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บทคัดย่อ 
 

ความส าเร็จของนโยบายที่เกิดขึ้น มิใช่มาจากการก าหนดนโยบายที่ดีเพียงเท่านั้น การน านโยบายไปปฏิบัติก็ถือเป็น
ส่วนท่ีมีความส าคัญต่อความส าเรจ็ของนโยบาย แม้การก าหนดนโยบายจะมคีวามชัดเจน และเป็นไปได้มากเพียงใด แต่หาก
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ย่อมท าให้นโยบายนั้นยากที่จะส าเร็จ อย่างไรก็ดี 
นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หน่วยงานภาครัฐได้มีการน าไปปฏิบัติในพื้นที่อันมีความหลากหลาย และมีบริบทที่
แตกต่างกัน ความส าเร็จของนโยบายจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ให้ความส าคัญกับปัจจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างรอบคอบ บทความวิจัยช้ินนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการน านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปปฏิบัติ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการน านโยบายการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไปปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษาชุมชนเกาะปันหยี จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ ยวที่มีลักษณะเฉพาะ ทั้ง ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม การน านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปปฏิบัติในพื้นที่ดังกล่าว จึงเป็น
เรื่องที่มีความละเอียดอ่อน และต้องมีการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จของนโยบายอย่างรอบด้าน เพื่อ
ให้ผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ บรรลุตามเป้าหมายสูงสุดที่ก าหนดไว้ได้ และจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการน านโยบายการสง่เสรมิการท่องเที่ยวไปปฏิบัตใินพื้นที่ชุมชนเกาะปันหยี ได้แก่ สมรรถนะของหน่วยงานท่ี
น านโยบายไปปฏิบัติ ผู้บริหารและการบริหารงาน การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนจาก
หน่วยงานส่วนกลาง บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการน านโยบาย
การส่งเสริมการท่องเที่ยวไปปฏิบัติในพื้นที่ชุมชนเกาะปันหยีในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม อั น
เนื่องมาจากการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น มีท้ังผลกระทบด้านบวกและผลกระทบด้านลบ 

 

ค าส าคัญ: การน านโยบายไปปฏิบตัิ นโยบายการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว นโยบายสาธารณะ 
 

ABSTRACT 
 

The success of the policy does not derive from policy formulation, but policy implementation. 
Policy implementation is a key factor for successful policy. Although the policy formulation is clear and 
possible to do, if the process policy implementation process is not efficient and effective, it would be 
hard to accomplish. The success of implementing tourism promotion policy will not happen, if 
relevant agencies do not pay attention on factors associated with policy implementation. Using the 
case study of Koh Panyee Island in Phang Nga, the article was aimed to study the factors that affect 
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the process of tourism promotion policy implementation and to examine the effects of the policy 
implementation. Due to the Island’s specific economic, social, cultural and environmental contexts, 
implementing tourism promotion policy in the area becomes very sensitive so that we have to 
examine all influential factors for achieving policy goals. The study found that components leading to 
the success of implementing tourism promotion policy are competence of relevant public 
organizations, management system and the executives, collaboration among the involved agencies, 
supports from central agencies, practice of public officials, and local people’s participation. The effects 
from of implementing tourism promotion policy have both positive and negative impacts on the 
Island’s economic, social, cultural, and environmental contexts. 
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บทน า 

การท่องเที่ยว ถือว่าเป็นนโยบายส าคัญที่รัฐบาล
ทุกยุคทุกสมัยให้ความส าคัญ ด้วยสามารถสร้างรายได้
จ านวนมหาศาลให้กับประเทศ และยังมีส่วนส าคัญใน
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคม
ขนส่ง รวมถึงการค้าการลงทุน พร้อมทั้งเมื่อประเทศ
ประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวสามารถ
ช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าปัจจัย
อื่นๆ [1] โดยในปี พ.ศ.2555 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า
มาท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งสิ้นจ านวน 22,353,903 
ล้ านคน  มี ร า ย ไ ด้ จ ากกา รท่ อ ง เที่ ย ว ร วมทั้ ง สิ้ น 
983,928.36 ล้ านบาท และในปี  พ.ศ . 2556 มี
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
ทั้งสิ้นจ านวน 10,688,133 ล้านคน มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้นจ านวน 476,826.80 ล้านบาท [2] 
ท าให้สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ได้จัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งในสบิ
ประเทศท่ีมีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงท่ีสุด โดยมีรายได้ 
26,680 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 8.31 แสนล้านบาท 
[3] 

เมื่อการท่องเที่ยวมีความเจริญเติบโต และ
สามารถสร้างรายได้ ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก 
ก่อให้เกิดการจ้างงาน และการกระจายความเจริญไปสู่
ชุมชน รวมทั้งความพยายามในการสร้างสิ่งอ านวยความ
สะดวก เช่น บ้านเรือน ร้านอาหาร การสาธารณูปโภค 

การคมนาคม การสื่อสาร การสาธารณสุข เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตามการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
แม้จะท าให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศที่ดี
ขึ้น ในทางกลับกันการขยายตัวของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวได้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอย่างมากมาย 
เช่น ปัญหาขยะมูลฝอย น้ าเน่าเสีย ยาเสพติด การ
หลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว และปัญหาอื่นๆ 
เป็นต้น 

จั งหวัดพั ง งา  เป็นตั วอย่ า งหนึ่ งที่ ส ะท้อน
ผลกระทบเ ชิงบวกและลบของการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่น จังหวัดได้มี
การส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวในบริเวณอ่าวพังงา ซึ่งถือ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ส าคัญ โดยในปี พ.ศ.
2555 ในบริเวณอ่าวพังงา มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยว จ านวน 225,709 คน [4] โดยเฉพาะเกาะปัน
หยี หรือเป็นที่รู้จักกันในช่ือ “หมู่บ้านกลางน้ า” ถือเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความส าคัญของจังหวัดพังงา การ
ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวในบริเวณอ่าวพังงาอย่าง
ต่อเนื่อง ย่อมส่งผลท าให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเกาะปัน
หยี มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ประชาชนมี
ทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว ท าให้รายได้ของคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ส่วน
ผลกระทบในแง่ลบ เช่น ค่าครองชีพของคนในชุมชนเพิ่ม
สูงขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อมีจ านวนนักท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในพื้นที่เกาะปันหยี ก็ย่อมต้องมี
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การพัฒนาสิ่ ง อ านวยความสะดวก  เพื่ อ รองรั บ
นักท่องเทีย่ว แต่ด้วยสภาพภูมิประเทศของเกาะปันหยีที่
มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากชุมชนเกาะอื่นๆ เพราะเป็น
ชุมชนกลางน้ าท่ีบ้านแต่ละหลังจะปลูกอยู่ในน้ า โดยการ
ฝังเสาลงใต้น้ าทะเล จึงท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่าง
ยากล าบาก โดยเฉพาะไฟฟ้าที่ต้องใช้เครื่องปั่นไฟในการ
ให้ก าเนิดแหล่งพลังงาน ท าให้อัตราค่าไฟฟ้าที่ประชาชน
ต้องใช้แพงกว่าปกติถึงเท่าตัว เหตุนี้จึงท าให้ค่าครองชีพ
ของประชาชนในพ้ืนท่ีเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งเกิดการไหลออก
ของทรัพยากรมนุษย์ และเกิดการแย่งชิงทรัพยากรกันใน
ชุมชนมากขึ้น 

