียงแต่จะสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม
แก่หน่วยงานในพื้นที่เท่านั้น ยังเป็นการท�ำงานเชิงรับ ไม่มีการท�ำงานเชิงรุก
12

ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ สมหมาย คงเปีย, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ ว. 24 กันยายน 2558.
ผู
ใ้ ห้สมั ภาษณ์ สุรภา ซ่อนขำ�, หัวหน้าสำ�นักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสตูล. 24 กันยายน 2558.
14
ผู
้ให้สัมภาษณ์ สมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด. 25 กันยายน 2558.
15
ผู
ใ
้
ห้สมั ภาษณ จรรยารักษ์ สาธิตกิจ, ผูอ้ ำ�นวยการกองการท่องเทีย่ วและการกีฬา. 24 กันยายน 2558.
16
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ จรรยารักษ์ สาธิตกิจ, ผูอ้ ำ�นวยการกองการท่องเทีย่ วและการกีฬา. 24 กันยายน 2558.
13
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ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรคในการส่งเสริมการท่องเทีย่ วจากบทบาทด้านการพัฒนา
เพื่อเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลโดยการสัมภาษณ์
ทั้ง 5 คน มีความคิดเห็นตรงกันว่า ปัญหาส่วนใหญ่มาจากเรื่องของการขออนุญาตในการที่จะ
เข้าไปยังพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจะเข้าไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อย่างเช่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจะเข้าไปปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่น�้ำตกปาหนัน
ต�ำบลทุ่งนุ้ย อ�ำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล แต่เนื่องด้วยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของราษฎร
บางส่วน และเป็นที่ดินของรัฐบางส่วน ดังนั้น ในการขออนุญาตมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยากใน
17
การเข้าถึงการพัฒนา

สรุปผลการศึกษา

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล และศึกษาปัญหา อุปสรรคในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยมีกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเพื่อการวิจัย
ครั้งนี้จากการปรับประยุกต์แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยศึกษาจากบทบาทในด้านต่างๆ คือ 1. บทบาททางตางตามกฎหมาย
ปกครองท้องถิ่น 2. บทบาทด้านการประชาสัมพันธ์ 3. บทบาทด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. บทบาทด้านการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว และเพื่อศึกษาปัญหา
อุปสรรคในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปฐมภูมิโดยสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย คือ 1. นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล 2. ผู้อ�ำนวยการกองการท่องเที่ยวและการกีฬาสตูล 3. ประธานสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวของส�ำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดสตูล 4. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 5. หัวหน้าส�ำนักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าจังหวัดสตูล จ�ำนวน 5 คน ปรากฏผลดังนี้
1. สรุปบทบาทขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดสตูลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสตูล จากบทบาทในด้านต่างๆ ในการพัฒนาการท่องเที่ยว คือ
17

ผู้ให้สัมภาษณ์ จรรยารักษ์ สาธิตกิจ, ผู้อำ�นวยการกองการท่องเที่ยวและการกีฬา.
24 กันยายน 2558.
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลให้ความส�ำคัญกับบทบาททางตรงตามกฎหมาย
ปกครองท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ด�ำเนินการตาม
บทบาททางตรงตามกฎหมายส่วนท้องถิ่นที่ก�ำหนดอ�ำนาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทีก่ ำ� หนดอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละหน้าทีใ่ ห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินการส่งเสริม
การท่องเที่ยว คือ พระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (14) ในการก�ำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
18
มีอ�ำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจึงได้มี
การจัดตั้งกองการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้นมาในปี พ.ศ. 2556 โดยให้ฝ่ายการท่องเที่ยวของกอง
การท่องเที่ยวและกีฬามีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบทางด้านการท่องเที่ยวโดยตรง และก�ำหนด
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีการจัดการและการบ�ำรุงรักษาแหล่งท่องเทีย่ วในจังหวัดสตูล
เพื่อแสดงให้เห็นถึงการกระจายอ�ำนาจในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
มายังท้องถิ่น จึงเป็นหน้าที่ส�ำคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่จะต้องด�ำเนินการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นสิ่งที่มีความจ�ำเป็นต่อการพัฒนาการส่งเสริมเสริมการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของคน
ในท้องถิ่น และเป็นทรัพยากรที่นักท่องเที่ยวมีความสนใจที่จะสัมผัส ชื่นชม เรียนรู้ ดังนั้น
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้จึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
รองลงมาคือบทบาทการส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้มี
การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนถิ่นอื่น
เอกชน และประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย การส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ซึ่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล มีหลากหลายโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลท�ำแล้วประสบความส�ำเร็จและ
เป็นโครงการทีไ่ ด้มกี ารจัดขึน้ เป็นประจ�ำทุกปี แต่ผใู้ ห้สมั ภาษณ์เลือกให้ขอ้ มูลโครงการทีเ่ ด่นๆ
และส่วนใหญ่ก็เป็นที่รู้จักและของคนหมู่มากทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ทั้งหมด 4 โครงการ
คือ
1. โครงการรักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล โครงการนีเ้ ป็นโครงการทีจ่ ดั ขึน้ บริเวณชายฝัง่ ทะเล
ตามเกาะต่างๆ ในเขตสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะไข่
18

