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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
(Importance) 2) ศึกษาระดับการรับรู้ คุณค่ าประสิทธิภาพการด า เนินงานแหล่ งท่อง เที่ ยว
ชุมชน (Performance) 3) ศึกษาเปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญ  (Importance) และ
ระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 4) เสนอแนะ
แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นน า
ข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค  Importance-Performance Analysis (IPA) เพ่ือให้ทราบแนว
ทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว ด้านอรรถประโยชน์ ชุมชนขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งการศึกษาครั้งนี้อาศัยแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล  ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างคือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 400 โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา และเพ่ือความสมบูรณ์ของเนื้อหาการศึกษาครั้งนี้จึงได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพร่วมโดย
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชนขนอม ชมรมท่องเที่ยวขนอม ผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหาร และคนใน
ชุมชน 

ผลการศึกษาพบว่าระดับความส าคัญขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว  โดยรวมมีระดับ
ความส าคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 
ด้าน ได้แก่ ความปลอดภัย (Safety and Security) และส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 6 ด้าน ได้แก่ การ
ให้บริการ (Service) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 
ที่พัก (Accommodation) แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) กิจกรรม (Activities) ตามล าดับ 

ประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว โดยรวมมีระดับประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า อยู่ในระดับมาก 7 ด้าน 
ได้แก่ การให้บริการ (Service) กิจกรรม (Activities) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) แหล่ง

 



(ข) 
 
ท่องเที่ยว (Attraction) ที่พัก (Accommodation) ความปลอดภัย (Safety and Security) สิ่งอ านวย
ความสะดวก (Amenities) ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยรวม สามารถสรุปจ าแนกข้อมูลออกเป็น  4 Quadrants จากเทคนิค Importance-
Performance Analysis (IPA) Quadrants A (Concentrate Here) ได้แก่  สิ่ งอ านวยความสะดวก 
(Amenities) และ  ความปลอดภัย  (Safety and Security)  Quadrant B (Keep up Good Work) 
ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) และ การให้บริการ (Service)  Quadrant C (Low 
Priority) ได้ แก่  ที่ พั ก  (Accommodation) แหล่ งท่ อ ง เที่ ย ว  (Attraction)Quadrant D (Possible 
Overkill) ได้แก่ กิจกรรม (Activities) 

จากผลการศึกษาดังกล่าวสามารถเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยว ด้านอรรถประโยชน์ ชุมชนขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยชุมชนขนอม จ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ควรส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว  ทางด้าน ความปลอดภัย สิ่งอ านวยความ
สะดวก ที่พัก และ แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจากองค์ประกอบดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นจุดอ่อนของแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนขนอมที่ต้องให้ความส าคัญและหาวิธีการในการแก้ไขปรับปรุงโดยเร่งด่วนต่อไป 
 



ABSTRACT 
ABSTRACT 

  
Title of Thesis Guidelines to Enhance Tourism Destination Functional 

Value Perception: Case Study Khanom 
Community,Nakhon Si Thammarat Province 

Author Akkhaporn Kokkhangplu 
Degree Master of Arts (Integrated Tourism Management) 
Year 2016 

  
 

This research aimed to 1) study Importance value perception level of the attraction 
“Khanom Community”; 2) study Performance Efficiency Value Perception level of the 
attraction “Khanom Community”; 3) study comparison between Importance Value 
Perception level (Importance) and Performance Efficiency Value Perception level of the 
attraction “Khanom Community”; 4) propose Guidelines to Enhance Tourism Destination 
Functional Value Perception Case Study: Khanom Community, Nakhon Si Thammarat 
Province. After that obtained data was analyzed by technique of Importance-
Performance Analysis (IPA) in order to know Guidelines for Tourism Destination Functional 
Value Perception of Attraction Khanom Community, Nakhon Si Thammarat Province. This 
research used questionnaire to be the tool for data collection. The samples were 400 
Thai tourists who traveled in Nakhon Si Thammarat Province. Data analysis used 
Descriptive Statistics. For completeness of Content, this research used qualitative 
research together with In-Depth Interview to collect data from the samples consisting of 
the relevant persons of tourism in Khanom Community, Khanom Tourism Club, lodging 
entrepreneur, food shop, and people in the community. 

Study results revealed that the overall importance level of attraction 
composition was at a high level. When this was considered and put in order from high 
to low, a highest level was Safety and Security. Most were 6 dimensions which were at 
a high level respectively as follows: Service, Amenities, Accessibilities, Accommodation, 
Attraction, and Activities. 

 



(ง) 
 

The overall Performance Efficiency of attraction composition was at a high level. 
When this was considered and put in order from high to low, there were 6 dimensions 
which were at a high level respectively as follows: Service, Activities, Accessibilities, 
Attraction, Accommodation, Safety and Security, and Amenities. 

The overall analysis results of importance level and performance efficiency of 
attraction composition could be classified into 4 Quadrants by technique of Importance-
Performance Analysis (IPA) as follows:Quadrants A (Concentrate Here) consists of 
Amenities and Safety and Security. Quadrant B (Keep up Good Work) consists of 
Accessibilities and Service. Quadrant C (Low Priority) consists of Accommodation and 
Attraction. Quadrant D (Possible Overkill) consists of Activities. 

The Result of study could be provided the guidelines to enhance tourism 
destination functional value perception that should be encouraged to recognize tourism 
components consist of Safety and Security, Amenities, Accommodations and Attraction. 
These components should be immediately considered for enhancing perceived 
functional value on tourism destination in Khanom community. 
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งานวิจัยชิ้นนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
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บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนกลไกทาง

เศรษฐกิจของประเทศและเติบโตขึ้นเรื่อยๆตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2555) ปัจจุบันตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 มีจ านวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามายังประเทศไทยประมาณ 14.8 ล้านคนซึ่งนักท่องเที่ยวขยายตัวร้อยละ 
29.54 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาขณะที่รายได้จากการท่องเที่ยว มีมูลค่า 697,478.64 ล้าน
บาท เกิดการขยายตัวทางการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 29.69 (กรมการท่องเที่ยว และ กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) จากทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่
ก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2558) ได้จัดตั้งแผนนโยบายเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวของประเทศไทยขึ้นโดยเป้าหมายเพ่ือสร้างรายได้เข้าประเทศจากการท่องเที่ยวมูลค่าที่ 
2.2 ล้านล้านบาท ในปี 2558 ซึ่งจุดประสงค์หลักๆของนโยบายการท่องเที่ยว คือ การเพ่ิมรายได้ให้แก่
ประเทศ, การกระจายรายได้ส่วนท้องถิ่น, การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย และ การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับการท่องเที่ยวของประเทศ  

การท่องเที่ยวปัจจุบันมีแนวโน้มรูปแบบการท่องเที่ยวเปลี่ยนไปจากเดิมจาก Sea Sand Sun 
กลายมาเป็นรูปแบบทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายขึ้นคือ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยว
ทางมรดก วัฒนธรรม การท่องเที่ยวโดยชุมชน และ การท่องเที่ยวรูปแบบเรือส าราญ ซึ่งแผน
ยุทธศาสตร์การตลาดด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2555-2558 ได้มุ่งเน้นการท่องเที่ยวและการ
พัฒนาด้านสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวดังกล่าว (Tourism knowledge management, 
2555) จากแผนยุทธศาสตร์การตลาดด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2555- 2558 และแผนนโยบาย
การท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเห็นว่ามีวัตถุประสงค์การ
ท่องเที่ยวในรูปแบบที่มุ่งเน้นในส่วนของการท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชนในปัจจุบันจะ
มุ่นเน้นรูปแบบการท่องเที่ยวผ่านแนวคิดรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ซึ่งเป็น
กระแสการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเป็นอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นที่
มีความเก่ียวข้องกับสินค้า รวมไปถึงการบริการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยังเป็นรูปแบบแนวคิดพ้ืนฐานแบบ
ใหม่ที่มีความเชื่อมโยงกับ ศิลปะ วัฒนธรรม การออกแบบ และนวัตกรรมต่างๆเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
มุ่งเน้นที่การสร้างตัวสินค้าและการบริการใหม่ๆ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม การรวบรวมองค์
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ความรู้ภูมิปัญญาของสังคมไทย รวมไปถึง เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือไปสู่กระบวนการคิด
แบบสร้างสรรค์ (Howkins, 2001) ซ่ึงสอดคล้องกับกรอบแนวทางการพัฒนาของประเทศไทย 
เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ถือเป็นแนวทางรูปแบบหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปรับ
โครงสร้างการผลิตให้สมดุลและยั่งยืน ภายใต้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2550) นอกจากนี้ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ยังพร้อมเร่งพัฒนาสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็ง เพ่ือ
เตรียมความพร้อมคน สังคม ชุมชน และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน และ สังคมให้มี
คุณภาพ โดยตั้งอยู่บนหลักการพ้ืนฐานของการน าทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนของตนเอง ความเป็น
เอกลักษณ์ โดดเด่น ในรูปแบบของตนเอง และรวมไปถึงความพิเศษในตัวทรัพยากรที่มีในพ้ืนที่น ามา
ต่อยอด เพ่ิมค่า หาจุดต่าง เพ่ือให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ซึ่งการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการท่องเที่ยวที่ได้เปิดโอกาสส าหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนในการ
พัฒนาศักยภาพของนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนเพ่ือให้เกิดความสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมโดยการมีส่วน
ร่วม และการเรียนรู้ประสบการณ์จริงที่เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของจุดหมายปลายทางที่ไปเยือน 
(Richards, 2000) สอดคล้องกับแนวโน้มการท่องเที่ยวโดยชุมชนในปัจจุบันนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยม
เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพ่ือเป็นการท่องเที่ยวที่จะศึกษาเรียนรู้ เข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชน หรือ 
ณ จุดหมายปลายทางที่ไปของนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนเพ่ือที่จะได้รับประสบการณ์ เข้าถึงความเป็น
แก่นแท้ ดั้งเดิมของพ้ืนที่ (Authenticity) ซึ่งการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้จึงเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Tourism) และเมื่อผนวกเข้ากับการท่องเที่ยวโดยชุมชน(Community Based 
Tourism) ก่อให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ เกิดประสบการณ์ทั้งสองฝ่ายคือ นักท่องเที่ยว 
และ ชุมชน (Font, 2013; Golomb, 1995) 

ในบริบทพ้ืนที่ของอ าเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอ าเภอหนึ่งที่มีศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวเพียงพอที่จะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  
ซึ่งศักยภาพของพ้ืนที่ขนอมที่มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรทางการท่องเที่ยว นอกจากนี้การ
ท่องเทีย่วภายในชุมชนขนอมจึงจ าเป็นต่อการการน าทุนของท้องถิ่นมาปรับใช้โดยการต่อยอดจากสิ่งที่
มีอยู่เดิม เพ่ือก่อให้เกิดการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวภายในขนอมเพ่ือเป็นการการหาจุดเด่นที่แตกต่าง  
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น ยากต่อการลอกเลียนแบบ โดยผ่านกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดย
มุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวก ลดผลกระทบเชิงลบ รวมทั้งการด าเนินการต่างๆเพ่ือให้เกิดการรับรู้แหล่ง
ท่องเที่ยวภายในชุมชนส าหรับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้การท่องเที่ยวที่จัดการโดยชุมชนที่จะสามารถ
เกิดข้ึนได้และประสบความส าเร็จได้นั้นจ าเป็นต้องสอดคล้องกับความต้องการหรือสิ่งที่นักท่องเที่ยวให้
ความส าคัญกับแหล่งท่องเที่ยว รวมไปถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานภายในแหล่งท่องเที่ยวหรือ
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ชุมชนจะสามารถส่งผลให้นักท่องเที่ยวยินดีที่จะจ่ายเพ่ือประสบการณ์ท่ีนักท่องเที่ยวต้องการหรือสิ่งที่
นักท่องเที่ยวจะได้รับ(Kim, 2007) กล่าวคือ ชุมชนสามารถทราบถึงระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญ 
และประสิทธิภาพการด าเนินงานของแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน ที่นักท่องเที่ยวพึงได้รับจากแหล่ง
ท่องเที่ยว และยังสามารถน าไปปรับใช้กับการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ และ
นอกจากนี้แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระจายรายได้ให้แก่
คนในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดในการสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้
คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม ซึ่งประเด็นปัญหาการวิจัยที่ส าคัญคือ ท าอย่างไรจึงจะสามารถ
ส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนขนอมได้ประสบความส าเร็จ 

