บทบาทนายอําเภอในการพัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวในพื้นที่
ศึกษาเฉพาะกรณี.:.อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
ปริญ มานะโรจนกิจ นักเรียนนายอําเภอ (นอ.) รุน 75
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
อุตสาหกรรมทองเที่ยวของไทยนั้น ถือไดวาเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมสําคัญที่ชวยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ กอปรกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาตามสภาวการณโลก
และพฤติกรรมของผูบริโภค อุตสาหกรรมทองเที่ยวของไทยจึงตองมีการปรับตัวตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
และวางแผนการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของตลาด เพื่อรักษาและพัฒนาขีดความสามารถดาน
การทองเที่ยวของประเทศ
บทบาทของนายอํ า เภอ ในฐานะที่เ ปน นักบริห ารเชิง พื้น ที่ (Area.Manager).ซึ่งมี บ ทบาท
สํ า คั ญในการขั บ เคลื่ อนนโยบาย การพั ฒ นาและสงเสริมการทองเที่ย ว โดยจะตองบริห ารจัดการในพื้น ที่
เชิ ง บู ร ณาการและทํ า หน า ที่ ในฐานะผู นําเชื่ อมประสานความร วมมื อจากทุ กภาคส วนทั้ งภาครั ฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนควบคุมและกํากับดูแลกิจกรรมตางๆ ใหดําเนินการไปได
ดวยดีจนสามารถบรรลุเปาหมายตามนโยบายดังกลาวของรัฐบาลได.ผูวิจัยจึงไดศึกษา "บทบาทนายอําเภอ
ในการพัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวในพื้นที่" โดยศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาบทบาทและแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวในพื้นที่.ปญหาอุปสรรค
ที่สงผลตอบทบาทของนายอําเภอในการพัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวในพื้นที่.และเสนอแนะแนวทาง
ที่เหมาะสมสอดรับกับเงื่อนไขของปญหาในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใหกับการพัฒนาและสงเสริม
แหลงทองเที่ยวในพื้นที่ของนายอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
2. วิธีการศึกษา

ผูวิจัยได ดําเนินการศึกษาโดยการคนควาข อมูลจากแหลงขอมูลและการสัมภาษณผูมีสว น
เกี่ยวของกับการพัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวในพื้นที่อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา.จากกลุมตัวอยาง
จํ า นวน 5.คน ได แ ก 1) นายอํ า เภอปากช อ ง 2) ผู จั ด การฝ า ยปฏิ บั ติ ก าร โรงแรม.เลอ มอนเต เ ขาใหญ
3) ผูจัดการทั่วไปสวนน้ํา Scenical.World.เขาใหญ 4) ประธานชมรมผูประกอบการรานอาหารเขาใหญปากชอง
และ 5) ที่ปรึกษาชมรมสงเสริมการทองเที่ยวเขาใหญ-ปากชอง
3. ผลการศึกษา

จากการศึกษาบทบาทและแนวทางของนายอําเภอในการพัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยว
ในพื้นที่ พบวานายอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมามีบทบาทดังนี้
3.1 บทบาทหัวโขน (Figurehead).เปนประธานในงานเทศกาลสําคัญของอําเภอ การรับคําเชิญ
จากสว นราชการและหน ว ยงานต างๆ ใหเปนประธานหรือรวมงานสงเสริมแหลงทองเที่ยวตางๆ ในฐานะ
ผูปกครองทองที่
3.2 บทบาทผูนํา (Leader).การแสดงบทบาทโดยใชภาวะผูนําของนายอําเภอ ไดแก บทบาทผูนํา
ตามอํ านาจหน า ที่ ที่กํา หนดโดยกฎหมายด ว ยตนเอง เชน การเปน ประธานการประชุม เตรีย มการจัดงาน
นอยหนาและของดีเมืองปากชอง การเปนประธานโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อรณรงคปองกัน
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ลดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลําเนาและทองเที่ยวในวันหยุดเทศกาล
สงกรานต เปนตน
3.3 บทบาทผูป ระสานงาน (Liaison) การเชื่อมประสานกับภายนอกองคกรทุกภาคสวน
