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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ้าตกคอนพะเพ็ง เมืองโขง แขวงจ้าปาสัก มี
วัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ น ้าตกคอนพะเพ็ง เมืองโขง แขวงจ้าปาสัก 2 ) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ น ้าตก
คอนพะเพ็ง เมืองโขง แขวงจ้าปาสัก โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การด้าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ระยะ  1  
ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ น ้าตกคอนพะเพ็ง และ 2 
ก้าหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ น ้าตกคอนพะเพ็งประชากรเป้าหมาย คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวน ้าตกคอนพะเพ็ง เมืองโขง แขวงจ้าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ้านวน 200 คน ประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ จ้านวน 
50 คน ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น จ้านวน 20 คนนักท่องเที่ยวชาวลาวที่มาเที่ยว
น ้าตกคอนพะเพ็ง ในปี 2559-2560 จ้านวน 80 คน และประชาชนในพื นที่แหล่งท่องเที่ยวน ้าตกคอนพะเพ็งบ้านท่า
ค้อจ้านวน 50 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจับ คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ส่วนข้อมูลบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อัตราร้อยละ 59 
ส่วนมากอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นอัตราร้อยละ 53.5 และส่วนมากส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเป็น
อัตราร้อยละ 57.5 ประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทอัดตราร้อยละ 35 และรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 
1500000-2000000 กีบ คิดเป็นอัตราร้อยละ 53 2) ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อสภาพปัจจุบันการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ น ้าตกคอนพะเพ็งโดยรวมอยู่ในระดับมาก   พิจารณารายด้าน พบว่า 3 อันดับแรกได้แก่ (1) มี
อุปกรณ์และเครื่องมือส้าหรับการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด   (2) สถานที่อ้านวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่
นักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สุด   (3) การประสานงานและการประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สุด 3) ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัญหาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ น ้าตก
คอนพะเพ็งโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย   พิจารณารายด้าน พบว่า 3 อันดับแรกของปัญหาได้แก่ (1) ระบบการ
บริหารจัดการ  (2) จ้านวนนักท่องเที่ยวจะมีมากเฉพาะในช่วง high season เท่านั น (3) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อในการวางแผนบริการจัดการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ตามล้าดับและ  4) ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ต่อความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ้าตกคอนพะเพ็งโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณารายด้าน พบว่า 3 อันดับแรกได้แก่ 
(1) การพัฒนาการบริการของบุคลากร (2) กิจกรรมการท่องเที่ยวน ้าตกคอนพะเพ็งที่มีคุณภาพ (3) และกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ้าตกคอนพะเพ็ง    
 
ค้าส้าคัญ: แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ น ้าตกคอนพระเพ็ง เมืองโขง   แขวงจ้าปาสัก  สาธารณรัฐ 
 ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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ABSTRACT 
 The purposes of the research were to analyze current conditions, problems and needs of 
people for ecotourism development of Khone Phapheng Waterfall, Mueang Kong, Champasack 
Province, Lao People’s Democratic Republic, and to establish the guidelines for participatory 
ecotourism development of Khone Phapheng Waterfall of all sectors. The research was divided 
into two phases : 1) analysis of current conditions, problems and needs for ecotourism 
development of Khone Phapheng Waterfall, and 2) establishing guidelines for ecotourism 
development of Khone Phapheng Waterfall.  
 The study showed that 1) the respondents regarding their personal data was mostly 59% 
of male, 53.50% of the age at 31-40, 57.50% of bachelor degree education, 35% of company 
officers and 53% of 1500000-2000000-kip  salary. 2) The overall opinion of the tourists toward the 
current conditions of Khone Phapheng Waterfall  was at a high level. Three high rated items of 
the conditions were modern equipment and facilities available for the services of tourists  2), 
information center and sufficient recreation 3), and public relations in tourism respectively. 3) 
The overall opinion of the tourists toward the problems of Khone Phapheng Waterfall was at a 
low level. Three low rated items of the problems were a management system and service, many 
tourists during high season. 3), and ecotourism development of Khone Phapheng Waterfall 
without the participation of all sectors respectively. and Lastly, the overall opinion of the tourists 
toward the ecotourism development of Khone Phapheng Waterfall was at the highest level. 
Three high rated items of the development were improving the service quality, providing tourists 
with more ecotourism activities  and environmental preservation of Khone Phapheng Waterfall  
respectively. 
Keywords: Guidelines for Ecotourism Development, Khone Phapheng Waterfall, Mueang Kong, 
Champasack Province, Lao People’s Democratic Republic 