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์ส าคัญที่จะอธิบายถึง
กระบวนการน านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวไป
ปฏิบัติ ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการน า
นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปปฏิบัติ  และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการน านโยบายการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไปปฏิบัติ ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ โดยใช้
กรณีศึกษาชุมชนเกาะปันหยี จังหวัดพังงา 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการน านโยบายการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีชุมชนเกาะปันหยี 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกระบวน 
การน านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปปฏิบัติใน
พื้นที่ชุมชนเกาะปันหยี 

3. เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการน า
นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปปฏิบัติในพื้นที่
ชุมชนเกาะปันหยี 

 

อุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง การน านโยบายการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวไปปฏิบัติ กรณีศึกษาชุมชนเกาะปันหยี จังหวัด
พังงา เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
โดยท าการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Survey) จาก
การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม 
การสนทนากลุ่ม รวมถึงการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการน า

นโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการ
น านโยบายไปปฏิบัติ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการน า
นโยบายไปปฏิบัติ โดยจะท าการศึกษาในเขตพื้นที่ชุมชน
เกาะปันหยี จังหวัดพังงา การศึกษาในเชิงคุณภาพ ใช้
วิธีการค้นคว้าผ่านเอกสารที่ เกี่ยวข้อง และใช้การ
สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยจะท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 9 คน 
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการน านโยบายการส่งเสริม
การท่องเที่ยวไปปฏิบัติในพื้นที่ชุมชนเกาะปันหยี และ
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการน านโยบายการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไปปฏิบัติในพ้ืนที่ชุมชนเกาะปันหยี 
ส่วนวิธีการศึกษาในเชิงปริมาณ จะใช้แบบสอบถาม
จ านวน 317 ชุด เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และหลังจากที่ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการน านโยบายการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไปปฏิบัติในพ้ืนที่ชุมชนเกาะปันหยี
แล้ว ผู้วิจัยได้รวบรวมประเด็นผลกระทบในด้านต่างๆ 
โดยพิจารณาจาก 3 อันดับแรก ที่ได้จากผลการศึกษาใน
เชิงปริมาณมาด าเนินการสนทนากลุ่ม เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุและแนวทางในการแก้ไข
ผลกระทบต่างๆ เหล่านั้น 

 

ผลการวิจัย 
เกาะปันหยี หรือเป็นที่รู้จักกันในช่ือ “หมู่บ้าน

กลางน้ า” ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความส าคัญของ
จังหวัดพังงา เพราะเป็นชุมชนที่มีลักษณะพิเศษที่
แตกต่างจากชุมชนเกาะอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะพื้นที่เป็นเกาะ
เล็กๆ มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ประกอบด้วยบ้านเรือน 
320 ครัวเรือน มีประชากรประมาณ 1,800 คน ตั้งอยู่
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอ าเภอเมืองพังงา 
พื้นที่ส่วนใหญ่ของชุมชนเกาะปันหยี ตั้งอยู่ในทะเลอ่าว
พังงา และบริเวณป่าชายเลนของอุทยานแห่งชาติอ่าว
พังงา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ประกอบ
อาชีพประมงและค้าขายเป็นหลัก คนในชุมชนอาศัยอยู่
ร่ วมกันในพื้ นที่ที่ มี ข้อจ ากัดทางด้ านนิ เวศน์และ
โครงสร้างพื้นฐาน การด ารงชีวิตอยู่โดยการพึ่งพาอาศัย
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ [5] 
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เมื่อได้มีการประกาศให้พื้นที่เกาะปันหยีเป็นส่วน
หนึ่งของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ก็ได้มีการส่งเสริมให้
มีการท่องเที่ยวในบริเวณอ่าวพังงาอย่างต่อเนื่อง ใน
ระยะแรกนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
ชุมชนเกาะปันหยี เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรู้จักชุมชนเกาะปันหยีใน
ฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดพังงา รวมทั้ง 
การมีนโยบายที่มุ่งเน้นการเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวใน
พื้นที่ เพราะในอดีตนักท่องเที่ยวน้อยคนที่จะรู้จักชุมชน
เกาะปันหยี จึงท าให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวใน
ชุมชนมีจ านวนไม่มากนัก ส่วนในปัจจุบันนโยบายการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีชุมชนเกาะปันหยี ได้เริ่มให้
ความส าคัญกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) 
และการท่องเที่ยวเชิงศาสนา (Spiritual Tourism) 
ควบคู่ไปกับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ
ภายในชุมชนอันได้แก่ ไฟฟ้า ประปา และระบบการ
บริหารจัดการขยะภายในชุมชน เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยว และตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พื้นที ่

การน านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวไป
ปฏิบัติในพื้นที่ชุมชนเกาะปันหยีในปัจจุบัน มีโครงสร้าง
การปฏิบัติที่มีการบูรณาการหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย หน่วยงานราชการส่วนกลาง ซึ่ งมี
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานหลักใน
การประสานงาน ช้ีแจงสาระส าคัญ พร้อมการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และให้ค าแนะน าแก่ส่วนราชการ
อื่นๆ ในการสนับสนุนเชิงนโยบายและการด าเนินงาน 
รวมทั้งมีหน้าที่ในการจัดท าคู่มือการแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ ทั้งในส่วนของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
พร้อมระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในมาตรการและ
แนวทางต่างๆ ส่วนในระดับภูมิภาค หรือในระดับจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ซึ่งมีส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด เป็นหน่วยงานในการประสานงาน และบูรณา
การท างานร่วมกันระหว่างส านักบริหารราชการกลุ่ม
จังหวัด และคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด

กับหน่วยงานส่วนกลาง โดยส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด  มีหน้าที่ ในการจัดท าแผนปฏิบัติก าร
พัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มีความสอดคล้องกับ
ลักษณะพื้นท่ีและแผนต่างๆในระดับชาติ ส่วนหน่วยงาน
ในระดับท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วน
จังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมีหน้าที่ในการ
ด าเนินภารกิจด้านการสง่เสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวในพื้นที่ 
รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาคเอกชนและภาค
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการน านโยบายการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไปปฏิบัติ โดยค านึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ผู้รับบริการ ไม่ท าลายคุณค่า
ทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีการจัดการที่โปร่งใส
เป็นธรรม โดยการสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง และ
ต้องสามารถติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของภาค
ส่วนต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ [1] 