3.4 บทบาทผูติดตามขอมูล (Monitor).ไดแก การลงพื้นที่ตามอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ
และการมีประสบการณการทํางานที่รับราชการในพื้นที่ของอําเภอปากชอง
3.5 บทบาทผูเผยแพรขอมูล (Disseminator).การแสดงออกผานการแบงปนและกระจาย
ขอมูลที่เปนประโยชนและจําเปนภายในองคกรใหกับผูใตบังคับบัญชาและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การให
ชองทางการติดตอสื่อสารกับบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานที่มอบหมายหรือสั่งการโดยตรงตอผูใตบังคับบัญชา
เพื่อใหไปติดตอประสานงานได
3.6 บทบาทโฆษก (Spokesman).การแสดงออกถึงบทบาทในฐานะโฆษกที่คอนขางเดนชัด
ผานงานประชาสัมพันธภารกิจของนายอําเภอทั้งผานสื่อสารมวลชนและเครือขายสังคมออนไลน อาทิ การจัด
แถลงขาวงานนอยหนาและของดีเมืองปากชอง
3.7 บทบาทผูประกอบการ (Entrepreneur).เชน การริเริ่มจัดงานมหัศจรรยแหงรัก@ปากชอง
รวมกับภาคเอกชนเพื่อประชาสัมพันธใหมาจดทะเบียนสมรสที่อําเภอปากชอง การริเริ่มจัดการประกวดคลิปวีดีโอ
ประชาสัมพันธอําเภอปากชองโดยรวมกับภาคเอกชนในพื้นที่ใหการสนับสนุน การสงเสริมแหลงทองเที่ยวใหม
โดยการเชื่อมโยงขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร เปนตน
3.8 บทบาทผู แกไขป ญหาที่อยูนอกเหนือการควบคุ ม (Disturbance.Handler).การคาดการณ
และเตรียมการรับมือตอปญหาที่อาจจะเกิดขอรองเรียนจากประชาชนที่มาเยี่ยมชมงานเทศกาลประจําปของอําเภอ
โดยการกําชับใหหนวยงานที่เกี่ยวของดูแลเรื่องการจราจร การปองกันและสอดสองมิใหเกิดการเบียดบังพื้นที่
สัญจรมาใชเพื่อประโยชนสวนตัว การควบคุมมิใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบผูบริโภคภายในงาน การควบคุมดูแล
มิใหมีการรับฝากรถบนพื้นที่ถนนหลวง การควบคุมไมใหมีการเลนการพนันภายในงานเปนตน
3.9 บทบาทผูจัดสรรและกระจายทรัพยากร (Resource.Allocator).การออกแบบโครงสราง
องคกรและการจัดความสัมพันธระหวางตัวแสดงที่มีที่มาแตกตางกัน ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
เพื่อจัดความสัมพันธที่เปนทางการเพื่อใหงานเดินไปไดอยางเปนระบบ เชน ประกาศอําเภอจัดตั้งคณะทํางาน
จัดงานเทศกาลทองเที่ยวเขาใหญ-ปากชอง-วังน้ําเขียว แทนที่จะออกคําสั่งอําเภอ
3.10 บทบาทผูเจรจาตอรอง (Negotiator).โดยอาศัยตันทุนดานบุคลิกภาพและการอยูในพื้นที่
มาเปนระยะเวลายาวนานทําใหทุกฝายใหความรวมมือในการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมาย
4. ปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ
4.1 ดานการบริหาร คือ โครงสรางการบริหารราชการที่ เปนอยูในปจจุบันไมเอื้อใหเกิ ด
การบริหารงานยุทธศาสตรเชิงรุกที่เปนภารกิจรวมกันของทุกภาคสวนได เพราะขาดระบบการทํางานแบบ
เชื่ อมโยงกั นเป นเครื อข ายแบบบู รณาการที่ ยึ ดพื้ นที่ หน าที่ และการมี ส วนร วมของประชาชนเป นศู นย กลาง
ควรใหห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อง ได แก สํ านั กงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ สํานักงบประมาณและ
กระทรวงมหาดไทยร ว มกั น ทบทวนโครงสร า งส ว นราชการที่ ป ฏิ บั ติ งานในพื้ น ที่ ภู มิ ภ าค และปรับ เปลี่ย น
ความสัมพันธเชิงอํานาจของนายอําเภอใหเอื้อตอการทํางานเชิงบูรณาการใหมากยิ่งขึ้น
4.2 ดานระเบียบกฎหมาย คือ การบังคับใชกฎหมายที่ไมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
จะตองปรับปรุงและพัฒนากฎหมายใหงายตอการบริหารจัดการเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยตามอํานาจหนาที่
ของนายอําเภอ ซึ่งเปนผูบริหารเชิงพื้นที่ใหสามารถแสดงบทบาทไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไป
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