การส่งเสริมการท่องเที่ยว, นโยบายและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ปี พ.ศ. 2538 – 2539 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. ม.ป.ท.

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล

143

ในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา และใต้ทะเลตามแนวปะการัง เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับ
จังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, อุทยานแห่งชาติตะรุเตา, การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยส�ำนักงานตรัง, ปศุสัตว์จังหวัดสตูล, คณะชมรมด�ำน�้ำ “รีฟการ์เดี่ยนไทยแลนด์”,
ชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล และชมรมวิทยุสมัครเล่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เก็บขยะตามชายหาดเกาะต่างๆ เพื่อต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวที่
ก�ำลังจะมาถึง โดยรับสมัครจิตอาสาจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมท�ำหมันสัตว์ สุนัขและแมวบนเกาะหลีเป๊ะของส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล และได้
มีภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนโครงการนี้ด้วย และโครงการนี้ก็ยังเป็นการจัดเพื่อร่วมพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวจัดขึ้นเพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันในการดูแลธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
เป็นการดูแลรักษาคุณภาพชีวติ ของนักท่องเทีย่ ว อีกทัง้ เป็นการส่งเสริมเพือ่ หวังให้การท่องเทีย่ ว
จังหวัดสตูลมีความยั่งยืนต่อไป และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
มากยิ่ ง ขึ้ น บทบาทขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สตู ล ในการจั ด โครงการ “รั ก ษ์ เ ล
ป่า ฟ้า สตูล” ร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้เข้าไปพัฒนา
ปรับปรุงสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเอาเจ้าหน้าที่
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเข้าไปพัฒนาปรับปรุงสถานที่ อีกทั้งองค์การบริหาร
จังหวัดสตูลมีหน้าที่ด�ำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการนี้
2. โครงการ “เยือนถิ่นซาไก ชมไพรล่องแก่ง ณ วังสายทอง” โครงการนี้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูลได้รว่ มมือระหว่างสมาคมธุรกิจการท่องเทีย่ วจังหวัดสตูล การท่องเทีย่ ว
แห่งประเทศไทยส�ำนักงานตรัง และองค์การบริหารส่วนต�ำบลน�้ำผุด โดยมีวัตถุประสงค์
ในการจัดงานครั้งนี้ว่ากิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวของต�ำบลน�้ำผุด และ
ผลไม้ตามฤดูกาล เพื่อให้ต�ำบลน�้ำผุดได้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย สร้างงาน และรายได้ให้แก่
คนในท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการจ�ำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และผลผลิตในท้องถิ่นจากการประกอบ
อาชีพบริการน�ำเที่ยว จากการจ�ำหน่ายสินค้าพื้นเมืองผลิตทางการเกษตร เป็นการส่งเสริมให้
เกิดรายได้สู่ประชาชนในท้องถิ่น โครงการนี้ได้มีการจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2558 และ
โครงการนีถ้ งึ แม้เป็นการจัดขึน้ เพียงครัง้ แรก แต่กม็ ผี ลตอบรับจากตัวโครงการนีเ้ ป็นอย่างมาก
บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลในการจัดโครงการ “เยือนถิ่นซาไก ชมไพร
ล่ อ งแก่ ง ณ วั ง สายทอง” คื อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สตู ล ได้ เข้ า ไปมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการจัดงานแถลงข่าวงาน “เยือนถิ่นซาไก ชมไพรล่องแก่ง ณ วังสายทอง” โดยมีประชาชน
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และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลใช้งานงบ
ประมาณในการจัดโครงการนี้เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 301,000 บาท
3. โครงการ “มรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงู” โครงการนี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ร่วมมือกับ เทศบาลต�ำบลก�ำแพง อ�ำเภอละงู จังหวัดสตูล
โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์และการพัฒนาทางด้านอาหาร
และสิ น ค้ า พื้ น เมื อ งของจั ง หวั ด สตู ล ให้ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก แก่ ป ระชาชนทั่ ว ไปและนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ผู้มาเยือน เป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการท�ำกิจกรรมเพื่อเยาวชนและสังคมของจังหวัด
สตูล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้สู่ประชาชนในท้องถิ่น และกระตุ้น
เศรษฐกิจของจังหวัดสตูล โดยการชูจุดขายทางวัฒนธรรม อาหารการกินของท้องถิ่นให้เป็นที่
รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น และยังส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ มีอาชีพจากการจัด