ส่วนปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการน า
นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปปฏิบัติในพื้นที่
ชุมชนเกาะปันหยี พบว่า หน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญใน
การน านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปปฏิบัติใน
พื้นที่ชุมชนเกาะปันหยี ประกอบด้วย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะปันหยี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา และ
ส านักงานอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ซึ่งหน่วยงานต่างๆ
ข้างต้น ล้วนมีบทบาทหน้าที่อันแตกต่างกัน และใน
บางครั้งจะมีการประสานงานร่วมกันในการน านโยบาย
การส่งเสริมการท่องเที่ยวไปปฏิบัติ โดยในภาพรวม
สามารถสรุปปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการน า
นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปปฏิบัติ ได้ดังนี้ 

1. สมรรถนะของหน่วยงานที่น านโยบายไป
ปฏิบัติ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความพร้อมของหน่วยงาน
ที่น านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปปฏิบัติ ในแง่
ความเพียงพอของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน งบประมาณ 
วัสดุ อุปกรณ์ และโครงสร้างองค์การของหน่วยงานที่น า
นโยบายไปปฏิบัติ ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวม
หน่วยงานท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
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มีสมรรถนะขององค์การอยู่ในระดับปานกลาง หน่วยงาน
ส่วนใหญ่มีความขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และ
งบประมาณในการด าเนินการ ท าให้การน านโยบายไป
ปฏิบัติขาดความคล่องตัวเท่าที่ควรส่วนความเพียงพอ
ของวัสดุ อุปกรณ์ หน่วยงานส่วนใหญ่มีวัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานอย่างครบถ้วน รวมทั้งมี
โครงสร้างองค์การที่มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้บริหารและการบริหารงาน เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการน านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวไป
ปฏิบัติ ซึ่งหมายรวมถึง ภาวะผู้น าของผู้บริหาร รูปแบบ
การบริหารงานของผู้บริหาร การสนับสนุนของผู้บริหาร 
และการเข้าไปมีส่วนร่วมในการน านโยบายไปปฏิบัติของ
ผู้บริหาร ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวม ผู้บริหารของ
หน่วยงานท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
มีภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตย กล่าวคือ การบริหารงาน
ส่วนใหญ่มีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจ เปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็นในประเด็นการท างานที่มี
ความส าคัญ และผู้บริหารมีส่วนในการสนับสนุน และ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างเต็มที่ 

3. การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารเพื่อ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของนโยบายระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถด าเนินการนโยบาย
ได้ส าเร็จ ซึ่งในการศึกษาจะครอบคลุมไปถึงจ านวนของ
หน่วยงานท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
รูปแบบที่ใช้ในการประสานงาน และปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ผลการศึกษา 
พบว่า  ในภาพรวมของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
หน่วยงานต่างๆ ต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย ซึ่งรูปแบบที่ใช้ในการ
ประสานงานมักจะเป็นรูปแบบที่เป็นทางการ อาทิเช่น 
การประสานงานผ่านการท าเป็นหนังสือขอความร่วมมือ 
หรือขอความอนุเคราะห์ แต่อย่างไรก็ตามปัญหาส าคัญที่
ท าให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ใน
บา งค รั้ ง ไ ม่ มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ เท่ า ที่ ค ว ร  เ กิ ด จ าก

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานมีน้อย ท า
ให้การประสานงานมีความล่าช้า 

4. การสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลาง เป็น
การศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนในด้านบุคลากร 
งบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็น เพื่อให้นโยบาย
บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผลการศึกษา พบว่า  ใน
ภาพรวมหน่วยงานส่วนใหญ่ที่มีหน้าที่ในการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ มีความขาดแคลนในเรื่องงบประมาณในการ
จัดท าโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพราะฉะนั้นจึงต้องมี
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ส่วนกลาง แต่ข้อจ ากัดที่พบคือ หน่วยงานส่วนกลางอัน
ได้แก่ กรมการท่องเที่ยวหรือหน่วยงานอื่น มักจะไม่ให้
การสนับสนุน อันเนื่องมาจากเหตุผลส าคัญที่ว่า ภารกิจ
และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานส่วนกลางมี
จ านวนมาก การจัดสรรงบประมาณในการด าเนิน
โครงการต่างๆ จึงต้องค านึงถึงความส าคัญ และความ
จ าเป็นก่อนหลัง จึงท าให้ในบางครั้งไม่อาจจัดสรร
งบประมาณที่หน่วยงานขอรับการสนับสนุนได้ ในทุก
โครงการ และหากโครงการใดไม่มีความสอดคล้องกับ
แผนการด าเนินงานของหน่วยงานส่วนกลางที่มีการ
ก าหนดไว้ หน่วยงานส่วนกลางก็ไม่สามารถจัดสรร
งบประมาณให้ได้ตามค าขอ 

5. บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการน า
นโยบายไปปฏิบัติ ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
โดยจะมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดสรรเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถของบุคลากร รวมทั้ง
การได้รับการฝึกอบรมของบุคลากร ผลการศึกษา พบว่า 
ในภาพรวมหน่วยงานส่วนใหญ่ ยังขาดบุคลากรที่ท า
หน้าที่ ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีความรู้ 
ความสามารถที่ เหมาะสม ประกอบกับการสรรหา
บุคลากรเป็นอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานส่วนกลางจึงท า
ให้บุคลากรที่มีการจัดสรรลงมาปฏิบัติงานไม่ตรงตาม
ความต้องการของหน่วยงานระดับปฏิบัติการ จึงท าให้
การน านโยบายไปปฏิบัติขาดความคล่องตัว ส่วนการ
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ฝึกอบรมบุคลากร ส่วนใหญ่จะเป็นการส่งบุคลากรผู้
ปฏิบัติของหน่วยงานไปฝึกอบรมกับหน่วยงานส่วนกลาง 
และหลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการ มีน้อยมาก เมื่อเทียบกับหลักสูตรของ
ผู้บริหารระดับสูง 

6. การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับการเข้ามามีบทบาทร่วมในกระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบัติของประชาชนในพื้นที่ ผลการศึกษา 
พบว่า ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการน านโยบายไป
ปฏิบัติอย่างเต็มที่ อาทิเช่น การเปิดโอกาสให้ตัวแทน
ชุมชนเข้ามามีส่วนในการตรวจรับโครงการต่างๆ ที่ได้มี
การด าเนินการแล้วเสร็จ รวมทั้งในบางครั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องยังมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ 

โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่าปัจจัยต่างๆ ข้างต้น 
ล้วนมีความส าคัญกับการน านโยบายการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไปปฏิบัติ และมีผลต่อความส าเร็จของนโยบาย 
ด้วยเหตุนี้ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการให้นโยบาย
การส่งเสริมการท่องเที่ยวประสบความส าเร็จ ย่อมมี
ความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่
ละปัจจัย 