 
บทน้า 

ปัจจุบัน รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ตระหนักความส้าคัญของการท่องเที่ยวเพราะการ
ท่องเที่ยว มีบทบาทส้าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติเป็น
อันดับต้นๆ ด้วยเหตุนี  รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ก้าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยใช้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหัวใจส้าคัญในการพัฒนา เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศ 
และการกระจายรายได้และความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่างฯของประเทศ  รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวได้ขยายพื นถานโค่งสร้างการคมนาคมขนส่งเพิ่มมากขึ นและขยายด่านชายแดน เข้า – ออก ที่เช่ือมต่อกับกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและบันดาอนุพาก พื นต่างฯมากขึ น ดังนี 1)  ชายแดนลาว – จีน 2 ด้าน 2)  ตามชายแดนลาว – 
พม่า 1 ด่าน 3)  ตามชายแดนลาว – ไทย 8 ด่าน 4)  ตามชายแดนลาว – เวียดนาม 9 ด่าน เพื่อเป็นการอ้านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว สามารถขอวีซ่าได้ถึง 15 ด่าน และนักท่องเที่ยวสามารถพักอยู่ในสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จาก 15 วันเป็น 30 วัน สามารถขออนุญาตต่อเวลาพักได้ทุกจังหวัดในประเทศ และมี
การพัฒนาสนามบินให้กลายเป็นสนามบินสกล จากเพียงแห่งเดียวในเมื่อก่อนมาเป็น 3 แห่งได้แก่ สนามบินวัดไต นะ
คอนหลวงเวียงจันทน์ หลวงพระบาง และ ปากเซ จังหวัดจ้าปาสัก ทั งหมดนี  เพื่ออ้านวยความสะดวก และสามารถ
รองรับจ้านวนนักท่องเที่ยวท่ีนับวันเพิ่มมากขึ น  
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ในปี พ.ศ. 2560 นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ้านวน 6.783.874 คน  มี
รายได้ ร้อยละ 7.9 มาจากการท่องเที่ยว ประมาณ 2,500 ล้านบาท (เอกสานการสหลุบแผนพัฒนาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลาว  พ.ศ.  2554 – 2558, น. 36) การท่องเที่ยวถือว่ามีบทบาทส้าคัญในการสร้าง
รายได้ให้กับประเทศและสามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟ้ืนตัวได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการอื่น ๆ กระทรวง
แหลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยว ให้ความส้าคัญต่อการตลาดและการประชาส้าพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ส่งผลให้ภาคธุรกิจเกี่ยว ข้องได้แก่ธุรกิจโรงแรม ร้าน อาหาร ร้านขายของที่
ระลึก และการขนส่ง เป็นต้น มีการขยายตัวตามไปด้วย และเป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้และความเจริญสู่
ชุมชนทีม่ีแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ด้วยการสร้างงานและสร้างอาชีพแก่ประขาขนในชุมชนนั น ๆ ดังนั น การจัดการด้าน
การท่อง เที่ยวในท้องถิ่นใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจจองนักท่องเที่ยว ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม เพื่อพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปเที่ยวเยี่ยมชมความเป็นอยู่ ซึ งจะส่งผลให้เกิดการใช้บริการ และ
ซื อสินค้าต่าง ๆ ที่ถือว่าเป็นการกระจายรายได้และลดความเลื่อมล ้า ที่ส้าคัญเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้ กับ
ประชาชนในชุมชนของตนเอง และปลูกจิตส้านึกให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงคุณค่าในสิ่งที่ใกล้ตัวเอง เสริม สร้างการรัก
ท้องถิ่นชุมชนของตนเอง  

จากแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว ตามกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 
2559-2563) ซึ่งได้มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความส้าคัญในการ
บริหารการจัดการในด้านต่างๆของประเทศ โดยการยึดการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นหลัก 
รวมถึงการบูรณการองค์กรความรู้สมัยใหม่ นวัตกรรม บวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสร้างชุมชนให้มีศักยภาพที่
เข้มแข็ง ด้วยแนวคิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและชุมชนในแต่ละจังหวัด  มีความจ้าเป็นส้าห รับการ
ร่วมมือทั งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยการเช่ือมโยงกับกลุ่มพื นท่ี ท่ีมีศักยภาพรวมทั งการ
พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน แนวทางการบริหารการจัดการการท่องเที่ยว 
(รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเอกสารปะกาดใช้ แผนพัฒนา และ ส่งเสรีมการท่องเที่ยว สรบับ 96 
/น ย (พ ศ 2554 – 2558, น. 1) (ค.ศ. 2011 – 2015)   [1] 
 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย   
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

น ้าตกคอนพะเพ็ง เมืองโขง แขวงจ้าปาสัก  
2. เพื่อก้าหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ น ้าตกคอนพะเพ็ง เมืองโขง แขวงจ้าปาสัก โดย

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การศึกษา 
 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ณัฐชนา เขียวสด [2] ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อ้าเภอโพธิ์ไทร จังหวัด

อุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาบริบทท่ัวไป ของอ้าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของอ้าเภอโพธิ์ไทร จังหวัด
อุบลราชธานี รูปแบบของการศึกษาโดยเป็นการศึกษาด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว ความพึงพอใจ และความ
ต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

นาราทิพย์ งามตามพงศ์ [3] ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาอุทยาน
แห่งชาติเขาแหลมหญ้าหมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ณ 
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้าหมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ณ 
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้าหมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เพื่อศึกษาความแตกต่างของนักท่องเที่ยวชาวไทย ณ 
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้าหมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง และน้ามาเพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้าหมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 
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วิธีด้าเนินการวิจัย 
1. ขั นตอนการด้าเนินการวิจัย มี 2 ขั นตอน ดังนี  
 1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
บทความ เอกสารทางวิชาการ  วิทยานิพนธ์  และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
 1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ  ใช้การประชุมเชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยท้าหนังสือขอความร่วมมือนัดหมาย
ขอประชุม เพื่อหาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ น ้าตกคอนพะเพ็ง   
 
 

2. เคร่ืองมือการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงการสร้าง ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการ

ประชุมกลุ่มย่อย  
 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวน ้าตกคอนพะเพ็ง เมืองโขง แขวงจ้าปาสัก 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ้านวน 200 
คน ประกอบด้วย 
 1. บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ จ้านวน 50 คน คือ บุคลากรภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่หัวหน้าห้อง
กานแถหงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวง หัวหน้าห้องว่าการการปกครองเมืองโขง หัวหน้าแผนการการลงทุนของ
เมือง หัวหน้าห้องกานแถหงข่าววัฒนาธมและท่องเที่ยวเมืองโขง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และส้านักงานที่
เกี่ยวข้องเมืองและแขวงเจ้า หน้าที่ส้านักงานพัฒนาชุมชน เมืองโขง องค์การบริหาร พายในเมือง  
 2. ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น จ้านวน 20 คน 
คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภายใน น ้าตกคอนพระเพ็ง เช่น หอการค้า สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว สมาคม
โรงแรม บริษัทน้าเที่ยวบริษัทเช่ารถ  โรงแรม ริสอรท และ ร้านอาหาร  
 3. นักท่องเที่ยวชาวลาวท่ีมาเที่ยวน ้าตกคอนพะเพ็ง ในปี 2559-2560 จ้านวน 80 คน  
 4. ประชาชนในพื นท่ีแหล่งท่องเที่ยวน ้าตกคอนพะเพ็งบ้านท่าค้อจ้านวน 50 คน   
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลน้าค่าเฉลี่ยที่ได้เทียบกับ
เกณฑ์การประเมิน [4] การให้คาคะแนนมาตราส่วนแบบประเมินค่า (Rating Scale) 
 