งานในครั้งนี้อีกด้วย โครงการนี้มีการจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 และมีการจัดมาอย่างต่อ
เนื่องเพราะได้รับความร่วมมือที่ดีมาตลอด บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูลในการจัดโครงงานมรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงู คือ องค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สตู ล เข้ า ไปมี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด งานแถลงงาน “มรกตอั น ดามั น ”
มหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงู และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดประกวดกิจกรรมต่างๆ
โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผู้จ้างเหมาติดตั้งเวทีพร้อมวงดนตรี, นักร้องและ
แดนเซอร์ เพือ่ ใช้ในโครงการมรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีทลี่ ะงู ในปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลใช้จ่ายงบประมาณในการจัดโครงการเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น
505,000 บาท และ
4. โครงการ “มหกรรมว่าวประเพณีนานาชาติ” โครงการนี้เป็นโครงการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ร่วมมือจากหลายภาคส่วนในจังหวัดสตูล และจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานจังหวัดตรัง และสมาคมนักบิน
ว่าวประเทศไทย ร่วมกันจัดอย่างยิง่ ใหญ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้รับความสนใจจากต่างประเทศ น�ำว่าวเข้ามาร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 38
ประเทศ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนวาระจั ง หวั ด
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ช่วยกันประชาสัมพันธ์การจัดงานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์
ในการจัดงานขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีไทย และภูมิปัญญาชาวบ้านของ
คนภายในท้องถิ่นให้คงอยู่คู่สังคมตลอดไป โครงการมหกรรมว่าวประเพณีนานาชาติได้จัดขึ้น
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เพื่อธ�ำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของไทย งานว่าวที่เป็นของคนท้องถิ่นแท้ๆ ดั้งเดิม คือ งานว่าว
จังหวัดสตูล การจัดงานครั้งนี้จะท�ำให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงานจะได้เรียนรู้เทคนิคการประดิษฐ์ว่าว
ของแต่ละประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างกันตามลักษณะของการด�ำเนินชีวิตของคนในประเทศ
นั้นๆ
บทบาทด้านการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูลได้ด�ำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้อยมากจะมีก็แต่หมู่เกาะหลีเป๊ะ
หมู ่ เ กาะตะรุ เ ตา เกาะอาดั ง หรื อ เกาะราวี ในพื้ น ที่ อ� ำ เภอละงู เ ท่ า นั้ น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดสตูลได้ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนา เนื่องจากหมู่เกาะแห่งนี้มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง เหมาะสมส�ำหรับการพัฒนาและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ ดังนั้น
หมู่เกาะหลีเป๊ะ หมู่เกาะตะรุเตา เกาะอาดังหรือเกาะราวี จึงเป็นพื้นที่ที่องค์การบริหาร
19
ส่วนจังหวัดสตูลอนุรักษ์ไว้ โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีการจัดโครงการ
รักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล เพือ่ ทีจ่ ะรับอาสาสมัครเข้าไปท�ำความสะอาดเป็นประจ�ำทุกปี เข้าไปเก็บขยะ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการรักษาไว้ให้เป็นธรรมชาติ เนื่องด้วยหมู่เกาะดังกล่าวเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีความนิยมชมชอบจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่
ที่ท�ำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการเข้ามาของนักท่องเที่ยว
บทบาททางด้านประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีการประชาสัมพันธ์
การท่องเทีย่ วทีน่ อ้ ยมาก เพราะเนือ่ งด้วยมีหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ดา้ นการท่องเทีย่ ว
อยู่แล้ว คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส�ำนักงานตรัง, เทศบาลเมืองสตูล และศาลากลาง
จังหวัดสตูล จะมีก็แต่บางเทศกาลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจัดเจ้าหน้าที่เพื่อคอยให้
บริการในด้านของข้อมูลการท่องเที่ยว อย่างเช่น มหกรรมว่าวประเพณีนานาชาติ โดยให้
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกองการท่องเที่ยวและกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
อย่างเช่น วารสาร โปรเตอร์ โบรชัวร์ ฯลฯ เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไปหรือนักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาสอบถามข้อมูล รวมทั้งมีการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์แก่นักท่องเที่ยว
2. สรุ ป ปั ญ หา อุ ป สรรคในการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วขององค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดสตูล
19