เมื่อการท่องเที่ยวมีความเจริญเติบโต และได้รับ
การพัฒนาจนเป็นอุตสาหกรรมที่ท ารายได้อันดับหนึ่ง
ให้กับประเทศต่างๆ หลายประเทศ ก่อนจะมีรายได้ก็
ต้องมีการผลิตการแปรรูปวัตถุดิบตามกระบวนการต่างๆ 
ดังนั้น การกระท าอันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการบริโภค ก็ย่อมส่งผล
กระทบต่อชุมชนอย่างแน่นอน [6] ซึ่งผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยว มีทั้งผลกระทบแง่บวกและผลกระทบแง่ลบ 
และจากการศึกษาพบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการน า
นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปปฏิบัติในพื้นที่
ชุมชนเกาะปันหยี มีดังนี ้

1. ประเด็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ประกอบ 
ด้วย ค่าครองชีพของประชาชนในชุมชนเพิ่มสูงขึ้น 

ครอบครัวมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น และครอบครัวมีรายได้
เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ในการน านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวไป
ปฏิบัติในพื้นที่ชุมชนเกาะปันหยี ท าให้ค่าครองชีพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชนเกาะปันหยีเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสาเหตุ
ส าคัญ เนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศของชุมชนเกาะปัน
หยี มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากชุมนเกาะอื่นๆ เพราะ
เป็นชุมชนกลางน้ า ที่บ้านแต่ละหลังจะปลูกอยู่ในน้ า 
โดยการฝังเสาลงใต้น้ าทะเล จึงท าให้การให้บริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานท าได้ยาก แต่เมื่อหน่วยงานภาครัฐมี
การน านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้ามาปฏิบัติใน
พื้นที่ ก็เริ่มให้ความส าคัญกับการจัดท าโครงสร้างพื้นฐาน 
อาทิเช่น ไฟฟ้าและน้ าประปา เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน และเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพที่
เพียงพอในการรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา
ท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งระบบไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมา
จากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะปันหยี ซึ่งมีอัตราค่าบริการหน่วยละ 18.50 บาท 
และจะต้องจัดเก็บค่าไฟฟ้าทุก 10 วัน เฉลี่ยประมาณ 
3,000-4,000 บาท ส่ วนระบบน้ าประปาใ ช้วิธีการ
เช่ือมต่อจากบนฝั่งลงมายังพื้นที่ชุมชน โดยคิดอัตรา
ค่าบริการหน่วยละ 18 บาท โดยปัจจัยต่างๆ ข้างต้น 
ล้วนเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ประชาชนบนเกาะปันหยีมี
ระดับค่าครองชีพท่ีสูงมากกว่าปกติ 

จากปัญหาค่าครองชีพของประชาชนในชุมชน
เกาะปันหยีที่เพิ่มสูงขึ้น น ามาซึ่งอีกผลกระทบหนึ่งที่
ส าคัญคือ เมื่อประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
ท าให้ต้องมีการกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อใช้ในการจับจ่ายใช้สอย 
ทั้งจากสถาบันทางการเงิน หรือในบางครั้งเป็นการหยิบ
ยืมจากเพื่อนบ้านที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า ปัญหา
หนี้สินส่วนใหญ่ของประชาชนมาจากการกู้ธนาคาร เพื่อ
น ามาใช้ในการลงทุนค้าขาย หรือน ามาใช้ในการปรับปรุง
ที่อยู่อาศัยให้มีความทันสมัยมากขึ้น ซึ่งบางคนก็อาจจะ
ประสบความส าเร็จ แต่ก็มีบางส่วนที่ประสบความ
ล้มเหลวในการลงทุน จนท าให้มีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ 
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แม้ประชาชนจ านวนหนึ่งจะประสบกับปัญหา
ภาระหนี้สินที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากมีการน านโยบายการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวมาปฏิบัติ แต่ก็มีประชาชนอีกกลุ่ม
หนึ่งที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว กล่าวคือ ใน
อดีตประชาชนในชุมชนเกาะปันหยีส่วนใหญ่มีอาชีพท า
การประมงเป็นหลัก แต่เมื่อมีนโยบายการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ ท าให้ประชาชนกว่าร้อยละ 90 
มีการเปลี่ยนแปลงอาชีพ โดยหันมาประกอบอาชีพ
ค้าขาย ท้ังการขายของที่ระลึก และสินค้าพื้นบ้านที่เป็น
ผลิตผลจากทะเลให้กับนักท่องเที่ยว อาทิ ของที่ระลึกที่
ท าจากเปลือกหอย ผ้าบาติก สร้อย ต่างหู ก าไล แหวนที่
ท าจากหอยมุก น้ าพริกกุ้งเสียบ กะปิ ข้าวเกรียบ และ
อื่นๆ รวมถึงร้านอาหารที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่ง
ในแต่ละปีเกาะปันหยีจะมีนักท่องเที่ยวหมุนเวียนกว่า 1 
ล้านคน ซึ่งส่งผลให้มีเงินสะพัดภายในพ้ืนท่ีปีละหลายสิบ
ล้านบาท 

2. ประเด็นผลกระทบด้านสังคม ประกอบด้วย 
คนในชุมชนได้รับการศึกษามากข้ึน และสมาชิกในชุมชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถอธิบาย
ได้ดังนี้ 

การน านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวมา
ปฏิบัติในพื้นที่ชุมชนเกาะปันหยี ท าให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับการศึกษามากข้ึน ผลกระทบดังกล่าวเป็นผล
พวงมาจากการที่ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น จึง
เป็นการเพิ่มโอกาสในการศึกษา ในอดีตชุมชนมีรายได้
เฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน แต่
เมื่อมีการท่องเที่ยวเข้ามายังพื้นที่ท าให้ประชาชนมี
รายได้เฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นประมาณ 30,000-40,000 บาท
ต่อครัวเรือน รายได้ที่ เพิ่มขึ้นจะน ามาซึ่ งโอกาสใน
การศึกษาของเยาวชนในชุมชน ในอดีตประชาชนใน
ชุมชนไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการศึกษามากนัก 
ประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการศึกษาในแง่ลบ แต่
เมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในพื้นที่ 
ย่อมส่งผลท าให้ประชาชนเริ่มมีทัศนคติที่เปลี่ยนไป โดย
มองว่า การศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะ
การศึกษาเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ สิ่งสะท้อนอีก

ประการที่สามารถวัดได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการศึกษา
ของประชาชนในพื้นที่ คือ จ านวนประชาชนที่เรียนใน
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมีเพิ่มมากขึ้น เหล่านี้
ล้วนสะท้อนให้เห็นว่า เมื่อชุมชนมีการพัฒนาประชาชน
ในชุมชนก็จะให้ความส าคัญกับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