 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
น ้าตกคอนพะเพ็ง เมืองโขง แขวงจ้าปาสัก พบว่า 

 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ น ้าตกคอนพะเพ็ง
ข้อมูลส่วนบุคคล ความคิดเห็นของข้อมูลบุคคล ต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ น ้าตกคอนพะเพ็งพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย อัตราร้อยละ 59 ส่วนมากอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นอัตราร้อยละ 53.5 และส่วนมากจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีคิดเป็นอัตราร้อยละ 57.5 ประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทอัตราร้อยละ 35 และรายได้ต่อ
เดือนอยู่ระหว่าง 1,500,000 – 2,000,000 กีบ คิดเป็นอัตราร้อยละ 53 ตามล้าดับ 
 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ น ้าตกคอนพะเพ็ง พบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อสภาพ
ปัจจุบันต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ น ้าตกคอนพะเพ็งโดยรวมอยู่ในระดับมาก   ( X = 4.47 ; S.D. = 0.52) และระดับ
สภาพปัจจุบันต่อการท่องเที่ยว 3 อันดับแรกได้แก่ 1) มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการมีสิ่งอ้านวย
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ความสะดวกครอบครันอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X = 4.65 ; S.D. = 0.47) 2) มีจุดอ้านวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยว และให้ข้อมูลที่เพียงพอแก่นักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สุด  ( X  = 4.64 ; S.D. = 0.47)  3) มีการ
ประสานงานและการประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สุด   ( X = 4.52 ; S.D. 
= 0.50) ตามล้าดับ 
  ผลการศึกษาปัญหาต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ น ้าตกคอนพะเพ็ง พบว่า ความคิดเห็นปัญหาต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ น ้าตกคอนพะเพ็งโดยรวมอยู่ในระดับน้อย   ( X = 2.52 S.D. = 0.49) และระดับสภาพปัญหาต่อ
การท่องเที่ยว 3 อันดับแรกได้แก่ 1) มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเป็นระบบแบบแผน อยู่ในระดับน้อย   ( X = 
2.37 S.D. = 0.48)   2) จะมีนักท่องเที่ยวมาเฉพาะในช่วง high season เท่านั น ระดับน้อย ( X = 2.37 S.D. = 
0.48) 3) ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนบริการ
จัดการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในระดับน้อย ( X = 2.42 S.D. = 0.49) ตามล้าดับ 
 ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชนิเวศต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ น ้าตกคอนพะเพ็ง  
พบว่า ความคิดเห็นต่อความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ น ้าตกคอนพะเพ็ง
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   ( X = 4.47 ; S.D. = 0.52) และระดับสภาพปัญหาต่อการท่องเที่ยว 3 อันดับแรก
ได้แก่ 1) น ้าตกคอนพะเพ็งสามารถพัฒนาการบริการของบุคลากรให้เกิดความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวมากที่สุด อยู่
ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.65 ; S.D. = 0.47)   2) น ้าตกคอนพะเพ็งสามารถพัฒนาให้มีบริการน้าเที่ยวและกิจกรรม
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด   ( X = 4.65 ; S.D. = 0.47) 3) น ้าตกคอนพะเพ็งสามารถพัฒนาการ
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมากท่ีสุด   ( X = 4.52 ; S.D. = 0.50) ตามล้าดับ 
 ผลการก้าหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ น ้าตกคอนพะเพ็ง  พบว่า ความคิดเห็นของการ
ก้าหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ น ้าตกคอนพะเพ็งโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 
4.46 S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณารายด้านความคิดเหน็ท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดคือ ด้านการส่งเสริมการตลาดและ
การน้าเที่ยว ( X = 4.54 S.D. = 0.53) และความเหมาะสมมากสุดตามล้าดับคือ ด้านการจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ( X = 4.49 S.D. = 0.54) ด้านการให้การศึกษาและสร้างจิตส้านัก ( X = 4.45 S.D. = 0.51) 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและการบริการ ( X = 4.44 S.D. = 0.51)   ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ( X = 4.42 
S.D. = 0.51) และด้านการส่งเสริมการลงทุน ( X = 4.42 S.D. = 0.49) ตามล้าดับ 
 