จากประเด็นปัญหาการวิจัยดังกล่าวจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้
คุณค่า พ้ืนที่ขนอมส่วนใหญ่จะมีเพียงการศึกษาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแหล่งท่องเที่ยว
ให้ยั่งยืนในพ้ืนที่ขนอม (วรานันต์ ตันติเวทย์ และ โสสกาว เพชรานนท์, 2557) การสื่อสารการตลาด
การใช้บริการโรงแรมขนาดเล็กอ าเภอขนอม (ธิดาววรณ เพชรรัตน์, 2556) การประเมินมูลค่าเชิง
นันทนาการการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมหาดในเพลาพ้ืนที่อ าเภอขนอม (ณรงค์ศักดิ์ บุญวงศ์, 
2556) ความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลในพื้นที่หมู่เกาะทะเลใต้พ้ืนที่ขนอม (BRT, 
2550) ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยต่างๆ จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่การศึกษาในพ้ืนที่
อ าเภอขนอมเป็นการศึกษาวิจัยในประเด็นของด้านสิ่งแวดล้อมภายในพ้ืนที่ และในพ้ืนที่ชุมชนขนอม
ยังให้ความส าคัญกับความต้องการและความรู้สึกของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย 
ท าให้ไม่สามารถประเมินได้ว่าการพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวที่ได้กระท าไปนั้น ตรงตามความ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวหรือไม่ ด้วยศักยภาพของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น
พ้ืนที่ดังกล่าวมีความพร้อมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาระดับการรับรู้คุณค่า
ความส าคัญและการรับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงานภายในแหล่งท่องเที่ยวภายใต้มุมมองของ
นักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมภายใต้องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว โดยองค์ประกอบการ
ท่องเที่ยวเป็นปัจจัยก่อให้เกิดการท่องเที่ยว และเป็นสิ่งที่ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถตัดสินใจเลือก
แหล่งท่องเที่ยวได้ตามความสนใจ มีนักวิชาการได้น าเสนอองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวไว้
หลากหลายทัศนะ ซึ่งส่วนมากนั้นองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ถูกน ามาใช้เ พ่ือ
การศึกษา การพัฒนาพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว หรือเป็นที่รู้จักกันมาก คือ องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว 
5 A’s  เท่านั้น (Western, 2008) ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า องค์ประกอบที่สามารถมีส่วนเข้า
มาดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามายังแหล่งท่องเที่ยวได้นั้นไม่ใช่เพียงแต่ องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว  
5 A’s แต่ยังมีปัจจัยด้านอื่นๆที่ส าคัญที่ท าให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวได้นั้น คือ การให้การบริการ
ที่ดีเลิศของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (Cooper, 1998) ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องได้รับการ
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บริการจากบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ท่องเที่ยวเช่นกัน นอกจากนี้สิ่งที่
ส าคัญที่สุดที่นักท่องเที่ยวจะพิจารณาในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นคือ  
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และทรัพย์สิน รวมไปถึงความปลอดภัยภายในแหล่งท่องเที่ยวเช่นกัน 
(Peter, 2000) องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วย Attractions (Deng, 2002; Gunn, 
1988; Middleton, 1994; Western, 2008)  Accommodation ( Holloway, 1998; Western, 
2008) Activity (Inkpen, 1998; Western, 2008) Amenity (Handszuh, 1995; Western, 2008) 
Accessibilities ( Gould, 1969; Hansen, 1959; Litman, 2003, 2007; Western, 2008) 
การบริการนักท่องเที่ยวที่ดี ถือเป็นหัวใจส าคัญ ไม่เพียงเป็นการสร้างความแตกต่าง และทางเลือก
ให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการท่องเที่ยวของแต่ละพ้ืนที่อีกด้วย 
การบริการนักท่องเที่ยวให้ได้รับความประทับใจ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว ให้นักท่องเที่ยว
เลือกที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่ไปอีกนาน และยังท าให้แหล่งท่องเที่ยวมีคุณค่ามากขึ้นอีกด้วย  
Service (Handszuh, 1995; กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) นอกจากนี้ความปลอดภัยใน
การท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวนับได้ว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
ความปลอดภัยสามารถช่วยป้องกันความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 
ซึ่งหากเกิดความเสียหายทางด้านความปลอดภัย ก็จะท าให้การท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ได้รั บความ
น่าเชื่อถือน้อยลง ดังนั้นองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญควรจัดให้มีมาตรการด้านความ
ปลอดภัยต่างๆส าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ให้ดีที่สุด Safety and 
Security (Narayan, 2008; Peter, 2000; Tangit., 2016) จากนักวิชาการหลายท่านจะเห็นได้ว่า
ปัจจัยองค์ประกอบที่ส าคัญหลักๆในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนั้นคือ 5A's 
แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีองค์ประกอบปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส าคัญที่มีส่วนท าให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว
ภายในพ้ืนที่นั้นได้แก่ ความปลอดภัยละการให้บริการ และเพ่ือให้เกิดการรับรู้องค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์จึงได้ ใช้รูปแบบเทคนิคในการวิเคราะห์ระดับความส าคัญและ
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน ( IPA) ของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม โดยการศึกษาการรับรู้
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของแหล่งท่องเที่ยวผ่านระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อ
องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้ 

การศึกษาเกี่ยวกับเทคนิค IPA ยังมีอยู่ค่อนข้างน้อย และมากไปกว่านั้นยังไม่มีนักวิชาการ
ท่านใดศึกษาเทคนิค IPA ผ่านระดับความพึงพอใจเพ่ือสะท้อนการรับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นถือได้ว่างานวิจัยชิ้นนี้สามารถช่วยเติมเต็มช่องว่าง (Gap) 
การศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ IPA ผ่านระดับความพึงพอใจได้เป็นอย่างดี  

จากแนวคิดทฤษฎี เพ่ือวิเคราะห์วงจรชีวิตของการท่องเที่ยวในบริบทพ้ืนที่ชุมชนขนอมด้วย
แบบจ าลองบัทเลอร์ (Butler’s Model) (Butler, 1980) พบว่า จากมุมมองขององค์ประกอบทางด้าน
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ของแหล่งท่องเที่ยว (5 A’s) จะเห็นได้ว่า การท่องเที่ยวภายในชุมชนขนอมอยู่ในขั้นเริ่มต้น 
(Involvement stage) ในระยะแรกคนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในการจัดหาสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับการท่องเที่ยวในระยะแรก และคนท้องถิ่นเริ่มมีการโฆษณาเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวและ
การติดต่อสื่อสารระหว่าง 2 กลุ่มจะยังอยู่ในระดับสูงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของผู้คนที่
เกี่ยวข้องในการท่องเที่ยว ภาครัฐ เริ่มถูกกดดันให้สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการ
ท่องเที่ยว เช่น ระบบขนส่ง และ สิ่งอ านวยความสะดวกในท้องถิ่นที่นักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องใช้ ฯลฯ 
ส าหรับมุมมองในส่วนของการจัดการกลยุทธ์ด้านการตลาด การท่องเที่ยวในชุมชนขนอมด้วย
แบบจ าลองบัทเลอร์ (Butler’s Model) จะเห็นได้ว่า การท่องเที่ยวภายในชุมชนขนอมอยู่ในขั้น
พัฒนา (Development stage) ในขั้นนี้สิ่งดึงดูดใจดั้งเดิมในพ้ืนที่ถูกส่งเสริมเติมแต่งด้วยสิ่งดึงดูดที่
มนุษย์สร้างขึ้น เช่น อุทยาน แห่งชาติทางธรรมชาติเริ่มมีศูนย์เรียนรู้ภูมิประเทศเริ่มเปลี่ยนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนของการพัฒนาใหม่ ในขั้นนี้คนท้องถิ่นบางส่วนเริ่มที่จะคัดค้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้  
ผู้บริหารท้องถิ่น อาจเข้ามาเก่ียวข้องในการวางแผนและการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกและอีกครั้งที่
แนวทางปฏิบัตินี้อาจจะ ไม่เหมาะกับคนท้องถิ่นทั้งหมดในระหว่างช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวจ านวนของ
นักท่องเที่ยวอาจจะเริ่มมากกว่าจ านวนประชากรในท้องถิ่นและการใช้แรงงานที่ถูกน า เข้ามา 
เริ่มเกิดขึ้น เริ่มมีขนาดตลาดเพียงพอส าหรับ อุตสาหกรรมเสริม เช่น ซักรีด ที่จะเกิดขึ้นด้วยเพ่ือ
บริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และสิ่งที่ส าคัญที่เป็นองค์ประกอบหลักของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละ
พ้ืนที่ต้องมีและให้ความส าคัญเป็นอย่างมากเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่ดังกล่าว 
คือ การให้บริการ (Service) และ ความปลอดภัย (Safety and Security) ทางด้านต่างๆในพ้ืนที่ 
จากทฤษฎีของบัทเลอร์ (Butler’s Model) เห็นได้ว่าพ้ืนที่ชุมชนขนอมอยู่ในขั้นใดของทฤษฎีของ 
บัทเลอร์ และจากการวิเคราะห์ดังกล่าวเรายังสามารถตั้งรับมือการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นไปในวัน
ข้างหน้าของพ้ืนที่ตามทฤษฎีของบัทเลอร์ ดังนั้น ทฤษฎีบัทเลอร์จึงเป็นทฤษฎีที่น ามาวิเคราะห์ในการ
เลือกพ้ืนที่และตั้งมือรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นไปในอนาคต  

ดังนั้นผู้ศึกษาวิจัยจึงเห็นว่าประเด็นปัญหาการวิจัยจะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนขนอม และชุมชนอ่ืนๆที่มีบริบทพ้ืนที่คล้ายคลึงกันซึ่งสามารถน า
รูปแบบการการจัดการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่ นอกจากนี้ประเด็นปัญหาการวิจัยยังสามารถ
เป็นแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม 
จังหวัด นครศรีธรรมราช ได้เป็นอย่างดี ส าหรับ ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงภาคการศึกษาต่อไปใน
อนาคต 
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1.2 ค าถามงานวิจัย 
ท าอย่างไรจึงจะสามารถส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมได้ประสบ

ความส าเร็จ 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.3.1 เพื่อศกึษาระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม (Importance)  
1.3.2 เพื่อศึกษาระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) แหล่ง

ท่องเที่ยวชุมชนขนอม  
1.3.3 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญ (Importance) และระดับการ

รับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม  
1.3.4 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้าน

อรรถประโยชน์ชุมชนขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช 
 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาวิจัยชิ้นนี้เป็นงานศึกษาวิจัยที่มุง่จะน ากระบวนการศึกษาวิจัย โดยขอบเขตของการ

วิจัยมีดังนี้ 
1.4.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ ชุมชนขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1.4.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาวิจัยนี้วางแผนใช้เวลาด าเนินการ 1 ปี 
1.4.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา การใช้แนวคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ ยว 

(Tourism Destination Components) การรับรู้คุณค่า (Perceived Value) ความส าคัญและ
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Importance-Performance Analysis; IPA) จากขอบเขตด้านเนื้อหา
ดังกล่าวสามารถน ามาผนวกกับผลการสัมภาษณ์ และเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยว โดยการน า
แนวคิดทฤษฎีมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดเป็นแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 ภาคอุตสาหกรรมและเอกชน 
1.5.1.1 ภาคอุตสาหกรรมและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทราบถึงระดับการรับรู้

คุณค่าความส าคัญ ( Importance)  และระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
(Performance) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม สามารถน ามาจัดการประยุกต์ใช้ในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวได ้
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1.5.1.2 ผลการเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว
ด้านอรรถประโยชน์จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนขนอม และชุมชนอื่นๆท่ีมีบริบทคล้ายคลึงกันสามารถใช้
เป็นแนวทางการวางแผนการปฏิบัติงานในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมและชุมชนอ่ืนๆได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

1.5.1.3 ภาคอุตสาหกรรมและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้ทราบถึงระดับการรับรู้
คุณค่าความส าคัญ ( Importance)  และระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
(Performance) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม ท าให้สามารถเห็นช่องว่างระหว่างระดับความส าคัญ
และระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานสามารถน ามาเป็นแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่ า
องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช 

1.5.1.4 ภาคอุตสาหกรรมและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทราบถึงระดับการ
รับรู้คุณค่าความส าคัญ ( Importance) และระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
(Performance) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม เพ่ือน ามาต่อยอดเป็นแนวทางการส่งเสริมการรับรู้
คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ตามความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสม 

1.5.1.5 น าเสนอรายงานการวิจัยต่อชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้องในการน ารายงานการวิจัยไปปรับใช้ในพื้นที่ 

1.5.1.6 ผลการศึกษาวิจัย พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวสามารถน ามาปรับใช้เพ่ือการจัดการส่งเสริม 
พัฒนาองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ให้ประสบความส าเร็จได้ 
 

1.5.2 ภาครัฐ 
1.5.2.1 ภาครัฐผู้ก าหนดนโยบายได้ทราบถึงระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญ (Importance) 

และระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม 
และสามารถใช้ข้อมูลที่ได้เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาชุมชน การท่องเที่ยวและการบริการในชุมชน 
เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

1.5.2.2 ภาครัฐทราบถึงแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้าน
อรรถประโยชน์ สามารถน ามาจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

1.5.3 ภาคการศึกษา 
1.5.3.1 ผลงานการศึกษาวิจัยสามารถน าไปต่อยอดการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
1.5.3.2 สถาบันการศึกษา สามารถน าผลการศึกษาไปใช้เพ่ือเป็นองค์ความรู้ในการเรียนการ

สอน ทางด้าน การพัฒนาองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว การจัดการองค์ประกอบของ  
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แหล่งท่องเที่ยว ความส าคัญและประสิทธิภาพการด าเนินงานของแหล่งท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น  
รวมถึงใช้ในการต่อยอดงานวิจัยเพื่อในการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

1.5.3.3 ผลการวิจัยนี้ช่วยในการเติมเต็มช่องว่างเกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวให้
เพ่ิมมากขึ้น และ สามารถเติมเต็มเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านความส าคัญและประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน IPA  เกี่ยวกับองคป์ระกอบของแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน  
 
1.6 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

1.6.1  การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางของนักท่องเที่ยวและหรือผู้มาเยือน เพ่ือการ
พักผ่อนหย่อนใจหรือเพ่ือความสนุกสนานนันทนาการซึ่งการท่องเที่ยวเป็นกระบวนการที่มี
ความสัมพันธ์ต่อกันระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
โดยนักท่องเที่ยวจะได้รับความรู้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน (อุไรวรรณ เปี่ยมนิเวศน์, 2544, p. 15) 