ผู้ให้สัมภาษณ์ สมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด. 25 กันยายน 2558.
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ปัญหา อุปสรรคในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
จากบทบาททางตรงตามกฎหมายปกครองท้องถิ่นคือ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูลได้ด�ำเนินการตามบทบาททางตรงตรากฎหมายปกครองท้องถิ่นที่ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยว คือ พระราชบัญญัติก�ำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17
20
(14) ในการก�ำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
โดยมีการจัดตั้งกองการท่องเที่ยวและกีฬา ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2556 เพื่อให้ฝ่ายการท่องเที่ยว
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลรับผิดชอบภารกิจการท่องเที่ยวโดยตรง แต่ปัญหาตอนนี้
ก็คือฝ่ายการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลยังขาดบุคลากรที่จบทางด้าน
การท่องเที่ยวโดยตรง เพราะบุคลากรส่วนใหญ่ที่มีหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวจะจบมาจาก
คณะรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อีกทั้งบุคลากรของฝ่ายการท่องเที่ยวก็มีอยู่น้อยมากจึงท�ำให้
การด�ำเนินงานในการท่องเที่ยวเกิดความล่าช้า
ปัญหา อุปสรรคจากบทบาทด้านประชาสัมพันธ์คือ บุคลากรฝ่ายประชาสัมพันธ์
ของกองการท่องเที่ยวและกีฬายังขาดทักษะและยังขาดบุคลากรด้าน IT ในกลุ่มที่รับผิดชอบ
ด้านการประชาสัมพันธ์โดยตรง
ปัญหา อุปสรรคจากบทบาทด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวคือ จากการด�ำเนิน
โครงการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีการท�ำงานกัน
หลายหน่วยงาน บางครั้ง ขาดการประสานงานกันจึงท�ำให้เกิดความไม่เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันและส่งผลให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า และปัญหาเรื่องความไม่เพียงพอของ
งบประมาณเมื่อเทียบกับภารกิจและขนาดของพื้นที่ที่ต้องกระจายงบประมาณลงไปให้ทั่วถึง
แต่ในขณะทีป่ ระชาชนกลับมองว่างบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีจำ� นวนมาก
แต่เน้นหนักไปทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ยังไม่ให้ความ
ส�ำคัญเรื่องการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวมากเท่าที่ควร อีกทั้งปัญหาเรื่องบุคลากร
ระดับปฏิบัติการขององค์การบริการส่วนจังหวัดสตูลเอง ที่ยังมีความรู้ความเข้าใจในบทบาท
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวน้อย คิดเพียงแต่จะสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมแก่
หน่วยงานในพื้นที่เท่านั้น ยังเป็นการท�ำงานเชิงรับ ไม่มีการท�ำงานเชิงรุก
20

การส่งเสริมการท่องเที่ยว, นโยบายและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ปี พ.ศ. 2538 – 2539 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. ม.ป.ท.
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และปัญหา อุปสรรคจากบทบาทด้านการพัฒนาเพือ่ เพิม่ ศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่ ว
คือ ปัญหา อุปสรรคส่วนใหญ่จะมาจากเรื่องของการขออนุญาตในการที่จะเข้าไปยังพื้นที่
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจะเข้าไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพราะจะมีขั้นตอนที่
ค่อนข้างยากในการเข้าถึงการพัฒนา เนื่องจากพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
จะเข้าไปพัฒนาเป็นพื้นที่ของราษฎรบางส่วน และเป็นที่ดินของรัฐบางส่วน