2. ผลการก้าหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ น ้าตกคอนพะเพ็ง เมืองโขง แขวงจ้าปาสัก โดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การศึกษาก้าหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ น ้าตกคอนพะเพ็ง ผู้วิจัยได้
เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและบทความที่เกี่ยวข้องน้ามาประกอบผลการวิจัย การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีลักษณะที่
ส้าคัญคือ เป็นการท่องเที่ยวท่ีด้าเนินการภายใต้ขีดจ้ากัดความสามารถของธรรมชาติ และต้องตระหนักถึงการมีส่วน
ร่วมของประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่มีต่อขบวนการท่องเที่ยว อีกทั งต้องยอมรับให้ประชาชนทุก
ส่วนได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

 
น ้าตกคอนพะเพ็ง 
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 ผู้วิจัยได้ท้าการประชุมเชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักโดยได้ท้าหนังสือขอคามร่วมมือนัดหมายขอประชุมเพื่อหา
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ น ้าตกคอนพะเพ็ง  สภาพปัจจุบันของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ น ้าตกคอน
พะเพ็ง น ้าตกคอนพะเพ็ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ เป็นน ้าตกลาวใต้ ที่ใหญ่ที่สุดในเขต แม่น ้าโขง ได้ตั งช่ือให้
เป็นน ้าตกไนเเองการ่าแห่งเอเชียที่ยิ่งใหญ่ ปัญหาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ น ้าตกคอนพะเพ็ง เนื่องจากน ้าตกคอนพะ
เพ็งมีเส้นทางในการเดินทางล้าบาก หากเป็นนักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยวเองอาจจะไม่คุ้นเคยกับสถานที่ท่องเที่ยวโดยรวม
แล้วพื นท่ีในการท่องเที่ยวค่อนข้างล้าบาก เนื่องจากน ้าตกคอนพะเพ็งเป็นน ้าตกที่มีขนาดใหญ่ นักท่องเที่ยวมีความ
สนใจที่เดินทางมาเที่ยวเป็นจ้านวนมาก ผู้มีส่วนรับผิดชอบมีความต้องการที่จะพัฒนาเส้นทางการเดินทางมาชม
น ้าตกให้มีสภาพดี สถานท่ีพักให้มีเพียงพอและอาหารบริการนักท่องเที่ยว   
 