1.6.2  การท่องเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง การก าหนดทิศทางการท่องเที่ยวและการบริการ
โดยชุมชน ซึ่งการจัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน รวมไปถึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมบทบาทความเป็น
เจ้าของในการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ เพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยวและหรือผู้
มาเยือน โดยชุมชนจะต้องค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมในชุมชนของ
ตนเอง (วีระพล ทองมา และ ประเจต อ านาจ, 2547, p. 11) 
  1.6.3 การรับรู้คุณค่า หมายถึง การรับรู้คุณค่ามุมมองของนักท่องเที่ยว โดยคุณค่าเป็นสิ่งที่
ผู้บริโภคต้องการในแหล่งท่องเที่ยวหลังจากเดินทางท่องเที่ยวชุมชนขนอม รวมถึงคุณภาพที่ลูกค้า
ได้รับในราคาที่จ่ายออกไป หรือสิ่งที่ลูกค้า ได้รับในสิ่งที่ลูกค้าได้จ่ายไป (Lovelock, 2011, p. 8; 
Zeithaml., 2009, p. 21) ซึ่งนักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้คุณค่า คือ การรับรู้คุณค่าด้านอรรถประโยชน์ 
(Functional Value)  

1.6.4  แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) หมายถึง ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในชุมชนขนอมที่
สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ มีเสน่ห์เฉพาะตัว มีชื่อเสียง อันมาจากความงามตาม
ธรรมชาติ วัฒนธรรม งานมหกรรม ประเพณีท้องถิ่นรวมไปถึงวิถีชีวิตของชุมชนเจ้าของบ้านในแหล่ง
ท่องเที่ยวจะมีจุดที่เป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว จุดหนึ่งหรือหลายจุดก็ได้ถ้ามีสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวหลายจุด แหล่งท่องเที่ยวนั้นจะมีนักท่องเที่ยว สนใจนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกันมาก 
(Swarbrooke, 1998, p. 1) 

1.6.5 ที่พัก (Accommodation) หมายถึง โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ แค้มป์ ส าหรับการ
ท่องเที่ยวซึ่งต้องมีการค้างคืนภายในแหล่งท่องเที่ยวอย่างน้อย 1 คืน แหล่งท่องเที่ยวควรมีจ านวนที่
พักที่เพียงพอ พร้อมทั้งมี ความหลากหลายด้านราคาและการบริการ ที่เหมาะสมต่อสถานที่และที่พัก
ควรอยู่ไม่ไกลจากแหล่งทอ่งเที่ยวมากนัก (Holloway, 1998, p. 146)  
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1.6.6 การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) หมายถึง เส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวใน
การเดินทางมาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึง แหล่งท่องเที่ยวได้
อย่างสะดวกและใกล้ชิด แม้ว่าแหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามแต่หากขาดความสะดวกในการเข้าถึง 
นักท่องเที่ยวจะไม่เดินทางไปเที่ยวชม เช่น สนามบิน ระบบคมนาคม ระบบขนส่งสาธารณะ รวมไปถึง
บริการด้านอุตสาหกรรมขนส่ง เช่น การขนส่งทางอากาศ ทางบก และทางน้ า ซึ่งสามารถจะ
เอ้ืออ านวยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง(Destination) หรือแหล่ง
ท่องเที่ยว(Attraction) (Middleton, 1994, p. 87) 

1.6.7 สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวกที่สามารถสร้าง
ความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยว 
มีการก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกโครงสร้างพ้ืนฐานขึ้นตามความต้องการของนักท่องเที่ยวภายใน
แหล่งท่องเที่ยว เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว ตู้แลกเงิน ตู้  ATM โรงพยาบาล 
ศูนย์อาหาร แหล่งช๊อปปิ้ง ห้องน้ าสาธารณะ สถานที่จอดรถ ปั๊มน้ ามัน ระบบการสื่อสารต่าง ๆ 
(Cooper, 1998, p. 106) 

1.6.8 กิจกรรม (Activities) หมายถึง กิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม ได้ลงมือท าซึ่ง
อาจเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนในชุมชน โดยกิจกรรมนั้นจะมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับ
นักท่องเที่ยวที่แสวงหาประสบการณ์ สามารถกระท าในช่วงเวลาที่พ านักและท่องเที่ยว ณ สถานที่นั้น 
เพ่ือท าให้การท่องเที่ยวและช่วงเวลาพักผ่อนของนักท่องเที่ยวน่าสนใจ มากขึ้น และกิจกรรมต่าง ๆ 
ควรมีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเช่น กิจกรรมทางทะเล ด าน้ า 
ปีนเขา เดินป่า ว่ายน้ า เป็นต้น (Inkpen, 1998, p. 106) 

1.6.9 การรับรู้คุณค่าด้านอรรถประโยชน์ (Functional Value) หมายถึง คุณค่าที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพของตัวสินค้า แหล่งท่องเที่ยว เช่น ความหลากหลายประเภทของ
แหล่งท่องเที่ยว จ านวนแหล่งท่องเที่ยว การรองรับนักท่องเที่ยว รวมไปถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ราคาของสินค้านั้น (Sheth, 1991, p. 160; Xiao, 2009, p. 612) 

1.6.10 การให้บริการ (Service, people) หมายถึง การบริการที่รองรับการท่องเที่ยวจัดเป็น 
อุปทานประเภทหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวแต่เป็นบริการที่รองรับ 
ให้เกิดความสะดวกสบายและความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งบางครั้งจัดเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
เช่นกัน การบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่ บุคลากรที่มีส่วนทางการท่องเที่ยว  
ที่พักส าหรับนักท่องเที่ยว ร้านอาหารและเครื่องดื่ม การบริการน าเที่ยว และ องค์ประกอบอ่ืนๆ 
(Parasuraman, 1998, p. 12) 

1.6.11 ความปลอดภัย (Safety and Security) หมายถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้ง
ชีวิต และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวที่ เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนขนอม ทั้ งภัยจากที่ พัก  
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ภัยจากการเดินทาง ภัยจากแหล่งท่องเที่ยว เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย การแจ้งเหตุฉุกฉิน ตู้ยาม 
ตู้โทรศัพท์ (Narayan, 2008, p. 270) 

1.6.12 ความส าคัญ (Importance) หมายถึง ความปรารถนาหรือความต้องการของผู้บริโภค 
ที่พวกเขาคาดหมายว่าจะเกิดขึ้นก่อนเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนขนอม (Parasuraman, 1998, p. 
12) 

1.6.13 ประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) หมายถึง การรับรู้ถึงระดับความ 
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  
ขนอมโดยแหล่งท่องเที่ยวมีการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆเพ่ือรองรับการให้บริการส าหรับ
นักท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก สิ่งอ านวยความสะดวก กิจกรรม การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
การให้บริการ และ ความปลอดภัย ทั้งนี้งานวิจัยชิ้นนี้จึงวัดผ่านระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

1.6.14 ขนอม หมายถึง ต าบลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตะวันออก 
(อ่าวไทย) มีจ านวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 3 (เทศบาลต าบลขนอม, 2558)



 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้นการศึกษา ค้นคว้า เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่า
องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช ซึ่งสามารถ
ช่วยให้ชุมชนมีความรู้และสามารถน ามาเป็นแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับพ้ืนที่ ผู้ศึกษาวิจัยจึงได้ท าการรวบรวม
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาน าเสนอ ได้แก่ 2.1 แนวคิดการท่องเที่ยวและการบริการ 
ซึ่งน าเสนอเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส าคัญ ของแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมตัวชี้วัดองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยวจากนักวิชาการต่างๆ 2.2 แนวคิดการรับรู้ เกี่ยวกับการรับรู้ของนักท่อง เที่ยวที่มีต่อ
องค์ประกอบที่ส าคัญต่อแหล่งท่องเที่ยว โดยการศึกษาดังกล่าวนี้ มุ่งเน้นเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าด้าน
อรรถประโยชน์ (Functional Value) เป็นส าคัญ 2.3 ทฤษฎีของบัทเลอร์ เพ่ือเป็นการวิเคราะห์พ้ืนที่
ชุมชนขนอมนั้นได้ว่าอยู่ในขั้นตอนใดของทฤษฎีของบัทเลอร์เพ่ือเป็นการน ามาวิเคราะห์และ ตั้งมือรับ
กับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมไปถึงการพัฒนาพ้ืนที่ให้มีความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้นในบทที่2 นี้จึงได้ท าการน าแสนอแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
2.1 แนวคิดการท่องเที่ยวและการบริการ 

องค์การสหประชาชาติในการประชุมว่าด้วยการเดินทางและท่องเที่ยว ณ กรุงโรม เมื่อปี พ.ศ. 
2506 ได้กล่าวความหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวคือ กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีเงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอยู่ 3 
อย่ าง  ได้ แก่  1)  การต้อง เดินทางท่อง เที่ ยวจากที่ อยู่ ปกติ ไปยั งสถานที่ แห่ ง อ่ืนชั่ วคราว 
2) มจีุดหมายปลายทางด้วยความสมัครใจและเพ่ือไปเยี่ยมเยือนจุดหมายปลายทาง 3) การเดินทางที่มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ต้องไมใ่ช่เป็นการประกอบอาชีพและการเดินทางไป
อยู่ประจ า ซึ่งมีความหมายสอดคล้องกับ ใจพร เศรษฐาภิวัติกุล (2544) การท่องเที่ยว เป็นค าที่มี
ความหมายค่อนข้างกว้างขวางเพราะมิได้หมายความเฉพาะเพียงการเดินทาง เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ
หรือเพ่ือการประชุมสัมมนา เพ่ือศึกษาหาความรู้ เพ่ือการกีฬา เพ่ือการติดต่อธุรกิจ ตลอดจนการเยี่ยม
เยือนญาติพ่ีน้อง นับว่าเป็นการท่องเที่ยวทั้งสิ้น ส าหรับ แมคอินทอช McIntosh (1984) กล่าวว่า 
การท่องเที่ยวเป็นผลรวมของปรากฏการณ์ต่าง ๆ และความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น จากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นักท่องเที่ยวกับธุรกิจบริการต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือสร้างความพอใจให้กับนักท่องเที่ยว
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หรือผู้มาเยือน นอกจากนี้  จุฑามาศ ไชยศร (2536) ได้สรุปความหมายการท่องเที่ยว ไว้ว่า 
เป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือไปเที่ยวชม เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานที่ต่างๆ
หรือ ทัศนศึกษา โดยมีการก าหนดระยะเวลาไปกลับ ซึ่งแม้ว่าจะไปเพ่ือหารายได้  รวมไปถึงการท า
ธุรกิจ ดังนั้นจึงนับได้ว่าเป็นการเดินทางดังกล่าวเป็นการเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน 
นอกจากนี้ อุไรวรรณ เปี่ยมนิเวศน์ (2544) นิยามความหมายถึงการท่องเที่ยวไว้ว่า เป็นการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาด้วยความสมัครใจ และกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวสามารถก่อให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เป็นเจ้าบ้าน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น
ดังกล่าวนั้นนักท่องเที่ยวต่างมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันไป ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (2547) กล่าวถึง 
การท่องเที่ยว คือการท่องเที่ยวโดยผู้ท่องเที่ยวไม่มุ่งหวังที่จะได้รับผลตอบแทน แต่เป็นการท่องเที่ยว
เพ่ือพักผ่อนหย่อนอารมณ์ เพ่ือท านุบ ารุงสุขภาพ และเพ่ือสนองความอยากรู้อยากเห็น Gee (2007) 
ได้ให้ความหมายไว้ว่า การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจแห่งชาติ ซึ่งเก่ียวกับการจัดเตรียมที่พัก 
การหาอาหารและการให้ความบันเทิงแก่นักเดินทาง (Traveler) ผู้ซึ่งมาเยี่ยมสถานที่ที่มิใช่ที่อาศัย
ถาวรหรือที่ท างานประจาของเขา ทั้งนี้การเดินทางท่องเที่ยว (Travel) ไม่ได้เป็นอุตสาหกรรม แต่เป็น
การรวมตัวของธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการบริการแก่นักท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบในระบบของ
การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว (Tourism) จึงมีความหมายที่หลากหลาย ซึ่งการเดินเดินทางท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวต่างมีความหลากหลายทางด้านจุดประสงค์ในการเดินทาง เช่น การเดินทางเพ่ือมา
พักผ่อน เพ่ือความสนุกสนาน ความบันเทิง นอกจากนี้ยังมีการเดินทางของนักท่องเที่ยวเพ่ือเป็นการ
จัดการทางด้านงานประชุม สัมมนา กีฬา หาความรู้ รวมไปถึงการจัดการติดต่อทางด้านธุรกิจ 
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2550) ดังนั้นความหมายของ “การท่องเที่ยว” (Tourism) 
ตามนิยามสากล หมายถึง ผลรวมของปรากฏการณ์ต่างๆ และความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับธุรกิจและบริการต่างๆ อีกด้วย 

จากความหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปไว้ว่า การท่องเที่ยว 
หมายถึง การเดินทางไปยังสถานที่ใดที่หนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน การเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ในการเรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของ
ท้องถิ่นนั้นๆ และเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ส าหรับนักท่องเที่ยว และยังเป็นการนันทนาการให้กับชีวิต
เท่านั้นมิได้เป็นไปเพ่ือการหารายได้และธุรกิจแต่อย่างใด 
 

2.1.1 องค์ประกอบของการท่องเที่ยว  
Mc Intosh (2007) ได้จัดองค์ประกอบและสรุปการท่องเที่ยวไว้ 4 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้  
1) ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายที่มี