นอกจากนั้น เมื่อมีการน านโยบายการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเข้ามาปฏิบัติยังพื้นที่ชุมชนเกาะปันหยี ท า
ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความร่วมมือในการพัฒนา
ชุม ชน เ พิ่ ม ม า ก ขึ้ น  ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
สภาพแวดล้อมบริเวณบ้านเรือนให้มีความสะอาดเพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยว ความร่วมมือในรูปของกลุ่มแม่บ้าน
ท าน้ าพริกกุ้งเสียบเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ทั้งนี้  ความ
สามัคคีและความร่วมมือดังกล่าว มีพื้นฐานส าคัญมาจาก
หลักของศาสนาอิสลาม ดังค าสอนของศาสนาอิสลามที่
กล่าวว่า “เปรียบบรรดาผู้ศรัทธาในด้านความรัก ความ
ปรองดอง ความเอื้ออาทรที่มีให้แก่กันนั้น เสมือน
ร่างกายเดียวกัน เมื่อใดก็ตามที่อวัยวะหนึ่งเกิดความ
เจ็บป่วย ก็จะส่งผลให้อวัยวะอื่นได้รับความเดือดร้อน
จากการอดนอนและอาการไข้ด้วยเช่นกัน” เหล่านี้ล้วน
เป็นพื้นฐานส าคัญที่ท าให้ประชาชนในชุมชนมีความ
ร่วมมือกันมากขึ้น ซึ่งท าให้ชุมชนอยู่รอด และเกิดการ
พัฒนาได้ในสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งนี้ 
จากผลกระทบต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ย่อมมีสาเหตุ
ส าคัญมาจากการน านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว
มาปฏิบัติในพ้ืนท่ีชุมชนเกาะปันหยีทั้งสิ้น 

3. ประเด็นผลกระทบด้านวัฒนธรรม ประกอบ 
ด้วย การปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีความทันสมัยมากขึ้น 
ประชาชนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น และวัยรุ่นในชุมชนมีการเลียนแบบวัฒนธรรม
จากนักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

เมื่อชุมชนมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ท า
ให้จ านวนนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาในพื้นที่เป็นจ านวนมาก 
ส่งผลท าให้ประชาชนในชุมชนต้องมีการปรับปรุงที่อยู่
อาศัย เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อ
พิจารณาแล้วจะพบว่า สภาพที่อยู่อาศัยของประชาชน
ในชุมชนเกาะปันหยีในอดีต จะมีลักษณะเป็นบ้านไม้ ยก
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สูงให้พ้นระดับจากน้ าทะเล ซึ่งถือเป็นรูปแบบที่อยู่อาศัย
ที่มีลักษณะเฉพาะมาก เพราะการสร้างที่อยู่อาศัย โดย
การฝังเสาลงใต้น้ าทะเล มีปัจจัยที่ควรค านึงถึงหลาย
ประการไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงทนทานต่อกระแส
คลื่น และกระแสลมที่พัดเข้ามา โดยเฉพาะในฤดูมรสุม 
แต่อย่างไรก็ดีเมื่อมีการท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ ย่อมท า
ใหส้ภาพที่อยู่อาศัยในอดีต ก็ไม่มีความเหมาะสมต่อการ
อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ จึงต้องมีการปรับปรุงที่
อยู่อาศัยให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยจะใช้วัสดุที่เป็น
ปูนซีเมนต์และเหล็กเป็นส่วนส าคัญ เหล่านี้คือสาเหตุ
ส าคัญที่ท าให้ประชาชนเริ่มมีการปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยให้มี
ความทันสมัยมากข้ึน แต่สิ่งที่ชุมชนก าลังเป็นกังวลอยู่ใน
ปัจจุบันนั้นก็คือ สภาพที่อยู่อาศัยที่มีความทันสมัยมาก
เกินไปจะท าให้ความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเลือน
หายไป 

นอกจากนั้นการน านโยบายการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวมาปฏิบัติในพื้นที่ชุมชนเกาะปันหยี ย่อมส่งผล
ท าให้ประชาชนในพื้นที่มีการปรับตัวโดยการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว
มากขึ้น โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพราะนักท่องเที่ยวที่
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในบริเวณพื้นท่ีชุมชนเกาะปันหยี
ส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร 
ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพก็จะเรียนรู้ภาษา
ด้วยตนเอง ท้ังการเรียนด้วยหนังสือ หรือการเรียนรู้จาก
ผู้ที่มีความรู้ในท้องถิ่น ประโยคส่วนใหญ่ที่ใช้ในการ
สื่อสารมักจะเกี่ยวข้องกับการค้าขาย เช่น การบอกราคา
สินค้า การเชิญชวนให้ซื้อสินค้า การเสนอโปรโมช่ันต่างๆ 
ซึ่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นอกจากจะท าให้สามารถ
สื่อสารกับนักท่องเที่ ยวได้แล้ ว  ยั ง เป็นการสร้ าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในชุมชนกับ
นักท่องเที่ยว ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ 

แต่อย่างไรก็ตามการน านโยบายการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวมาปฏิบัติในพื้นที่ชุมชนเกาะปันหยี ก็ย่อมท า
ให้ประชาชนในชุมชนเกิดการเลียนแบบวัฒนธรรมจาก
นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะเรื่องการแต่งกาย อย่างที่ทราบ
กันดีว่า วัฒนธรรมของศาสนาอิสลามมีการก าหนด

ระเบียบการแต่งกายไว้อย่างชัดเจน กล่าวคอื เสื้อผ้าของ
ผู้ชายมุสลิมและผู้หญิงมุสลิม จะต้องสะอาด ประณีต 
เรียบร้อย ดูสวยงาม เหมาะสมกับบุคลิกภาพ เสื้อผ้าของ
ทั้งผู้หญิงมุสลิมและผู้ชายมุสลิม ต้องปกปิดสิ่งพึงละอาย
ของผู้สวมใส่ โดยเฉพาะส าหรับผู้หญิงมุสลิมนั้น สิ่งที่พึง
ปกปิดก็คือ ทุกส่วนของร่างกาย ยกเว้นใบหน้า และฝ่า
มือ ส่วนสิ่งท่ีพึงปกปิดของผู้ชาย คือ บริเวณตั้งแต่สะดือ
ถึงหัวเข่า ผู้หญิงมุสลิม จะต้องไม่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่
รัดรูป แนบเนื้อ หรือเสื้อผ้าที่โปร่งบาง หรือมีรูที่ท าให้
มองเห็นผิวหนัง หรือเรือนร่างภายใน ผู้ชายมุสลิมจะตอ้ง
ไม่ใส่เสื้อผ้าที่ตัดมาจากผ้าไหม และสวมใส่เครื่องประดับ
ทองค า เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เหมาะสมที่จะเป็นอาภรณ์ 
และเครื่องประดับของผู้หญิง [7] ซึ่งข้อก าหนดหรือ
วัฒนธรรมของศาสนาอิสลามนั้นค่อนข้างตรงกันข้ามกับ
ชาติตะวันตกที่เน้นอิสระในการด าเนินชีวิต และเมื่อ
จ านวนนักท่องเที่ยวที่ เข้ามาในพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็น
ชาวตะวันตก ก็ท า ให้ เ ยาวชนที่ เป็นวั ยรุ่ นมี การ
ลอกเลียนแบบการแต่งกายของชาวต่างชาติ เช่น ผู้หญิง
มีการสวมใส่กางเกงขาสั้น เสื้อผ้ารัดรูป ซึ่งถือว่าไม่
เหมาะสมกับวัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติของ
ศาสนาอิสลาม 

4. ประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบ 
ด้วย ความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณโดยรอบของ
ชุมชนลดลง ปริมาณขยะภายในชุมชนเพิ่มมากขึ้น และ
สิ่งปลูกสร้างภายในชุมชนมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ในอดีตความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณ
โดยรอบของชุมชนเกาะปันหยีนั้นถือว่ามีความอุดม
สมบูรณ์มาก ชาวบ้านที่ท าการประมงส่วนใหญ่มักจะใช้
เรือขนาดกลางในการหาปลา อุปกรณ์ที่ส าคัญในการหา
ปลา ได้แก่ อวน แห ไซ แต่ในปัจจุบันกลับพบว่า ความ
หลากหลายของทรัพยากรทางทะเลบริเวณชุมชนเกาะ
ปันหยี หรือจ านวนปลาที่ชาวประมงจับได้ในแต่ละวัน
เริ่มลดจ านวนลง ไม่มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีต 
ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากจ านวนเรือที่บรรทุกนักท่องเที่ยว
เข้ ามายั งพื้นที่ มี จ านวนมากขึ้น  จนกระทั่ งท า ให้
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ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ประกอบกับปัญหาน้ า
เน่าเสียและน้ าทิ้งจากครัวเรือน ท าให้ความหลากหลาย
ของทรัพยากรในบริเวณรอบชุมชนเกาะปันหยีเริ่มลดลง
เรื่อยๆ และในอนาคตเช่ือว่าสถานการณ์จะทวีความ
รุนแรงมากขึ้น 

นอกจากนั้น การน านโยบายการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวมาปฏิบัติในพื้นที่ชุมชนเกาะปันหยี ก็ยังท าให้
ปริมาณขยะในชุมชนเพิ่มมากขึ้น สาเหตุส าคัญของ
ปัญหาดังกล่าว เนื่องมาจากชุมชนเกาะปันหยี เป็น
ชุมชนกลางน้ าที่บ้านแต่ละหลังปลูกอยู่ในน้ า ซึ่งเป็น
บริเวณน้ าตื้นชิดเนินเขา มีพื้นดินเพียงเล็กน้อย และมี
ป ร ะ ช า ก ร ป ร ะ ม า ณ  1,800 ค น  เ มื่ อ มี จ า น ว น
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ ก็ย่อมท า
ให้ประชาชนในชุมชนมีการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น 
จ านวนปริมาณขยะภายในพื้นที่  จึ ง เพิ่ มมากขึ้ น 
โดยเฉพาะขยะที่มาจากร้านอาหารและร้านค้าต่างๆ 
ภายในชุมชน แม้ว่าหลายหน่วยงานจะเข้ามาช่วยระดม
แก้ปัญหา ด้วยการจัดเก็บ และการปลูกจิตส านึก แต่
ประชาชนในชุมชนบางส่วนก็ยังนิยมทิ้งขยะลงในทะเล 
ท าให้หลายฝ่ายกังวลว่า หากใน 5 ปี สถานการณ์ยังเป็น
เช่นนี้ เกาะปันหยีอาจจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
ถูกลืม 

อีกผลกระทบที่ส าคัญคือ การน านโยบายการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวมาปฏิบัติในพื้นที่ชุมชนเกาะปันหยี 
ท าให้สิ่งก่อสร้างภายในชุมชนเกิดการขยายตัวเพิ่มมาก
ขึ้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุ
หลักมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรใน
ชุมชน กล่าวคือ ในอดีตประชาชนในชุมชนมีเพียงไม่กี่
ร้อยคน และไม่มีใครที่จะสนใจเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ ใน
ท่ามกลางทะเล เพราะความไม่สะดวกสบาย ทั้งในเรื่อง
ของโครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้า น้ าประปา การเดินทาง 
อาหาร แต่เมื่อมีการท่องเที่ยวเข้ามายังพื้นที่ท าให้
ประชาชนในชุมชนมีจ านวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่ง
ปัจจุบันชุมชนเกาะปันหยี มีจ านวน 320 ครัวเรือน และ
มีจ านวนประชากรในพื้นที่ประมาณ 1,800 คน เพราะ
เห็นว่าพื้นที่ในบริเวณเกาะปันหยีถือเป็นแหล่งส าคัญใน

การประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้ ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าว 
กลับสวนทางกับขนาดพื้นที่ภายในชุมชนที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้นที่อยู่อาศัยเดิมไม่
สามารถรองรับจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นได้ จึงท าให้
ประชาชนต้องมีการขยายที่อยู่อาศัย แต่การขยายที่อยู่
อาศัยก็ท าได้ยากพอสมควร เพราะต้องมีการขออนุญาต
ส านักงานอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เพื่ออนุมัติ และ
ประชาชนที่จะสามารถขออนุญาตได้ต้องเป็นประชาชน
ในพื้นที่อย่างแท้จริง ต้องมีผู้ให้การรับรอง และผ่าน
ความเห็นชอบของผู้ใหญ่บ้าน นอกจากนี้จะต้องมีการ
น าเสนอเหตุผลในการขยายที่อยู่อาศัยที่ชัดเจนจึงจะ
ได้รับการอนุญาต จนท าให้เกิดความแออัดภายในชุมชน 
และท าให้ประชาชนส่วนหนึ่งต้องมีการอพยพออกจาก
พื้นที ่

จากข้อมูลต่างๆ ข้างต้น จะเห็นได้ว่าผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น ทั้งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และสิ่ งแวดล้อม ล้วนเป็นผลที่ เกิดขึ้นจากการน า
นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปปฏิบัติ  โดย
ผลกระทบที่ เกิดขึ้นมีทั้ งผลกระทบในแง่บวกและ
ผลกระทบในแง่ลบ ส่วนผลกระทบในแง่บวก หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรให้การส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน อันจะเป็นการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ส่วนผลกระทบในแง่ลบ ควรเร่งให้
การแก้ ไข เยียวยา เพื่อเป้าหมายที่ส าคัญ นั้นคือ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการน านโยบายการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีชุมชนเกาะปันหยี 

 

สรุปและอภิปรายผล 
นโยบายสาธารณะถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งใน

การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ โดยเฉพาะนโยบายการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ถือเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและใน
ระดับท้องถิ่น นโยบายสาธารณะที่ดีจะต้องมุ่งตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่า 
นโยบายที่มีการก าหนดขึ้นโดยส่วนกลาง เมื่อมีการน าไป
ปฏิบัติในพื้นที่ ที่มีลักษณะพิเศษอันมีบริบทที่แตกต่าง
กันจากชุมชนเกาะอื่นๆ ผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ
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ก็ย่อมมีความแตกต่างกัน ในบางพื้นที่การน านโยบายไป
ปฏิบัติประสบความล้มเหลว ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ สาเหตุส าคัญของ
ปัญหาต่างๆ ข้างต้นคือ การที่หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่
ผู้น านโยบายไปปฏิบัติไม่ได้มีการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่
อาจมีผลกระทบต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ 

ชุมชนเกาะปันหยี ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญของจังหวัดพังงา โดยหน่วยงานต่างๆ ก็ได้มีการ
น านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปปฏิบัติภายใน
พื้นที่ แต่เนื่องด้วยสภาพพื้นที่ของชุมชนเกาะปันหยีมี
ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับ ธงชัย ทองเช่ือม (2550) [8] ที่ได้ท า 
การศึกษา ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชน เกาะ
ปันหยี จังหวัดพังงา โดยพบว่า เกาะปันหยีมีศักยภาพสูง
ในด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีธรรมชาติที่งดงาม มี
คุณค่าแก่การพักผ่อนหย่อนใจและชุมชนมีการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ต่อแหล่งท่องเที่ยวเกาะปันหยี เนื่องจากเห็นว่าชุมชนมี
ไมตรีจิตต่อนักท่องเที่ยว มีการดูแลและบ ารุงรักษาแหล่ง
ท่อง เที่ ย วและสภาพแวดล้อมของ ชุมชนอย่ า งดี 
เพราะฉะนั้นการน านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวไป
ปฏิบัติ  จึ งต้องให้ความส าคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อ
คว ามส า เ ร็ จขอ งการน า น โ ยบาย ไปปฏิบั ติ  ซึ่ ง
ประกอบด้วย สมรรถนะของหน่วยงานที่น านโยบายไป
ปฏิบัติ ผู้บริหารและการบริหารงาน การประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง การสนับสนุนจาก
หน่วยงานส่วนกลาง บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งปัจจัยต่างๆ ข้างต้น เป็น
ปัจจัยที่หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไป
ปฏิบัติจะต้องให้ความส าคัญ อันจะส่งผลให้การน า
นโยบายไปปฏิบัติประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะปัจจัยที่
มีความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารและการบริหารงาน ซึ่ง ศุภ
โชค อินทรเรือง (2552) [9] ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่
มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็กไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ

ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติมากที่สุด คือ 
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร เพราะผู้บริหารขององค์การผู้น า
นโยบายไปปฏิบั ตินั้ น  มี ความส าคัญอย่ างยิ่ งต่ อ
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ หากผู้น าขององค์การ
มีภาวะผู้น าสูง การน านโยบายไปปฏิบัติก็ย่อมมีโอกาส
ประสบความส าเร็จได้สูง 

ปัจจุ บันการน านโยบายการส่ ง เสริ มการ
ท่องเที่ ย วไปปฏิบั ติ ในพื้ นที่ ชุมชนเกาะปันหยี  มี
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมากมาย ปัญหาส าคัญที่เป็น
อุปสรรคต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ คือ สมรรถนะของ
หน่วยงานที่ยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็น
การขาดแคลนบุคลากรที่ท าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับ ธันยวัฒน์ รัตนสัค (2555) [10] ที่กล่าวว่า 
ลักษณะของหน่วยงาน ก็เป็นปัจจัยส าคัญต่อการน า
นโยบายไปปฏิบัติ หากเป็นหน่วยงานขนาดเล็กที่มีสาย
การบังคับบัญชาน้อย จ านวนผู้ใต้บังคับบัญชามาก จะมี
โอกาสที่จะประสบความส าเร็จในการน านโยบายไป
ปฏิบัติมากกว่าหน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีสายการบังคับ
บัญชายาว แต่มีจ านวนบุคลากรน้อย และความไม่
เพียงพอของงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับ ซาบาร์เทียร์ 
และแมซมาเนียน (1981 อ้างถึงใน ศุภชัย ยาวะ -
ประภาษ, 2554) [11] ที่กล่าวว่า นโยบายจะประสบ
ความส าเร็จในทางปฏิบัติได้ต้องได้รับการสนับสนุนด้าน
การเงินอย่างเพียงพอ และ วีปา (1977 อ้างถึงใน ศุภชัย 
ยาวะประภาษ, 2554) [11] ที่ได้ช้ีว่า การขาดแคลนด้าน
การเงินมักจะเป็นข้ออ้างที่มีการน ามาใช้เสมอๆ เมื่อการ
ปฏิบัติตามนโยบายมีปัญหา รวมทั้งอีกปัญหาที่ส าคัญ 
คือ การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ท าให้การน านโยบายไปปฏิบัตไิม่
มีความคล่องตัว ซึ่งสอดคล้องกับ ธันยวัฒน์ รัตนสัค 
(2555) [10] ที่กล่าวว่า ในการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น 
หากมีจ านวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาก และหน่วยงาน
เหล่านั้นมีวัฒนธรรมองค์การที่แตกต่างกัน บางครั้งอาจ
ท าให้เกิดปัญหาด้านการประสานงาน จนท าให้การน า
นโยบายไปปฏิบัติมีปัญหาขึ้นมาได้ 
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ปัญหาต่างๆ ข้างต้น ท าให้การน านโยบายการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไปปฏิบัติในพ้ืนที่ชุมชนเกาะปันหยี 
ได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ อัน
ได้แก่ 1) ค่าครองชีพของประชาชนในชุมชนเพิ่มสูงขึ้น 
2) ครอบครัวมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น 3) ครอบครัวมีรายได้
เพิ่มขึ้น 4) คนในชุมชนได้รับการศึกษามากขึ้น 5) สมาชิก
ใน ชุมชนมี ส่ วนร่ วม ในการพัฒนา ชุมชน เพิ่ ม ขึ้ น           
6) การปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีความทันสมัยมากขึ้น     
7) ประชาชนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น 8) วัยรุ่นในชุมชนมีการเลียนแบบวัฒนธรรมจาก
นักท่องเที่ยว 9) ความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณ
โดยรอบของชุมชนลดลง 10) ปริมาณขยะภายในชุมชน
เพิ่มมากขึ้น 11)  สิ่ งปลูกสร้างภายในชุมชนมีการ
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ทั้งนี้ 
ผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้น ย่อมเป็นสิ่งที่สะท้อนได้ถึง
หน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ ไม่ได้มีการศึกษาถึง
ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จนท าให้ในปัจจุบันชุมชนเกาะ
ปันหยีมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านอันเนื่องมาจาก
การท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยอัน
ท าให้ความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเลือนหายไป 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับ สมเกียรติ วงศ์เสริมทรัพย์ 
(2550) [12] ที่ได้ท าการ ศึกษาเรื่องผลกระทบของ
นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐที่มีต่อวิถีชีวิตของ
ผู้คนในชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งพบว่า 
หลังจากมีนโยบายการท่องเที่ยวเข้าไป ชุมชนมีการ
เปลี่ยนแปลง คือ หน่วยงานของรัฐได้เข้ามาพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆให้ดีขึ้น โดยเฉพาะระบบน้ าประปา 
คนในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพจากที่เคยประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ท าเครื่องปั้นดินเผา ได้มีการเปลี่ยน
มาประกอบอาชีพค้าขาย เช่น อาหารและของที่ระลึก
ต่างๆ นอกจากน้ันขนบธรรมเนียมประเพณี ในบางเรื่อง
ได้เลือนหายไปพร้อมกับการเข้ามาของการท่องเที่ยว 