 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ น ้าตกคอนพะเพ็ง  รวบรวมข้อมูลเอกสารและบทความที่
เกี่ยวข้องน้ามาประกอบผลการวิจัย การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีลักษณะที่ส้าคัญคือ เป็นการท่องเที่ยวที่ด้าเนินการ
ภายใต้ขีดจ้ากัดความสามารถของธรรมชาติ และต้องตระหนักถึงการมีสว่นร่วมของประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี มีการประชุมเชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักโดยได้ท้าหนังสือขอคามร่วมมือนัดหมายขอประชุมเพื่อหาแนว
ทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ น ้าตกคอนพะเพ็ง  สภาพปัจจุบันของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ น ้าตกคอนพะ
เพ็ง น ้าตกคอนพะเพ็ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ เป็นน ้าตกลาวใต้ ที่ใหญ่ที่สุดในเขต แม่น ้าโขง ได้ตั งช่ือให้เป็น
น ้าตกไนเเองการ่าแห่งเอเชียที่ยิ่งใหญ่ ปัญหาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ น ้าตกคอนพะเพ็ง เนื่องจากน ้าตกคอนพะเพ็งมี
เส้นทางในการเดินทางล้าบาก หากเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเองอาจจะไม่คุ้นเคยกับสถานที่ท่องเที่ยวโดยรวมแล้ว
พื นที่ในการท่องเที่ยวค่อนข้างล้าบาก เนื่องจากน ้าตกคอนพะเพ็งเป็นน ้าตกที่มีขนาดใหญ่ นักท่องเที่ยวมีความสนใจ
ที่เดินทางมาเที่ยวเป็นจ้านวนมาก ผู้มีส่วนรับผิดชอบมีความต้องการที่จะพัฒนาเส้นทางการเดินทางมาชมน ้าตกให้มี
สภาพดี สถานท่ีพักให้มีเพียงพอและอาหารบริการนักท่องเที่ยว 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจ้าเป็นต้องค้านึงถึงการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของ

นักท่องเที่ยว โดยการบริหารจัดการองค์ประกอบต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ดังต่อไปนี  บุบผา พิกุลแก้ว และ
คณะ [5] 1) ความสามารถในการเขาถึง (Accessibility) ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนับว่าเป็นปัจจัย
ส้าคัญอีกประเด็นนึ่งที่จะท้าให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว การเดินทางเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวต้องอาศัยการคมนาคมขนส่งที่มีความเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวนั น ๆ การคมนาคมขนส่งเป็นการ
เคลื่อนย้ายผู้โดยสารและสิ่งของจากที่นิ่งไปยังอีกที่นี่ ด้วยพาหนะขนส่ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการท่องเที่ยว การ
คมนาคมเข้าแหล่งท่องเที่ยวที่มี ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 2) ที่พักแรม (Accommodation) หมายถึง 
การประกอบธุรกิจการขาย บริการที่พักเพี่อคน เดินทางหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องค้างคืน ซึงอาจมีบริการอาหารและ
เครื่องดื่มวับริการด้วย ที่พัก ส้าหรับนักท่องเที่ยวแบ่งออกได้หลายประเภท เช่น โรงแรม โมเต็ม บ้านแบ่งเช่า/  
โอมสเตย์ รีสอรท เกษตรเฮาส์ ที่พักส้าหรับเยาวชน สถานที่พักกลางแจ้ง 3) อาหารและเครื่องดื่ม (Food & 
Beverage) การประกอบธุรกิจบริการอาหารและ เครื่องดื่มส้าหรับคนเดินทาง นักทองเที่ยว หรือประชานชนทั่ว ไป 
โดยที่ผู้บริโภคสามารถรับประทาน อาหารภายในสถานท่ีให้บริการ หรืออาจน้าไปรับประทานที่อื่นได้ หลักส้าคัญใน
การให้บริการ นักท่องเที่ยว คือ ความสะอาด ถูกหลักอนามัย ราคาเหมาะสม และบริ การมีคุณภาพ การบริการ 
อาหารและเครื่องดื่มมีหลายประเภท เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร ร้านอาหารจานด้วน ร้านอาหาร พื นเมือง 
ร้านอาหารนานาชาติ ร้านอาหารทะเล ตลาดโต้รุ่ง 

 
 
 
 



 วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม    
     ปีท่ี 5 ฉบับ พิเศษ (สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการ)        คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    

228 
 

 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้  
 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย เกี่ยวกับ ข้อมลู ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวน ้าตกคอนพะเพ็ง 
ตลอดจนการสา้รวจ ปัญหา และความต้องการของนักท่องเที่ยวทั งชาวลาวและชาวต่างประเทศ 
2.  ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยครั งต่อไป  
 สร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาสถานทีท่องเที่ยว น ้าตกคอนพะเพ็ง โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื นท่ีและประเทศอย่างความยั งยืน 
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