อยู่ในพ้ืนที่ที่จะสามารถใช้เพ่ือให้ความบันเทิงเริงใจแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งองค์ประกอบหลักในกลุ่มนี้ก็
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ได้แก่ อากาศ ภูมิประเทศ แหล่งน้ า  พืชพันธุ์ ไม้ ความสวยงามตามธรรมชาติ  ชายหาดและ
สภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ในด้านทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม กล่าวถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆ 
สิ่งมีชีวิตและมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม
ทางสังคม และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งที่ธรรมชาติสร้าง และมนุษย์สร้างแต่ เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต 
สิ่งแวดล้อมที่ดีควรยกระดับจิตใจที่ดีงามของนักท่องเที่ยว และส่งผลดีต่อสุขภาพ ดังนั้น  ความพึง
พอใจจึงไม่ควร เกิดข้ึนจากสิ่งแวดล้อมประเภทอบายมุข และเกิดมลพิษ ในเรื่องน้ า เสียง อากาศ และ 
สุนทรียภาพ 

2) โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ซึ่งโครงสร้างพ้ืนฐานเหล่านี้เกิดขึ้นจากการสร้างและ
การพัฒนา ซึ่งได้แก่ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบการก าจัดของเสีย รวมถึงสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ที่เป็น
เครื่องอ านวยความสะดวก ได้แก่ ที่จอดรถ ถนน ทางด่วน สนามบิน สถานีขนส่ง ที่พัก โรงแรม ร้านค้า 
ศูนย์การค้า พิพิธภัณฑ์ ศูนย์กลางความบันเทิง 

3) การคมนาคมขนส่ง (Transportation) เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถไฟ เรือ เครื่องบิน 
และรถโดยสารประจ าทาง  

4) ทรัพยากรทางวัฒนธรรม (Hospitality and Cultural Resources) ซึ่งรวมทุกสิ่งที่เป็น
ความมั่งคั่งทางวัฒนธรรม ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดประทับใจ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้
ให้ความหมายของ ธุรกิจและการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว 
ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ 8 ประการดังต่อไปนี้ คือ 1) ที่พัก 2) ร้านอาหารและภัตตาคาร 
3) บริการน าเที่ยว 4) ร้านขายของที่ระลึก 5) ความปลอดภัย 6) การเผยแพร่และการโฆษณา 
7) การคมนาคมขนส่ง ได้แก่ การการคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 8) สิ่งดึงดูดใจให้
เกิดการท่องเที่ยว เช่น ทะเล ภูเขา แม่น้ า รวมทั้งวัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถานกล่าวคือ สิ่งที่ท า
ให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและต้องการมาเยี่ยมชม ซึ่งอาจจะเป็น สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น หรือ สิ่งที่มี
อยู่แล้วในธรรมชาติ (สุรีย์ บุญญานุพงศ์, 2539) 

จากองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเห็นได้ว่า การท่องเที่ยวมีการพัฒนาขึ้นเป็นอุตสาหกรรม
จ าเป็นที่จะต้องมีปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆ มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น แต่อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวนั้นจ าเป็นต้องมีปัจจัยทางด้านองค์ประกอบต่างๆอีกหลายประการเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นกัน 
ซึ่งจากความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันขององค์ประกอบเหล่านี้ จี เจมส์ และคณะ (Dickman, 1997; 
Gee, 2007) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกับธุรกิจต่างๆ แล้วพบว่า
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับธุรกิจต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และส าหรับแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นจุดที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว ซึ่งต้องประกอบด้วยด้วยองค์ประกอบ หลาย ๆ อย่าง 
(Burkart, 1985)กล่าวถึง แหล่งท่องเที่ยวต้องประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 ประการ คือ การเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวสิ่งดึงดูดใจ และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน (Mill., 1985) แหล่งท่องเที่ยวประกอบด้วย
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สิ่งดึงดูดใจ ที่ พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก สิ่งอ านวยความสะดวกหรือบริการอ่ืนๆ 
ปัจจัยพ้ืนฐานในเรื่อง ระบบการสื่อสารและสาธารณูปโภค การขนส่ง นอกจากนี้ พยอม ธรรมบุตร 
(2549) จึงได้ท าการแบ่งองค์ประกอบของการท่องเที่ยวออกเป็น 5 กลุ่ม (5 A’s) ดังนี้  

1) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เช่น 
การขนส่ง การคมนาคมที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับสนามบิน ตัวเมือง สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง 
รวมถึงคุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานของพ้ืนที่ ได้แก่ ถนน ทางหลวง โครงข่ายคมนาคม เป็นต้น 
(Christina, 2008; Dickman, 1997; Ezeani, 2016; George, 2001; Laws, 1995; Metin, 1999; 
Michael, 2003; Middleton, 1994; Peter, 2000) 

2) ที่พักแรม (Accommodation) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญเช่นกัน โดยเฉพาะส าหรับการ
ท่องเที่ยวซึ่งจะต้องมีการค้างคืนในแหล่งท่องเที่ยวอย่างน้อย 1 คืน เช่น โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ 
แค้มป์ เป็นต้น (Christina, 2008; Cooper, 1998; Evans, 1989; Ezeani, 2016; George, 2001; 
Holloway, 1998 ; Joppe, 2001 ; Laws, 1995 ; Metin, 1999 ; Michael, 2003 ; Peter, 2000; 
So¨rensson, 2013; Wight, 1997) 

3) แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) เป็นหัวใจขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเพราะเป็นสถานที่
ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว อาจเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ วัฒนธรรม งานมหกรรม ประเพณีท้องถิ่น
ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนเจ้าของบ้าน เป็นต้น (Christina, 2008; Evans, 1989; Ezeani, 2016; 
George, 2001; Laws, 1995; Metin, 1999; Michael, 2003; Peter, 2000; Swarbrooke, 1998) 

4) กิจกรรม (Activities) มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับนักท่องเที่ยวซึ่งแสวงหาประสบการณ์
จึงจ าเป็นต้องมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เป็นต้น 
การด านา การเกี่ยวข้าว การจับปลา การกรีดยาง การท าหัตถกรรมพ้ืนบ้าน หรืออาจเป็นกิจกรรม
นันทนาการ เช่น การด าน้ า การเดินป่า การดูนก หรือกิจกรรมผจญภัย เช่น การล่องแก่ง การขี่ช้าง 
การปีนหน้าผา เป็นต้น ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวจะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยว
(Christina, 2008; Inkpen, 1998; Kristen, 2004; Laws, 1995; Metin, 1999; Michael, 2003; 
Peter, 2000; Richard, 2003) 

5) บริการต่างๆ (Amenities) ในแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวจ าเป็นต้องมีการบริการด้าน
ต่างๆ มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ได้ แก่ ศูนย์ข้อมูล
นักท่องเที่ยว ตู้ ATM ตู้แลกเงิน ศูนย์อาหาร โรงพยาบาล ปั๊มน้ ามัน เป็นต้น (Bruyere, 2002; 
Christina, 2008; Cooper, 1998; Evans, 1989; Gnoth, 2002. ; Janes, 2003; Johns, 1998; 
Kristen, 2004; Laws, 1995; Metin, 1999; Michael, 2003; Moscardo, 2004; Peter, 2000) 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ให้ค าจ ากัดความขององค์ประกอบในการท่องเที่ยว ไว้ดังนี้
องค์ประกอบของการ ท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ องค์ประกอบต่างๆ 8 ประการ 
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ดังนี้ 1. การคมนาคมขนส่ง (การคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ า และทาง อากาศ)  2. ที่ พัก 
3. ร้านอาหาร และภัตตาคาร 4. บริการน าเที่ยว (Anderson, 2011; Gnoth, 2002.; McArthur, 
1994; Peter, 2000; Zhang, 2004) 5. สิ่งดึงดูดใจให้เกิดการท่องเที่ยว เช่น ทะเล ภูเขา แม่น้ า 
รวมทั้ง ประเพณี วัฒนธรรม และโบราณสถาน (กล่าวคือ สิ่งที่ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจ และ
ต้องการมาเยี่ยมชม ซึ่ง อาจเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ หรือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้)  

6. ร้านขายของที่ระลึก และสินค้าพ้ืนเมือง (Ezeani, 2016; Hugh, 2011; Kristen, 2004; 
Moscardo, 2004)  

7. ความปลอดภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันกลายเป็น
ปัจจัยส าคัญ ในการตัดสินใจ เดินทางของนักท่องเที่ยวไม่ว่า จะเป็นความปลอดภัยทางอุบัติภัยหรือ
ความปลอดภัยจากอาชญากรรม หากนักท่องเที่ยวประสบความเดือดร้อน ถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
พ่อค้าแม่ค้าหรือมัคคุเทศก์ที่ไม่ได้ขึ้น ทะเบียน หรือรถรับจ้างสาธารณะที่เรียกค่าบริการในอัตราสูง
เกินไป ย่อมต้องส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ โดยรวมของประเทศ และอาจสูญเสียผู้ที่จะกลับมาเที่ยวใน
ครั้งต่อๆ ไป ในทางตรงกันข้าม แหล่ง ท่องเที่ยวที่มีการจัดการด้านความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมสร้างความมั่นใจ ให้กับนักท่องเที่ยว ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น 
(Cavlek, 2002 ; Christina, 2008 ; Ezeani, 2016 ; Metin, 1999 ; Michael. , 1995 ; Narayan, 
2008; Peter, 2000; Pizam., 1999; Richard, 2003) 

8. การเผยแพร่และโฆษณา การท่องเที่ยวเป็นกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจที่มี
องค์ประกอบ 3 หลัก คือ ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Resource) บริการท่องเที่ยว 
(Tourism Service) และ ตลาดท่องเที่ยว (Tourism Market or Tourist) แต่ละองค์ประกอบมี
องค์ประกอบย่อย ๆ ที่มี ความสัมพันธ์กัน เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน องค์ประกอบย่อย เช่น สภาพ
กายภาพและระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและการลงทุน สังคมและวัฒนธรรม 
องค์กรและกฎหมาย เป็นต้น ความแตกต่างของแต่ละรูปแบบการท่องเที่ยว จึงอยู่ที่ความแตกต่างใน
องค์ประกอบย่อย และความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น โดยความสัมพันธ์ระหว่างระบบย่อยทั้ง 3 เกิดขึ้นเมื่อ
นักท่องเที่ยวไปใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยว เพ่ือนันทนาการ เพ่ือทัศนศึกษา ซึ่งอาจเป็น
การใช้ประโยชน์ โดยตรงและจากการบริการที่เกี่ยวข้อง  (Anderson, 2011; Bruyere, 2002; 
Cavlek, 2002; Christina, 2008; Dolores, 2008; Evans, 1989; Ezeani, 2016; Gnoth, 2002.; 
Hema, 2011; Janes, 2003; Johns, 1998; Joppe, 2001; Laws, 1995; Ma, 2011; McArthur, 
1994; Metin, 1999; Michael., 1995; Moscardo, 2004; Peter, 2000; Pizam., 1999; Richard, 
2003 ; Sari, 2011 ; So¨rensson, 2013 ; Theodoras, 2009 ; Tyrrell, 2004 ; Zhang, 2004) 
สอดคล้องกับ อภิชาต อินทร์พงพันธ์ (2540)กล่าวถึงการท่องเที่ยวเป็นการจัดการบริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวทุกสิ่งทุกประการโดยมีองค์ประกอบทางด้านการท่องเที่ยว คือ 
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1. การคมนาคมขนส่ง ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
2. ที่พักเป็นสิ่งส าคัญส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมื่อมีการเดินทางจึงจ าเป็นต้องเกิดการค้าง
แรมขึ้น 3. ร้านอาหารภัตตาคาร กิจกรรมร่วมที่ต้องเกิดในระหว่างที่นักท่องเที่ยวเดินทาง 
4. บริการน าเที่ยวเป็นธุรกิจที่ด าเนินการเก่ียวกับการเดินทาง อ านวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่
นักท่องเที่ยว 5. สิ่งดึงดูดใจเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งสิ่งดึงดูดใจที่เป็นธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น  
6. ร้านขายของที่ระลึกและสินค้าพ้ืนเมือง เป็นธุรกิจที่ท ารายได้สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับ ธุรกิจอ่ืนใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Ezeani, 2016; Hugh, 2011; Kristen, 2004; Michael, 2003; Moscardo, 
2004; Peter, 2000; Sari, 2011) 7. ความปลอดภัย ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญมาก
เช่นกัน  

นอกจากนี้องค์ประกอบที่ส าคัญที่เป็นองค์ประกอบส าหรับแหล่งท่องเที่ยวยังมี องค์ประกอบ
อ่ืนๆ เช่น สภาพภูมิอากาศ (Christina, 2008 ; Ezeani, 2016 ; Metin, 1999 ; Peter, 2000 ; 
So¨rensson, 2013) ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (Christina, 2008; Ezeani, 2016; Kristen, 
2004; Michael., 1995; Moscardo, 2004; Peter, 2000) อุปกรณ์การปฐมพยาบาล (Ezeani, 
2016) ระบบการติดต่อสื่อสาร (Ezeani, 2016; Laws, 1995; Peter, 2000) และ หน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้อง (Johns, 1998; Peter, 2000) 