อภิปรายผล

จากการศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลในการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ของจังหวัดสตูลอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสตูล เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ด�ำเนินการในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล จากบทบาทในด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ 1. บทบาททางตรงตาม
กฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทการส่งเสริม
การท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้
ด�ำเนินการตามบทบาททางตรงตามกฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่นก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่
ก�ำหนดอ�ำนาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยว คือ
พระราชบัญญัตกิ ำ� หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (14) ในการก�ำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ�ำนาจหน้าที่ใน
21
การส่งเสริมการท่องเทีย่ ว โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้มกี ารจัดตัง้ กองการท่องเทีย่ ว
และการกีฬาขึ้นมา เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดภารกิจด้านการท่องเที่ยวโดยตรง
แต่ตอนนี้ยังขาดบุคลากรฝ่ายการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีอยู่น้อยมาก
และส่วนใหญ่ยงั ขาดบุคลากรทีจ่ บทางการท่องเทีย่ วโดยตรง เพราะส่วนใหญ่ทมี่ หี น้าทีส่ ง่ เสริม
การท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจะจบมาจากคณะรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
ทางผู้วิจัยเลยมีความคิดเห็นว่าองค์การบริหารจังหวัดสตูลควรจะเปิดรับสมัครบุคลากร
ที่จบการท่องเที่ยวโดยตรงเข้ามาท�ำหน้าที่ตรงจุดตรงฝ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
21

การส่งเสริมการท่องเที่ยว, นโยบายและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ปี พ.ศ. 2538 – 2539 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. ม.ป.ท.
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2. บทบาทด้านการประชาสัมพันธ์มีความสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับบทบาท
การส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูลมีบทบาทด้านการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อยมาก เนื่องด้วยมีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวโดยตรงอยู่แล้ว อย่างเช่น การท่องเที่ยวและการกีฬา
แห่งประเทศไทยส�ำนักงานตรัง, ส�ำนักงานการท่องเที่ยวละการกีฬาจังหวัดสตูล, เทศบาล
เมืองสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล ดังนั้น จึงท�ำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีบทบาท
ด้านการประชาสัมพันธ์ที่น้อยมากจะมีก็บางเทศกาลเท่านั้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูลมีการประชาสัมพันธ์เอง อย่างเช่น มหกรรมว่าวประเพณีจังหวัดสตูล, มหกรรม “สตูล
ฟอสซิล เฟสติวัล” และ งานมหกรรมอาหารจานเด็ดของดีเมืองสตูล โดยจะมอบหมายให้
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกองการท่องเที่ยวและการกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
จัดประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
อย่างเช่น วารสาร โปสเตอร์ โบรชัวร์ โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ เพื่อแจกจ่ายแก่
ประชาชนทั่วไป หรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสอบถามข้อมูล รวมทั้งมีการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์
แก่นักท่องเที่ยว แต่ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลควรได้รับบทบาท
ทางด้านประชาสัมพันธ์มากกว่านี้ เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลน่าจะเป็นที่ที่ท�ำการ
ประชาสัมพันธ์ได้ดีระดับหนึ่งในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล
3. บทบาทการส่งเสริมการท่องเที่ยวมีความสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับบทบาท
การส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูลให้ความส�ำคัญกับบทบาทการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่อนข้างมาก เพราะองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูลได้มีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการร่วมมือกับภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย ซึ่งการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีหลากหลายโครงการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูลท�ำแล้วประสบความส�ำเร็จและเป็นโครงการที่ได้มีการจัดขึ้นเป็น
ประจ�ำทุกปี แต่ผู้ให้สัมภาษณ์เลือกให้ข้อมูลโครงการที่เด่นๆ และส่วนใหญ่ก็เป็นที่รู้จักและ
ของคนหมู่มากทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ทั้งหมด 4 โครงการ คือ 1. โครงการรักษ์เล ป่า ฟ้า
สตูล 2. โครงการ “เยือนถิ่นซาไก ชมไพรล่องแก่ง ณ วังสายทอง” 3. โครงการ “มรกต
อั น ดามั น มหั ศ จรรย์ อ าหารอร่ อ ยของดี ที่ ล ะงู ” 4. โครงการ “มหกรรมว่ า วประเพณี
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นานาชาติ” และผู้วิจัยเห็นด้วยในเรื่องของบทบาทการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพราะองค์การ
บริการส่วนจังหวัดสตูลได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีความร่วมมือของหลายภาคส่วน
ซึ่งท�ำให้การท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลได้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมาก และยังส่งผล
ให้ประชาชนในจังหวัดสตูลได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม
4. บทบาทด้านการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวมีความสอดคล้อง
กั บ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ บทบาทการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลให้ความส�ำคัญกับบทบาทด้านการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยมาก เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้
ด�ำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพียงแค่หมู่เกาะหลีเป๊ะ หมู่เกาะตะรุเตา เกาะอาดังหรือ
เกาะราวีในพื้นที่อ�ำเภอละงูเท่านั้น เพราะเนื่องจากหมู่เกาะแห่งนี้เป็นหมู่เกาะที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง เหมาะส�ำหรับการพัฒนาและควรค่าแก่การอนุรกั ษ์ไว้ และควรจะมี
การจัดอบรมบุคคลเพื่อเพิ่มความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อน�ำไปใช้พัฒนา
หมู่เกาะหลีเป๊ะ หมู่เกาะตะรุเตา เกาะอาดังหรือเกาะราวีในพื้นที่อ�ำเภอละงู จังหวัดสตูล
ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าบทบาทในด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ
บทบาทการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูลได้ด�ำเนินการตามบทบาททางตรงตามกฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่นก�ำหนด
อ�ำนาจหน้าที่ก�ำหนดอ�ำนาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการส่งเสริม
การท่องเที่ยวคือ พระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (14) ในการก�ำ หนดให้ อ งค์ ก ารบริ ห าร
22
ส่วนจังหวัดมีอ�ำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ได้มกี ารจัดตัง้ กองการท่องเทีย่ วและการกีฬาขึน้ มา เพือ่ ให้เป็นหน่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ
ภารกิจด้านการท่องเที่ยวโดยตรง ต่อมาได้มีการจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวโดยมีการจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดสตูล อย่างเช่น การจัดโครงการรักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล, โครงการ “เยือนถิ่นซาไก ชมไพร
ล่องแก่ง ณ วังสายทอง”, โครงการ “มรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงู”
และ โครงการ “มหกรรมว่าวประเพณีนานาชาติ
22