เพราะฉะนั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ จึงเป็นสิ่ง
ที่มีความละเอียดอ่อน และมีความสลับซับซ้อนมาก
พอสมควร การน านโยบายไปปฏิบัติที่ไม่มีการค านึงถึง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนโยบาย ย่อมเป็นการ
กระท าท่ีเลวร้าย และอาจน ามาซึ่งความสูญเสีย ทั้งเรื่อง
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ หรือในบางครั้งอาจท าให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และเกิดการต่อต้าน
นโยบาย อันจะน ามาสู่ปัญหาต่างๆของสังคม ด้วยเหตุนี้ 
การศึกษาถึงการน านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวไป
ปฏิบัติ จึงเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานควรให้ความส าคัญ 
โดยเฉพาะลักษณะของนโยบายที่มีการน าไปปฏิบัติ 
เพราะส่วนใหญ่แล้ว มักจะเป็นนโยบายที่มีผลกระทบต่อ
สังคมในภาพรวม ทั้งนี้ การศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ จะท าให้
ช่วยลดปัญหา และผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการน า
นโยบายไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการน านโยบาย

การส่งเสริมการท่องเที่ยวไปปฏิบัติ ในพื้นที่ชุมชนเกาะ
ปันหยี ควรมีการปรับปรุงแนวนโยบายเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี ดังนี้ 

1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการปรับปรุงเป้าหมาย
ของนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว จากเดิมที่มุ่งเน้น
เพียงการเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ เปลี่ยนเป็น
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีความยั่งยืนต่อ
ชุมชน โดยในการก าหนดเป้าหมายดังกล่าวควรเปิด
โอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มาร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติที่มีความยั่งยืนต่อชุมชน คือ นักท่องเที่ยวที่
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังชุมชน จะต้องมีจิตส านึกใน
การรักษาสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญกับชุมชน ไม่มีการ
ละเมิดประเพณีอันดีของชุมชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความเป็นมิตรไมตรีต่อกัน 

2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการก าหนดนโยบาย
ในการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวใน
ด้านต่างๆอย่างครอบคลุม เช่น ในส่วนของผลกระทบ
ด้านสังคมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด ควรมีการ
ก าหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใน
พื้นที่ โดยอาจมีการแต่งตั้งอาสาสมัครชุมชน เพื่อคอย
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เฝ้าระวังเหตุการณ์ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ในพื้นที่ ส่วนผลกระทบที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
ชุมชนควรมีการก าหนดกฎที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
รักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะภายในชุมชน ซึ่ง
อาจจะมีการเรียนรู้จากชุมชนอื่นที่มีความเข็มแข็งในดา้น
ดังกล่าว เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ภายในพื้นที่ 
 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการน า

นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปปฏิบัติ ในพื้นที่
ชุมชนเกาะปันหยี  หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องต้องให้
ความส าคัญกับเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) สมาชิกภายในชุมชนเกาะปันหยี และหน่วย 
งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรมีการระดมความคิดเห็นและ
ความต้องการเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อ
จัดท าเป็นแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่
ชุมชนเกาะปันหยีขึ้น และน าเสนอต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินการด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน ซึ่งจะท าให้การ
ด าเนินการต่างๆ มีการบูรณาการและบรรลุเป้าหมาย
เดียวกัน 

2) หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การท่องเที่ยวภายในพ้ืนท่ีชุมชนเกาะปันหยีทั้งหน่วยงาน
ในระดับท้องถิ่น และหน่วยงานในระดับภูมิภาค ควรมี
การรวมตัวกันจัดตั้งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวประจ าท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการ
ท างานระหว่างหน่วยงานต่างๆ อันจะน ามาซึ่งผลส าเร็จ
ของการน านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปปฏิบัติ 

3) การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชนเกาะปันหยี ควรมี
การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดย
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระยะยาว 
และมีการระบุไว้ในหน้าที่ประจ าขององค์การต่างๆไว้ใน
แผน เพื่อลดผลกระทบที่มักเกิดขึ้นจากการเปลี่ยน 
แปลงผู้บริหารระดับสูง เพราะบ่อยครั้ งเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานมักจะมีการ

เปลี่ยนแปลงโครงการ ซึ่งท าให้การด าเนินงานด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวขาดความต่อเนื่อง 

4) การแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการน า
นโยบายไปปฏิบัติ ควรมีการด าเนินการในรูปแบบของ
คณะกรรมการโดยเป็นการรวมตัวของตัวแทนชุมชน 
หน่วยงานระดับท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะ
เรื่อง เพื่อให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่างชุมชนกับ
หน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากประชาชนในชุมชนรู้ลักษณะ
ของปัญหา เป็นอย่ า งดี  ส่ วนหน่ วยงานภาครั ฐ มี
งบประมาณและบุคลากร การร่วมมือกันในการแก้ไข
ผลกระทบในด้านต่างๆ จะท าให้ประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานเพิ่มมากขึ้น อันจะส่งผลท าให้ผลกระทบที่
เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง และยั่งยืน 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่

มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการน านโยบายการส่งเสริม
การท่องเที่ยวไปปฏิบัติในอนาคต ดังต่อไปนี้ 

1) เพื่อให้ผลการศึกษามีความชัดเจนและ
ครอบคลุมมากขึ้น ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
ระหว่างสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีความส าคัญในจังหวดั
พังงา อันจะท าให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการน า
นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปปฏิบัติที่มีความ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

2) เพื่อให้ทราบถึงระดับความส าคัญของปัจจัย
ต่างๆ ที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไปปฏิบัติ ควรมีการใช้สถิติเชิง
อนุมานเช่น T-test ANOVA Correlation ประกอบใน
การศึกษาครั้งต่อไป 
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