จากองค์ประกอบที่กล่าวมา เห็นได้ว่าต่างมีความส าคัญเท่าเทียมกันเป็นอย่างมากที่สามารถ
ท าให้แหล่งท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ สิ่งที่ขาดไม่ได้ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวที่
จ าเป็นต้องมี คอื การบริการ ซึ่งการบริการดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งซึ่งสามารถท าให้
นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ าได้เช่นกัน การบริการถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งสามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจสมความมุ่งหมายที่ตั้งใจไว้ 
ซึ่งผลส าเร็จของการบริการนั้นขึ้นอยู่กับระดับความพึงพอใจ ซึ่งเป็นเรื่องของความรู้สึก ดังนั้นงานวิจัย
ชิ้นนี้ตัวแปรที่ส าคัญอีกประการหนึ่งนั้นคือ การให้บริการ ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม ซึ่งการ
ให้บริการสามารถนิยามใจความส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 
 

2.1.2 การบริการ  
ความหมายของการบริการ  

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551) กล่าวว่า การบริการ หมายถึงกิจกรรมหรือ 
กระบวนการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือองค์การ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ 
บุคคลอ่ืนและก่อให้ เกิดความพึงพอใจจากผลการกระท านั้น ศุภนิตย์  โชครีตนชัย (2536) 
ให้ความหมาย การบริการที่เกิดจากจิตใจที่เต็ม เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีช่วยเหลือเกื้อกูล 
ให้ความสะดวกรวดเร็ว ให้ความเป็นธรรมและความเสมอภาค ซึ่งการให้บริการจะมีทั้งผู้ให้ผู้รับ 
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ถ้าเป็นการบริการที่ดีเมื่อผู้ให้ บริการไปแล้วผู้รับบริการจะเกิดความประทับใจเกิดความชื่นใจ หรือเกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการบริการ ดังกล่าวได้ Kotler (1988) ให้ความหมาย การบริการ หมายถึงกิจกรรม
หรือปฏิบัติการใด ๆ ที่กลุ่มบุคคล หนึ่งสามารถน า เสนอให้อีกกลุ่มบุคคลหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถจับต้องได้
และไม่ได้ส่งผลของความเป็น เจ้าของสิ่งใด ทั้งนี้การกระท าดังกล่าวอาจจะรวมหรือไม่รวมอยู่กับ 
สินค้าที่มีตัวตนได้ (Lehtinen, 1983) การบริการคือกิจกรรมหนึ่งหรือชุดกิจกรรมหลายอย่างที่ 
เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรืออุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 
Gronroos (1998) การบริการ คือ กิจกรรมหนึ่งหรือกิจกรรมหลายอย่าง ที่มีลักษณะไม่มากก็น้อยจับ 
ต้องไม่ได้ซึ่งโดยทั่วไปไม่จ าเป็นต้องทุกกรณีเกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับพนักงาน
บริการหรือลูกค้ากับบริษัทผลิตสินค้า หรือลูกค้ากับระบบของการให้บริการ ที่ ได้จัดไว้เพ่ือช่วยผ่อน
คลายปัญหาของลูกค้า  การบริการ หมายถึงการกระท า หรือกิจกรรม ซึ่งฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งน า เสนอ
ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง (ผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการ ) แต่ไม่ใช่การผลิตสินค้าที่จับต้องได้โดยตรงการบริการเป็น
สิ่งที่ไม่มีรูปลักษณ์หรือตัวตนจึงไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้า ของในสิ่งใดๆการผลิตและส่งมอบ
บริการอาจผูกติดหรือไม่ผูกติดกับตัวสินค้าก็ได้ Parasuraman (1998) ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548) 
กล่าวถึง การบริการที่รองรับการท่องเที่ยวซึ่งจัดเป็นอุปทานประเภทหนึ่ง ซึ่งไม่ ได้เป็นจุดหมาย
ปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวแต่เป็นบริการที่รองรับ ให้เกิดความสะดวกสบายและความบันเทิงแก่
นักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวต่างมีความคาดหวังการบริการจากผู้ให้บริการ การคาดหวังดังกล่าวจะ
หมายถึงสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการถึงการบริการที่จะได้รับจริง ดังนั้นการบริการจึงจัดเป็นสิ่งดึงดู ด
นักท่องเที่ยว ได้เช่นกัน การบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่ บุคลากรที่มีส่วน
ทางการท่องเที่ยว ที่พักส าหรับนักท่องเที่ยว ร้านอาหารและเครื่องดื่ม การบริการน าเที่ยว และ 
องค์ประกอบอ่ืนๆ (Christina, 2008; Ezeani, 2016; Gnoth, 2002.; Moscardo, 2004; Peter, 
2000; Tyrrell, 2004; Zhang, 2004) 
 

คุณภาพของการบริการ   
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) กล่าวถึง คุณภาพการบริการ (Service quality) หมายถึง 

การบริการที่ดีเลิศตรงกับความต้องการหรือเกินความต้องการของลูกค้าจนท าให้ลูกค้าเกิดความพอใจ 
และความจงรักภักด ีในการวัดคุณภาพของการให้บริการ ลูกค้าจะวัดจากองค์ประกอบของคุณภาพใน

การบริการ 5 ข้อดังนี้ 1) สิ่งที่สัมผัสได ้(Tangible)ได้แก่อาคารของธุรกิจบริการเครื่องมือและอุปกรณ์
เช่น เครื่ อง  คอมพิวเตอร์  เคาน์ เตอร์ ให้บริการ  เครื่ อง เอที เ อ็ม ห้องน้ า  ที่ จอดรถ สวน 

ป้ายประชาสัมพันธ์ 2) ความเชื่อถือและไว้วางใจได้ (Reliability) เป็นสิ่งที่จะสามารถส่งมอบบริการ

เพ่ือเป็นการตอบสนองส าหรับลูกค้าได้เป็นอย่างดี 3) ความรวดเร็ว (Responsiveness) การให้บริการ
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ควรมีการจัดกระบวนการในการให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  4) การรับประกัน 

(Assurance) เพ่ือสร้างความเชื่อมัน่ให้กับลูกค้าส าหรับสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากการบริการที่เป็นไปตาม

มาตรฐานและปลอดภัย 5) การเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Empathy) เป็นการตอบสนองในการ
ให้บริการส าหรับลูกค้า รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าที่แตกต่างกันไป มีความเข้าใจ 
เอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคลอย่างถ่องแท้ 

สรุปใจความส าคัญส าหรับตัวแปรเกี่ยวกับการบริการในงานวิจัยชิ้นนี้ คือ การบริการที่รองรับ
การท่องเที่ยวซึ่งจัดเป็นอุปทานประเภทหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวแต่
เป็นบริการทีร่องรับ ให้เกิดความสะดวกสบายและความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวต่างมี
ความคาดหวังการบริการจากผู้ให้บริการ การคาดหวังดังกล่าวจะหมายถึงสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการถึง
การบริการที่จะได้รับจริง ดังนั้นการบริการจึงจัดเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว ได้เช่นกัน การบริการใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่ บุคลากรที่มีส่วนทางการท่องเที่ยว ที่พักส าหรับนักท่องเที่ยว 
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม การบริการน าเที่ยว และ องค์ประกอบอ่ืนๆ  ดังนั้น การบริการจึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งท่ีควรเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะน ามาศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้ 

จากองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวและการบริการที่กล่าวมานั้นเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่เป็น
ปัจจัยในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามายังแหล่งท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ ซึ่งจากการรวบรวมตัวชี้วัด
ทางด้านองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว เห็นได้ว่า (Laws, 1995; Metin, 1999; Michael, 2003; 
พยอม ธรรมบุตร, 2549) ต่างให้ความส าคัญกับองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละตัวนั้น และจาก
นักวิชาการหลายท่านจะเห็นได้ว่าปัจจัยองค์ประกอบที่ส าคัญหลักๆในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวนั้นคือ 5A's แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีองค์ประกอบปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส าคัญที่มีส่วนท าให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่นั้นได้แก่ ความปลอดภัยละการให้บริการ จากการรวบรวม
ตัวชี้วัดองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว (Component of tourism destination) ดังแสดงในตาราง
ที่ 2.1  
 

ตารางที่  2.1 รวบรวมตัวชี้วัดองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว (Component of tourism 
destination) 

ล าดับ 
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 

(Component of  
tourism destination) 

รายช่ือผู้ศึกษา 
เกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 

รวม 

1 สถานที่ท่องเที่ยว (Attraction) 1,5,8,9,17,23,24 7 
2 ที่พัก (Accommodation) 1,5,6,8,9,17,18,19,23,24 10 
3 กิจกรรม (Activities) 4,5,8,9,23,24,26 7 
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ล าดับ 
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 

(Component of  
tourism destination) 

รายช่ือผู้ศึกษา 
เกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 

รวม 

4 สิ่งอ านวยความสะดวก 
(Amenities) 
ร้านอาหาร, แหล่งช๊อปปิ้ง  
(Food, Catering, 
Entertainment and 
Shopping) 

3,4,5,7,8,9,12,13,15,17,23,24 12 

5 คมนาคมขนส่ง (Accessibility, 
Transportation) 

1,5,6,8,9,23,24 7 

6 บริษัทน าเที่ยว (Travel 
planning) 

7,9,11,14,16,25,30 7 

7 สภาพภูมิอากาศ (Pleasing 
weather) 

1,5,9,18,24 5 

8 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
 (Historical and Cultural) 

1,3,4,5,8,9 6 

9 ความปลอดภัย  
(Safety and Security) 

1,5,9,24,25,26,27,28 8 

10 การให้บริการ  
(Service Guide / Escort 
facility) 

1,3,5,7,9,10,11,12,15,17,19,20,21,22,24,30 16 

11 อุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
(Basic Medical Facility) 

1 1 

12 ระบบการติดต่อสื่อสาร  
(Communication System) 

1,9,23 3 

13 หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง  
(Government department) 

9,15 2 

14 ของที่ระลึก (Souvenir) 1,2,3,4,8,9,29 7 
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รายช่ือผู้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
 จากข้อมูลรายละเอียดเนื้อหางานวิจัยของนักวิชาการตามที่ได้อธิบายไปแล้วจากหน้า 13-15 
และ จากการรวบรวมตัวชี้วัดองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว (Component of tourism 
destination) ดังตารางที่ 2.1 ได้ศึกษา และรวบรวมตัวชี้วัดองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวมาจาก
งานวิจัยของนักวิชาการดังต่อไปนี้ 

1.  Ezeani (2016) 2. Hugh (2011) 3. Moscardo (2004) 4. Kristen (2004) 5. Christina 
(2008) 6. George (2001) 7. Gnoth (2002.) 8. Michael (2003) 9. Peter (2000) 10. Tyrrell 
(2004) 11. Zhang (2004) 12. Janes (2003) 13. Bruyere (2002) 14. Anderson (2011) 15. 
Johns (1998) 16. McArthur (1994) 17. Evans (1989) 18. So¨rensson (2013) 19. Joppe 
(2001) 20. Ma (2011) 21. Hema (2011) 22.Theodoras (2009) 23. Laws (1995) 24. Metin 
(1999) 25. Cavlek (2002) 26. Richard (2003) 27. Michael. (1995) 28. Pizam. (1999) 29. 
Sari (2011) 30. Dolores (2008) 
 สรุปองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว จากการรวบรวมตัวชี้วัดองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว
ทั้งหมด 14 ด้าน ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก กิจกรรม สิ่งอ านวยความสะดวก การคมนาคม 
บริษัทน าเที่ยว สภาพภูมิอากาศ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ความปลอดภัย การให้บริการ อุปกรณ์
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ระบบการติดต่อสื่อสาร หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และ ของที่ระลึก จัดได้ว่า
องค์ประกอบทั้ง 14 ด้าน ต่างมีความส าคัญอย่างยิ่งที่มีส่วนในการช่วยส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวมี
ความพร้อมมากที่สุด อย่างไรก็ตามจากการรวบรวมตัวชี้วั ดองค์ประกอบที่ส าคัญในล าดับต้นๆ 
เพ่ือท าการศึกษาการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ จึงได้น าองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักๆ 7 ด้านที่นักวิชาการที่หลากหลายต่างเห็นว่าเป็นองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก กิจกรรม การคมนาคมหรือการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  สิ่งอ านวยความ
สะดวก การให้บริการ และความปลอดภัย ซึ่งจากองค์ประกอบหลัก 7 ด้านนี้เป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญเป็นอย่างมากที่นักท่องเที่ยวและนักวิชาการต่า งให้ความส าคัญกับแหล่งท่องเที่ ยว 
ดังนั้นองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญส าหรับการศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักๆ 7 ด้านดังที่กล่าวมา 
 