การส่งเสริมการท่องเที่ยว, นโยบายและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ
ปี พ.ศ. 2538 – 2539 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. ม.ป.ท.
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2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล
เนื่ อ งด้ ว ยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สตู ล มี บุ ค ลากรที่ มี ห น้ า ที่ ส ่ ง เสริ ม
การท่องเที่ยวน้อยและยังขาดความรู้ความเข้าในด้านการท่องเที่ยวเท่าที่ควร ดังนั้นจึงมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญพา เกื้อทอง (2553) จากการศึกษาวิจัย “เรื่องบทบาท
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว” เพราะผลการศึกษา
พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงมีบุคลากรเป็นจ�ำนวนมากแต่บุคลากรส่วนใหญ่ยัง
ขาดความรู้และความเข้าใจด้านการท่องเที่ยว และบุคลากรที่ท�ำงานด้านการท่องเที่ยว
โดยตรงไม่มี อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิญญ์ รูปเหมาะ (2553) จากการศึกษาวิจัย
เรื่อง “การส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต�ำบลไฮหย่อง อ�ำเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร” ซึ่งผลการศึกษาพบว่าบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพิ่มพูน
ความรู้น้อยมาก เพราะผู้บริหารท้องถิ่นไม่เห็นความส�ำคัญของการพัฒนาบุคลากร ประกอบ
กั บ ไม่ มี เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ส ่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วโดยตรง และการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วยั ง มี
ไม่มากเท่าที่ควร

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจน
สมาคม และชมรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกัน
2. ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม
การท่องเทีย่ ว และรักษาแหล่งท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง
5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มากขึ้น โดยการฝึกอบรม เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาให้เห็นความส�ำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มากขึ้น
2. จัดการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ อย่างเช่น จัดท�ำ
เอกสารท่องเที่ยวที่เป็นปัจจุบันให้มีจ�ำนวนมากเพียงพอ เพื่อแสดงแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ
ของจังหวัดสตูล
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