2.1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการท่องเที่ยว  

จากงานวิจัยของ ทศพล เดชะ (2553) เรื่อง ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว การรับรู้ต่อการ
ท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ และพฤติกรรมของ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้คือ การศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวอิสระชาวยุโรป เดินทางมาเพ่ือ 
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ท่องเที่ยวในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง โดยใช้กรุงเทพมหานครเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่ 
ประเทศอ่ืนๆ ส่วนใหญ่เดินทางโดยเครื่องบิน พักในโรงแรม กิจกรรมที่ท าคือเที่ยวชมอุทยาน 
ประวัติศาสตร์ วัด พระราชวัง พิพิธภัณฑ์ ได้รับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวจากอินเตอร์เน็ต 
เดินทางเป็นคู่ และต้องการเดินทางกลับมาอีกครั้งในอนาคต นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวม 
สูงสุดต่อผลิตภัณฑ์และบริการทางการท่องเที่ยวในด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวทาง 
ธรรมชาติและวัฒนธรรม และการต้อนรับอย่างเป็นมิตรจากคนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวมีทัศนคติต่อ 
ความส าคัญของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว 5 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว 
กิจกรรม สถานที่พักแรม การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆที่ เกี่ยวข้อง 
นักท่องเที่ยวมีระดับการรับรู้ต่อการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยวอยู่ ในระดับ
มาก แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง คือ 
1) พัฒนาการบริหารจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 2) พัฒนาระบบ 
สาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศสมาชิกให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเชื่อมโยงแหล่ง 
ท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงโดยมีกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลาง 3) พัฒนาระบบการตรวจ 
คนเข้าเมืองให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบวีซ่าเดียว ส าหรับ  
6 ประเทศ 4) พัฒนาและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวแบบองค์รวมภายใต้แนวคิด 
6 ประเทศ 1 จดุหมายปลายทาง โดยเน้นจุดแข็งทางด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมและประเพณีส าคัญของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 5) มุ่งเน้นให้ประสบการณ์ที่ดีแก่ 
นักท่องเที่ยวควบคู่การปลูกจิตส านึกให้พวกเขาตระหนักและรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการ 
ท่องเที่ยวอันจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น 
 จากงานวิจัยของ จารีรัตน์ ดาวสวย (2555) เรื่อง การเปรียบเทียบทัศนคติและความพึงพอใจ
ต่อผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว และพฤติกรรมการท่องเที่ยวในพัทยากับหัวหิน
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้คือ การศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวกับความพึงพอใจ
โดยรวมต่อการท่องเที่ยวในพัทยากับ หัวหิน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว
กับความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเที่ยวในพัทยากับหัวหิน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึง
พอใจโดยรวมกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในพัทยากับหัวหิน ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยว
ชาวไทยมีทัศนคติ ต่อผลิตภัณฑ์ ท่องเที่ยวในพัทยาโดยรวมมีทัศนคติ อยู่ในระดับปานกลาง 
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีทัศนคติ ต่อผลิตภัณฑ์ ท่องเที่ยวในหัวหินโดยรวมอยู่ในระดับดี นักท่องเที่ยว
ชาวไทยมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเที่ยวในพัทยาและหัวหินในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจ 
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวในพัทยาและหัวหินโดยรวมอยู่ในระดับดี
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นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของพัทยาและหัวหิน ด้านความรู้สึก
และด้านความรู้ความเขา้ใจโดยรวมอยู่ระดับด ี
 จากงานวิจัยของ เพทาย บ ารุงจิตต์ (2549) เรื่อง ศักยภาพและความพร้อมของผลิตภัณฑ์
การท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้คือ 
การศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้
ความสนใจมากในเรื่องของ ความเก่าแก่วัฒนธรรม คุณค่าของศิลปะ อัธยาศัยไมตรีของคนเชียงราย 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย ส่วนนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศให้ความสนใจเกี่ยวกับการชมทัศนียภาพของจังหวัดเชียงราย ธรรมชาติ ประทับใจใน
อัธยาศัยไมตรีของคนเชียงราย วัฒนธรรมที่แตกต่าง และวิถีชีวิตของคนเชียงราย มีศักยภาพและความ
พร้อมมากศักยภาพความพร้อมของเครือข่ายชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชียงราย ในด้านความสะดวกใน
การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รองลงมา คือ ความสวยงาม และ ด้านความดึงดูดใจตามล าดับ 
ศักยภาพและความพร้อมระดับต่ า ได้แก่ ด้านการจัดการในพ้ืนที่ บุคลากร และ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
 จากงานวิจัยของ สุจิตราภรณ์ จุสปาโล (2556) เรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้คือ 
การศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังและความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาทั้ง 6 ผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก 
แต่คะแนนความพึงพอใจมีค่าต่ ากว่าคะแนนความคาดหวังทั้งในภาพรวมและแยกย่อยแต่ละผลิตภัณฑ์ 
โดยที่คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในช่วง 3.83 - 4.01 คะแนน ส่วนคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่
ในช่วง 3.71 - 3.80 คะแนนเมื่อท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังและความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาแต่ละด้านด้วยเทคนิค  IPA 
คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว มีความสมดุลระหว่างความคาดหวัง
ของนักท่องเที่ยวกับความสามารถของผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวในการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นผล
การทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ความคาดหวังกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์
การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งในภาพรวม
และแยกย่อยผลิตภัณฑ์แต่ละด้าน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ 
การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาต่ ากว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ทั้งในภาพรวมและแยกย่อยผลิตภัณฑ์แต่
ละด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และไม่พบความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจของ
นักทอ่งเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทั้งในภาพรวมและแยกย่อยผลิตภัณฑ์แต่ละด้าน 
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ตารางท่ี 2.2 ตารางเปรียบเทียบตัวแปรงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการท่องเที่ยว 

นักวิชาการ/หัวข้อ 
ตัวแปรงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด 

การท่องเที่ยว 

ทศพล เดชะ (2553) 
เรื่อง ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว การ
รับรู้ต่อการท่องเที่ยวอย่างมีความ
รับผิดชอบ และพฤติกรรมของ 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

ตัวแปรที่ ส าคัญ ได้แก่  1.แหล่ งท่องเที่ ยว  2.กิจกรรม             
3.สถานที่ พักแรม 4.การเข้ าถึ งแหล่ งท่องเที่ ยว  และ 
5.สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว 
1. พัฒนาการบริหารจัดการความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว  
2. พัฒนาระบบ สาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่ง
ระหว่างประเทศ  
3. พัฒนาระบบการตรวจ คนเข้าเมืองให้มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว  
4. พัฒนาและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวแบบ
องค์รวมภายใต้แนวคิด 6 ประเทศ 1 จุดหมายปลายทาง โดย
เน้ นจุ ดแข็ งทา งด้ านแหล่ งท่ อ ง เที่ ย วทา งธรรมช าติ  
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีส าคัญ 
5. มุ่งเน้นให้ประสบการณ์ที่ดีแก่ นักท่องเที่ยวควบคู่การปลูก
จิตส านึกรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการท่องเที่ยว 

จารีรัตน์ ดาวสวย (2555) 
เรื่อง การเปรียบเทียบทัศนคติและ
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว ภาพลักษณ์แหล่ง
ท่องเที่ยว และพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวในพัทยากับหัวหินของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

ตัวแปรส าคัญ ได้แก่  
1.ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวกับ
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเที่ยวในพัทยากับ หัวหิน  
2.ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวกับความ
พึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเทีย่วในพัทยากับหัวหิน  
3.ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจโดยรวมกับพฤติกรรม
การท่องเทีย่วในพัทยากับหัวหิน  

เพทาย บ ารุงจิตต์ (2549) 
เรื่อง ศักยภาพและความพร้อม
ของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิง

ตัวแปรที่ส าคัญ ได้แก่  
1. ความเก่าแก่/คุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม  
2. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอัธยาศัยไมตรี 
3. เอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย 4. ทรัพยากรธรรมชาติ  
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นักวิชาการ/หัวข้อ 
ตัวแปรงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด 

การท่องเที่ยว 
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
จังหวัดเชียงราย 

5. ด้านความสะดวกในการเดินทาง 6. ด้านความดึงดูดใจและ
ความสวยงาม 7. ด้านบุคลากร 

สุจิตราภรณ์ จุสปาโล (2556) 
เรื่อง ความคาดหวังและความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวต่อ
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของ
จังหวัดสงขลา 

ตัวแปรที่ส าคัญ ได้แก่  
1.ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว 
6 ผลิตภัณฑ์ 

 
จากตารางที่ 2.2 การเปรียบเทียบตัวแปรงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการท่องเที่ยว พบว่า 

ตัวแปรที่ส าคัญในการศึกษา ได้แก่ ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ศิลปะ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก บุคลากร สิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัย 
ประสบการณ์ที่ส่งมอบแก่นักท่องเที่ยว ดังนั้น ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมท่องเที่ยวจึงมีส่วนส าคัญในการ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนได้หากผลิตภัณฑ์และกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนนั้นได้รับการ
ส่งเสริม พัฒนา รักษา ดูแลจากคนในชุมชน รวมไปถึงการได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็น
การรักษาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมท่องเที่ยวให้ยังคงอยู่กับชุมชนและสืบต่อไปยังรุ่นต่อรุ่นเพ่ือให้เกิด
เป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 
2.2 แนวคิดการรับรู้คุณค่า 
 2.2.1 ประเภทคุณค่า 

ประเภทของการรับรู้ยังสามารถแบ่งออกได้เป็นหลากหลายประเภทตามแนวคิดการรับรู้จาก 
Zeithaml (1988) ได้แยกประเภทการรับรู้ออกเป็น 3 ประเภทในการรับรู้ได้แก่ คุณภาพที่รับรู้ 
(perceived quality)  ราคาที่ รับรู้  (perceived price)  และคุณค่าที่ รับรู้  (perceived value) 
ซึ่งการรับรู้ในแต่ละประเภทในแต่ละบุคคลจะมีมุมมองในการรับรู้คุณค่า 4 แบบ คือ  

1. คุณค่า คือ มีราคาต่ า  
2. คุณค่า คือ สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการประโยชน์จากสินค้านั้น 
3. คุณค่า คือ คุณภาพที่ผู้บริโภคควรได้รับในราคาท่ีผู้บริโภคจ่ายไปส าหรับสินค้า  
4. คุณค่า คือ สิ่งที่ผู้บริโภคได้รับจากสิ่งที่ให้ไป  
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จากมุมมองการรับรู้คุณค่าใน 4 ลักษณะนี้ สามารถสรุปความหมาย คุณค่าที่ผู้บริโภคได้รับรู้ 
คือ การที่ผู้บริโภคได้ท าการประเมินประโยชน์โดยรวมของตัวสินค้าที่ผู้บริโภคได้เลือกสรร บนพ้ืนฐาน
ในส่วนประโยชน์ที่ได้รับจากสินค้าและรายจ่ายที่ให้ไปส าหรับสินค้าแม้ว่าสิ่งที่ผู้บริโภคแต่ละคนได้รับ
ประโยชน์และรายจ่ายส าหรับสินค้า ความส าคัญองค์ประกอบเหล่านี้จะแตกต่างกัน ซ่ึงคุณค่าสามารถ
แสดงให้ เห็นถึงการแลกเปลี่ยน องค์ประกอบในส่วนที่ส าคัญของการให้  ได้แก่  เวลา เงิน 
ความพยายามเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าตัวนั้น รวมไปถึง การรับ ได้แก่ ประโยชน์ใช้สอยส าหรับสินค้านั้น
สามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับมากน้อยเพียงใด ประโยชน์ทางสังคมความพึงพอใจ และคุณค่าที่
ผู้บริโภครับรู้จะเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างการให้และการรับ ยังมีการน าเสนอการแบ่งคุณค่า
ออกเป็น 5 ลักษณะด้วยกัน (Sheth, 1991) ได้แก่ 

1. คุณค่าด้านอรรถประโยชน์ (Functional value) กล่าวคือ คุณค่าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะทางกายภาพของตัวสินค้าในการใช้งาน เช่น ความหลากหลายของสินค้า กิจกรรม 
หรือการบริการ รวมไปถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพของสินค้านั้น ซึ่งในทางทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์กล่าว
ว่าประโยชน์ที่ได้จากการใช้งานส าหรับสินค้ามีความคุ้มค่าในส่วนของเวลาและจ านวนเงินที่
นักท่องเที่ยวได้จ่ายไปส าหรับสินค้านั้นๆ และยังเป็นตัวขับเคลื่อนเพ่ือเป็นตัวเลือกส าหรับนักท่องเที่ยว 
ในการใช้บริการให้มีตัวเลือกมากยิ่งขึ้น ถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่ลูกค้าจะสามารถได้รั บความคุ้มค่ากับ
ราคา หรือจ านวนเงินที่ จ่ ายไปส าหรับ ผลิตภัณฑ์  กิจกรรม และบริการ  (Bolton, 1991; 
Dodds, 1991; Holbrook, 1994; Woodruff, 1997; Zeithaml, 1988) ส าหรับคุณค่าที่จะได้รับ
ส าหรับลูกค้า ได้แก่ คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับในด้านคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ ราคา ความทนทาน 
ของสินค้า ความสะดวกสบายส าหรับลูกค้า หรือผู้บริโภค ความปลอดภัย รวมไปถึงการวางแผน  
เพ่ือลดความเสี่ยงส าหรับ นักท่องเที่ยว(Williams, 2005) นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถ
น าเสนอคุณค่าในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในหลากหลายช่องทาง เช่นความสะดวกสบาย 
ความเร็ว การท างานที่มีประสิทธิภาพ และการช่วยเหลือในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
(Christiansen, 1990) 

2. คุณค่าทางสังคม (Social value) กล่าวคือ คุณค่าทางสังคมท่ีได้รับผ่านสังคม หรือ สถานที่
ท่องเที่ยวนั้นๆ โดยความเชื่อมโยงของการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่ าง นักท่องเที่ยว และคนในพ้ืนที่ 
โดยการเรียนรู้ การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของพ้ืนที่ท่องเที่ยว
จุดหมายปลายทางนั้นๆ ซึ่งคุณค่าทางสังคมนี้ นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยว
พ้ืนที่ท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางนั้นๆ ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งสองฝ่าย มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ความรู้สึก ความคิด อารมณ์ ซึ่งคุณค่าทางด้านสังคมนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้าง
ประสบการณ์อย่างแท้จริงส าหรับนักท่องเที่ยว เช่น นักท่องเที่ย วมีความเข้าใจในวัฒนธรรม 
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และประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางนั้นๆ รวมไปถึง วิถีชีวิตของพ้ืนที่แหล่ง
ท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกัน (Ashton, 2015) 

3. คุณค่าทางด้านอารมณ์ (Emotional value) กล่าวคือ ประโยชน์ของสินค้าและสถานที่
ท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมส าหรับนักท่องเที่ยวต่อสินค้าและสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ 
ซ่ึงนักท่องเที่ยวจะได้รับคุณค่าทางด้านอารมณ์ร่วมในการได้รับจากการกระท ากิจกรรม หรือได้รับจาก
สถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ และการบริการต่างๆ เมื่อการบริการนั้นกระตุ้นความรู้สึกหรืออารมณ์ของ
นักท่องเที่ยวได้ การตอบสนองทางด้านอารมณ์ เป็นการสร้างประสบการณ์ให้แก่นักท่องเที่ยว 
หรือผู้รับบริการที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม แต่ในบางครั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือผู้รับบริการมักจะละเลย
การประเมินผลความพึงพอใจ (Otto, 1996) อย่างไรก็ตาม คุณค่าทางอารมณ์เป็นคุณค่า เพ่ือที่จะ
ตอบสนองเกี่ยวกับความต้องการ และความรู้สึกเฉพาะในแต่ละบุคคลเป็นส าคัญ 

4. คุณค่าทางด้านการเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ๆ (Epistemic value) กล่าวคือ คุณค่าที่ก่อให้เกิด
การรับรู้ความแปลกใหม่ทางด้านความรู้ นอกจากนี้ยังเป็นคุณค่าที่นักท่องเที่ยวต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่
แปลกใหม่ ต่างจากสิ่งเดิมๆ เพ่ือเป็นการตอบสนองคุณค่าทางความคิด และความรู้ของตนเอง  
เพ่ือได้มาซึ่งความรู้ที่แปลกใหม่ ต่างจากที่ไม่เคยได้รู้มานักท่องเที่ยวยังได้รับความรู้ใหม่ๆจากแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นๆ และคุณค่าทางด้านความแปลกใหม่ยังเป็นการสื่อสารให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้สึกดี
หรือมีความภาคภูมิใจในแหล่งท่องเที่ยวและบริการนั้น ๆ (feel good) และเป็นสิ่งที่มีประโยชน์
ส าหรับนักท่องเที่ยวในการน าความรู้ใหม่สามารถบอกต่อ ซึ่งนักท่องเที่ยวเดินทางมาเพ่ือต้องการที่จะ
เรียนรู้สถานที่ใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆ เช่น วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ประเพณี ที่มีความน่าสนใจของพ้ืนที่
แหล่งท่องเที่ยว ณ จุดหมายปลายทาง ดังนั้น Epistemic value จึงเป็นสิ่งส าคัญที่แหล่งท่องเที่ยว 
ณ จุดหมายปลายทางส าหรับนักท่องเที่ยวที่จะแสวงหาความรู้ ใหม่ๆ การได้เรียนรู้สถานที่ใหม ่
เพ่ือตอบสนองความต้องการความอยากรู้อยากเห็น และความรู้ใหม่ๆส าหรับนักท่องเที่ยว (Ashton, 
2015) 

5.  คุณค่าที่ มี เ งื่ อนไข (Conditional value)  กล่ าวคือ คุณค่าที่ เกิดขึ้นจากอนุ กรม 
องค์รวมเกี่ยวกับคุณค่าด้านต่างๆมารวมกันจากคุณค่าทั้ง 5 คือ คุณค่าด้านการใช้งาน คุณค่า 
ทางสังคม คุณค่าด้านอารมณ์ epistemic value และ คุณค่าที่มีเงื่อนไข  รวมกันให้เกิดขึ้นเพ่ือสร้าง
การรับรู้ ให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ และเกิดการรับรู้คุณค่าแบบองค์รวมในทุกๆ  
ด้านประกอบกัน (Ashton, 2015) 

แต่อย่างไรก็ตามแนวคิดด้านการรับรู้คุณค่า Aaker (1996) ได้จ าแนก คุณค่า (Values) 
ของสินค้าที่มีต่อผู้บริโภคออกเป็น 3 คุณค่า ที่ส าคัญ ดังนี้ คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย (Functional 
Values) คุณค่าทางด้านอารมณ์ (Emotional Values) และ คุณค่าในการแสดงออกถึงตัวตน 
(Self-Expressive Values) 
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1. คุณค่าด้านอรรถประโยชน์ (Functional Values) กล่าวคือ คุณค่าของตัวสินค้าที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนและโดดเด่นที่สุด มีคุณค่าที่เกิดจากคุณลักษณะ (Feature) จากตัวของสินค้า 
ได้แก่ คุณค่าทางด้านประโยชน์การใช้สอยในการใช้งาน ซึ่งคุณค่าด้านประโยชน์การใช้สอยในการใช้
งานเป็นสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคและสินค้าได้โดยตรง เมื่อสินค้าชิ้นใด
สามารถก่อให้เกิดคุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอยหลักที่ส าคัญของสินค้าประเภทหนึ่ง ๆได้แล้ว สินค้านั้น
ก็จะเป็นผู้น าตลาดในด้านของคุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอยในการใช้งาน กล่าวคือโอกาสที่คู่แข่งจะ
สามารถลอกเลียนแบบและมีการผลิตสินค้าเหมือนกันเป็นไปได้สูง ดังนั้นควรที่จะท าให้สินค้าเกิดมี
ความโดดเด่นและความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่ง  

2.คุณค่าทางด้านอารมณ์ (Emotional Values) กล่าวคือ คุณค่าที่เกิดขึ้นส าหรับความรู้สึก
ในทางท่ีดีของผู้บริโภคเม่ือได้ซื้อหรือบริโภคสินค้านั้น การที่จะสามารถทราบถึงคุณค่าทางด้านอารมณ์
ของสินค้านั้นได้จ าเป็นต้องมีการท าการศึกษาที่มีเป้าหมายเกี่ยวกับความความรู้สึก  (Feeling) 
ของผู้บริโภคว่าผู้บริโภครู้สึกอย่างไรเมื่อซื้อ บริการ บริโภคผลิตภัณฑ์สินค้านั้นๆ ตามท่ี Aaker (2009) 
อ้างว่า “ When I buy or use this brand, I feel _______.” โดยการรับรู้คุณค่าสินค้าทางด้าน
อารมณ์จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถของสินค้าเหล่านั้น ที่จะสามารถสร้างประสบการณ์
ในขณะที่ผู้บริโภคเป็นเจ้าของ การบริการ และการบริโภคสินค้านั้นๆก่อให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกที่
ดีต่อสินค้าท่ีได้รับ 

3.คุณค่าทางด้านการแสดงออกถึงตัวตน (Self-Expressive Values) กล่าวคือ การท าให้
สินค้า บริการ และ กิจกรรมนั้นๆ กลายเป็นสัญลักษณ์ซึ่ งสามารถสะท้อนตัวตนของผู้บริโภค 
ที่เป็นตัวตนในปัจจุบันและตัวตนที่ผู้บริโภคต้องการที่จะเป็น ซึ่งคุณค่าทางด้านการแสดงออกถึงตัวตน
ถือได้ว่าเป็นจุดสูงสุดของการสร้างตราสินค้า การสร้างคุณค่าทางด้านการแสดงออกถึงตัวตน
จ าเป็นต้องเริ่มจากการสร้างคุณค่าดังกล่าวให้แก่ตราสินค้าก่อน จากนั้นผู้บริโภคก็สามารถที่จะรับรู้  
ในคุณค่าต่าง ๆเหล่านั้นผ่านการเป็นเจ้าของในผลิตภัณฑ์ การบริการหรือได้ใช้ตราสินค้านั้นๆ (ศรี
กัญญา มงคลศิริ, 2547) 

Zeithaml. (2009) ให้ค านิยามจ ากัดความของ คุณค่าที่ได้รับ (Perceived Value) กล่าวคือ 
ประโยชน์การใช้สอยจากสินค้าทั้งหมดที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าหรือบริการตัวนั้นๆ 
ซึ่งผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบผลประโยชน์การใช้สอย หรือการท างานที่ได้รับโดยรวมของคุณค่า
ทั้งหมดจากสินค้าเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนของผู้บริโภคที่เสียไป (Lovelock, 2011) โดยคุณค่า
ทั้งหมด คือ คุณค่าท่ีเป็นผลประโยชน์การใช้สอยรวมไปถึงการท างานโดยรวมที่ลูกค้าคาดหวังจากการ
ใช้สินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าด้านหน้าที่  ด้านเศรษฐกิจ และด้านจิตวิทยา ส่วนต้นทุน
ทั้งหมดท่ีลูกค้าจ่าย คือ ต้นทุนในส่วนที่ลูกค้าจะต้องจ่าย เพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่ลูกค้าได้ท า
การจ่ายไป รวมทั้งต้นทุนในการค้นหาข้อมูล เพ่ือท าการประเมินต้นทุนในการได้มาของสินค้า 
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และบริการต้นทุนในการใช้สินค้าหรือบริการ (Kotler., 2011) โดยผู้บริโภคแต่ละบุคคลจะได้รับคุณค่า
ที่แตกต่างกันตามแต่ละชนิดของสินค้าหรือบริการ และในกรณีเดียวกันหากสินค้าและบริการชนิด
เดียวกันผู้บริโภคแต่ละบุคคลสามารถที่จะได้รับคุณค่าที่แตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างนั้น จะสามารถ
น าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณค่าที่ผู้บริโภคจะได้รับจากการท่องเที่ยว เนื่องจากแหล่ง
ท่องเที่ยวแต่ละสถานที่มี บริการ สิ่งดึงดูดใจ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีความหลากหลายและ
แตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ (Ozturk, 2008) คุณค่าที่ผู้บริโภคจะได้รับจากการท่องเที่ยวจึงสามารถ
ท าการประเมินจากการรับรู้คุณภาพในการใช้บริการออกมาเป็นราคาที่เป็นตัวเงิน และต้นทุนที่ไม่ใช่
ตัวเงิน ซึ่งราคาที่เป็น ตัวเงิน หมายถึง ราคาที่ผู้บริโภคยอมจ่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการได้รับบริการ
การท่องเที่ยว (Zeithaml., 2009) ราคาดังกล่าวอาจเป็นราคาที่เกิดขึ้นตามจริงจากการใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยว หรืออาจเป็นราคาที่ท าการประเมินเปรียบเทียบจาก ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่เคยเกิดขึ้น
ในอดีต ในส่วนของการประเมินต้นทุนที่ไม่ใช่ตัวเงินเป็นการรวบรวมถึงค่าเสียเวลา ความสะดวกใน
การเข้าถึง และค่าใช้จ่ายในการค้นหา ภาพลักษณ์ของตราสินค้า รวมไปถึงการใช้บริการกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวอ่ืนๆ (Ozturk, 2008) ดังนั้น การสร้างคุณค่าให้แก่นักท่องเที่ยวจะต้องมีความเข้าใจในสินค้า 
การบริการที่มี และน าสินค้า หรือ การบริการนั้นมาปรับปรุงคุณภาพ บริการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือให้นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวส าหรับครั้งต่อไป (Lovelock, 2011; 
Reisinger, 2009) นอกจากนี้คุณค่าที่นักท่องเที่ยวจะได้รับได้รับจากการท่องเที่ยวยังมีส่วนที่จะท าให้
เกิดความพึงพอใจ และการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวเช่นกัน (Han, 2008; Kozak., 2009.)  

 
ตารางที่ 2.3 การรวบรวมตัวชี้วัดผลการรับรู้คุณค่าเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (5 Dimensions of 
perceived value) 

Perceived 
Value 

Function
al value 

Social 
value 

Emotional 
value 

Epistemi
c value 

condition 
value 

Product 17,23,24,26
, 

27,34,35,37
, 

38, 

17,22, 
23,24, 

27,34,35,37, 
38, 

17,22,23,24, 
27,34,35,37, 

38, 

23,37 - 

Total 10 9 10 2 0 
Shopping 
activity 

- 32 - - - 

Total 0 1 0 0 0 
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Perceived 
Value 

Function
al value 

Social 
value 

Emotional 
value 

Epistemi
c value 

condition 
value 

Service/ 
Tourism service 

3,4,5,9,15,2
0,21,25,27, 
28,32,3334,

35,36 

3,5,9,15,20,2
1, 

27,28, 
34,35 

3,5,9,15,20,2
1, 

27,28, 
34,35,36 

5,20,25 38 

Total 15 10 11 3 1 
Hotel 12 12 - - - 
Total 1 1 0 0 0 
Event 13,40  13 - - 
Total 2 0 1 0 0 

Adventure 
Tourism 

30 30 30,40 30 - 

Total 1 1 2 1 0 
Cultural/ 
heritage 
tourism 

7,14,16,19,
29,39 

11,14,19,29,
39 

7,14,19, 
29,39 

11,14,39 39 

Total 6 5 5 3 1 
Cruise - 1 - 31 - 
Total 0 1 0 1 0 

Media/ 
Induced 
Tourism 

6 6 6 6 - 

Total 1 1 1 1 0 

Peace tourism 10 - 10 - - 
Total 1 0 1 0 0 

Medical 
tourism 

8 8 - 
8 - 

Total 1 1 0 1 0 

Rural tourism 18 18 18 18 - 
Total 1 1 1 1 0 

Island tourism 2 2 2 - - 
Total 1 1 1 0 0 

Overall 40 32 33 13 2 
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หมายเหตุ :  
1. คุณค่าด้านประโยชน์ที่จะได้รับ (Functional Value)  คือ ความคุ้มค่า /ประโยชน์ 

ที่จะได้รับ (utilitarian value), สมรรถภาพ (Performance), คุณภาพ (Quality), ราคา (Price), 
ประสิทธิภาพ (efficiency) ที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์ หรือทรัพยากร ในบริบทของการท่องเที่ยว 
(Bolton, 1991; Dodds, 1991; Holbrook, 1994; Woodruff, 1997; Zeithaml, 1988) 

2. คุณค่าด้านสังคม (Social Value)  คือ คุณค่าทางสังคมที่ได้รับผ่านสังคม หรือ สถานที่
ท่องเที่ยวนั้นๆ โดยความเชื่อมโยงของการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง นักท่องเที่ยว และคนในพ้ืนที่ 
โดยการเรียนรู้ การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของพ้ืนที่ท่องเที่ยว
จุดหมายปลายทางนั้นๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้สึก ความคิด อารมณ์ ซึ่งคุณค่าทางด้านสังคม
นั้นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างประสบการณ์อย่างแท้จริงส าหรับนักท่องเที่ยว (Ashton, 
2015) 

3. คุณค่าด้านอารมณ์ (Emotional Value) คือ คุณค่าที่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้าน อารมณ์ ความรู้สึก ต่อผลิตภัณฑ์ และบริการทางการท่องเที่ยว (Otto, 1996; Sheth, 1991)  

4. คุณค่าด้านความแปลกใหม่ (Epistemic Value)  คือ การได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ 
(Learning) การศึกษา (Educational Value) ความแปลกใหม่ (Novelty) ความคิดสร้างสรรค์ 
(Creative) จากผลิภัณฑ์ และบริการที่เกิดข้ึน กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความอยากรู้อยากเห็น ความ
แปลกใหม่ ต้องการความรู้ที่เพ่ิมมากขึ้น  (Bello, 1985; Sheth, 1991; Walle, 1997; Weber, 
2001)  

5. คุณค่าด้านเงื่อนไข  (Conditional  Value)  คือ การรวบรวม คุณค่าท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ คุณค่า

ด้านประโยชน์การใช้สอย (Functional Value) คณุค่าด้านสังคม (Social Value) คุณค่าด้านอารมณ์ 
(Emotional Value) และ คุณค่าด้านความแปลกใหม่ (Epistemic Value) ซึ่งคุณค่าทั้งสี่ด้านนี้
เกิดข้ึนพร้อมกันจึงท าให้เกิดเป็นคุณค่าด้านเงื่อนไข (Sheth, 1991)  

 
รายช่ือผู้ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (5 Dimensions of perceived 
value) 
1. Hwang (2015) 2. Cheng (2013) 3.  Moliner (2007) 4. Hanzaee (2013) 5. Pura (2005) 
6. Yen (2015)  7. P. Lee, Hughes, Li ., Quintal (2015) 8. Hallem (2011) 9. Prebensen 
(2013) 10. (Lee., 2012) 11. McKercher (2006) 12. Sparks (2007) 13. Wang (2012) 14. 
Chen (2010) 15. Carlos (2006) 16. Song (2015) 17. Wang. (2004) 18. Peña (2012) 19. Eid 
(2015) 20. Sigala (2006) 21. Gallarza (2006)  22. Turel (2010) 23.  Sheth (1991) 24. 
Sweeney (2001) 25. Calver (2013)  26. Pine (1998) 27. Moliner (2007)  28. Petrick (2002) 
29. Chang. (2014) 30. Williams. (2009) 31. Duman (2005) 32. Timo (2006) 33. Babin 
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(1994) 34. Javier (2004) 35. John (2001) 36. Neringa (2012) 37. Kinn (2013) 38. Yu-Min. 
(2015) 39. Xiaoxiao. (2015)  40. J.-S. Lee, Lee Choong-Ki, Choi Youngjoon (2011) 
 
สรุปผลจากตัวชี้วัดผลการรับรู้คุณค่าเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (5 Dimensions of perceived 
value) 

1. การรับรู้ด้านอรรถประโยชน์ (Functional Value)  

ผลของตัวชี้วัดเกี่ยวกับการรับรู้ด้านประโยชน์ (Functional Value) 3 ล าดับแรก ได้แก่  

- การบริการ/การบริการการท่องเที่ยว (Service / Tourism Service) 
- ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว (Product) 

- วัฒนธรรม/มรดกทางการท่องเที่ยว (Cultural/ heritage tourism) 

2. การรับรู้ด้านสังคม (Social Value) 

ผลของตัวชี้วัดเกี่ยวกับการรับรู้ด้านสังคม (Social Value) 3 ล าดับแรก ได้แก่  

- การบริการ/การบริการการท่องเที่ยว (Service / Tourism Service) 
- ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว (Product) 

- วัฒนธรรม/มรดกทางการท่องเที่ยว (Cultural/ heritage tourism) 

3. การรับรู้ด้านอารมณ์ (Emotional Value) 

ผลของตัวชี้วัดเกี่ยวกับการรับรู้ด้านอารมณ์ (Emotional Value) 3 ล าดับแรก ได้แก่  

- การบริการ/การบริการการท่องเที่ยว (Service / Tourism Service) 
- ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว (Product) 

- วัฒนธรรม/มรดกทางการท่องเที่ยว (Cultural/ heritage tourism) 

4. การรับรู้ด้านความแปลกใหม่ (Epistemic Value) 

ผลของตัวชี้วัดเกี่ยวกับการรับรู้ด้านความแปลกใหม่ (Epistemic Value) 2 ล าดับแรก ได้แก่ 

- การบริการ/การบริการการท่องเที่ยว (Service / Tourism Service), วัฒนธรรม/ 

มรดกทางการท่องเที่ยว (Cultural/ heritage tourism) 

- ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว (Product) 

5. การรับรู้ด้านเงื่อนไข (Conditional Value) 

ผลของตัวชี้วัดเกี่ยวกับการรับรู้ด้านเงื่อนไข (Conditional Value) 1 ล าดับ ได้แก่ 
- ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว (Product), วัฒนธรรม/มรดกทางการท่องเที่ยว  

(Cultural/ heritage tourism) 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมทางด้านองค์ประกอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เห็นได้ว่ามีปัจจัย
ทางด้านองค์ประกอบหลายด้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวภายใน
พ้ืนที่ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบนั้นต่างมีความส าคัญในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่นั้นๆ โดยองค์ประกอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนั้นนักท่องเที่ยวต่างให้ความส าคัญเป็นล าดับ
ต้นๆในการพิจารณาเดินทาง เพ่ือความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยว และตรงตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งจากองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละปัจจัยนั้น ต่างส่งผลต่อการรับรู้คุณค่า
หลายด้าน แต่ส าหรับการรับรู้ทางด้านคุณค่าหรือประโยชน์ที่นั กท่องเที่ยวจะได้รับมากที่สุดคือ 
การรับรู้คุณค่าด้านทางด้านอรรถประโยชน์ (Functional Value) ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่นักท่องเที่ยว
ต้องการที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากแหล่งท่องเที่ยว และคุ้มค่าจากการจ่ายเงินไป และในการวิจัย
ครั้งนี้ได้ท าการวิจัยเกี่ยวการรับรู้คุณค่าด้านอรรถประโยชน์ของนักท่องเที่ยวโดยการวัดระดับความพึง
พอใจต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวชุมชนขนอม โดยผ่าน
การรับรู้จากนักท่องเที่ยวทางด้านอรรถประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้รับ และการวิจัยครั้งนี้ได้น าระดับ
ความส าคัญ และระดับความพึงพอใจที่นักท่องเที่ ยวมีต่ อประสิทธิภาพการด า เนินงาน  
ขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม น ามาวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความส าคัญ และระดับ
ประสิทธิภาพการจัดการขององค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่เพ่ือที่จะน ามาพัฒนาเป็น
แนวทางในการรับรู้คุณค่าทางด้านอรรถประโยชน์ (Functional Value)  จากองค์ประกอบของแหล่ง
ท่องเทีย่วชุมชนขนอมต่อไป 

 
2.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการรับรู้ 
จากงานวิจัยของ วรรธนะ พูนทองชัย (2556) เรื่อง การรับรู้คุณ ภาพการบริการที่มีผลต่อ

ความพึงพอใจในการใช้บริการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผู้โดยสารขาออก ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยชิ้นนี้คือ การศึกษาการรับรู้คุณภาพการให้บริการ ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า การรับรู ้
ต่อคุณภาพบริการของผู้โดยสารขาออกที่ใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้านสิ่งที่สามารถสัมผัสได้
ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านการให้ความมั่นใจ และด้านความเอาใจใส่มีระดับ  
การรับรู้ คุณภาพการบริการอยู่ในระดับดี ความพึงพอใจโดยรวมของผู้โดยสารขาออกที่ใช้บริการ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอยู่ในระดับปานกลาง การรับรู้คุณภาพบริการของผู้โดยสารขาออกที่ใช้
บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในด้านสิ่งที่สัมผัสได้ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านการ
ให้ความมั่นใจ และด้านความเอาใจใส่มีความสัมพันธ์ในระดับที่สูงมาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
กับความพึงพอใจ 

จากงานวิจัยของ ธันยา พรหมบุรมย์ และ นฤมล กิมภากรณ์ (2558)  เรื่อง การรับรู้ 
ของนักท่องเทียวต่างชาติต่อแบรนด์ ท่องเทียวไทยภายใต้แคมเปญ Amazing Thailand ซึ่งมีส่วน
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เกี่ยวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้คือ การศึกษาการรับรู้  ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ความทรงจ าของ
นักท่องเที่ยว แสดงให้เห็นถึงความหมายในมิติของวัฒนธรรมและงานเทศกาลความคุ้มค่าเงิน 
ด้านสถานที่ท่องเที่ยวคุณภาพของการบริการและผู้คน และ ท าเลที่ตั้งตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
หากพิจารณาการรับรู้ของกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายต่อความเป็นแบรนด์การท่องเที่ยวของประเทศ
ไทย ในมิติ 7 หมวด ภายใต้แคมเปญ Amazing Thailand มีการรับรู้อย่างเด่นชัดในด้าน Nature: 
The Beauty of Natural Wonders ด้ าน  Beaches:  Sun Surf and Serenity ด้ าน  Treasures: 
Land of Heritage and History และ  ด้ า น  Thainess:  The World’ s Friendliness Culture 
ส่วนด้าน Health & Wellness: The Beauty of Wellness and Wellbeing ด้าน Trends: Your 
Senses with Unique Trends และด้ า น  Festivities:  The Land of Year Round Festivities 
ยังอยู่ในภาพที่ไม่เด่นชัด กลุ่มประเทศยุโรป และอเมริกา มีความชัดเจนในเรื่อง Beaches: Sun Surf 
and Serenity มากกว่ากลุ่มประเทศเอเชียและโอเชียเนีย นอกจากนี้ยังแสดงถึงองค์ประกอบของแบ
รนด์การท่องเที่ยวประเทศไทย ในมิติของ ความเป็นต้นฉบับของแท้ (Authentic) ความง่ายในการ
เข้าถึง (Accessibility) และคุณภาพของบริการ (Quality of service) ที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย ส่วนคุณภาพแหล่งจ าหน่ายสินค้า คุณภาพสถานที่พักความง่ายในการ
เข้าถึง และความแตกต่างด้านอาหารและเครื่องดื่ม ยังเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อระดับ ความภักดี
ของกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายที่มีต่อแบรนด์การท่องเที่ยวประเทศไทย 

จากงานวิจัยของ พิชัย นิรมานสกุล (2554) เรื่อง พฤติกรรมการท่องเที่ยว การเปิดรับข่าวสาร 
การรับรู้ภาพลักษณ์ และการยอมรับคุณค่าแบรนด์เมืองท่องเที่ยวไทย ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัย
ชิ้นนี้คือ การศึกษาการรับรู้ ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ แบรนด์เมืองท่องเที่ยวไทยที่ชาว
ไทยมีการรับรู้ในระดับดี ได้แก่ สินค้าและแหล่งซื้อของ สีสันชีวิต ยามค่ าคืน แหล่งท่องเที่ยว
หลากหลาย สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม ความเจริญทางเศรษฐกิจ คุณภาพโรงแรมแล ะที่ พัก 
สถานบันเทิง หลากหลาย และอาหารอร่อย/หลากหลาย การยอมรับคุณค่าแบรนด์เมืองท่องเที่ยวไทย
ของชาวไทยในระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่ การจดจ าได้ดีแนะน าเพ่ือนให้มา จะกลับมาเที่ยวอีก 
และสนุกสนาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ปรากฏในทุกเมือง
ท่องเที่ยวไทย ก็คือ การรับรู้ด้านภาพลักษณ์แบรนด์เมืองท่องเที่ยวไทย ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ต้องการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ปรากฏในทุกเมืองท่องเที่ยวไทย คือ การยอมรับ
คุณค่าแบรนด์เมืองท่องเที่ยวไทย 

จากงานวิจัยของ พรศิริ บินนาราวี (2555) เรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวในอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้ คือ
การศึกษาการรับรู้ของนักท่องเที่ยว ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังที่มีต่อการท่องเที่ยวใน
อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งค่าเฉลี่ยความคาดหวังในด้านภาพลักษณ์
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ของสถานที่ท่องเที่ยวมีค่ามากที่สุด จากนั้นจะเป็นด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น และ การรับรู้
จริงต่อการท่องเที่ยวในอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีการรับรู้จริง
ในส่วนของสิ่งอ านวยความสะดวกมากที่สุด และการรับรู้ด้ านภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว 
เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยว ในอ าเภอปายแล้วมีผลต่างที่มีแนวโน้ม
ไปสู่ความไม่พึงพอใจ ในด้านการบริการ และด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นตามล าดับ  

และจากงานวิจัยของ เพ็ญวิภา ทรงบัณฑิต (2553) เรื่อง คุณภาพการบริการของการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในไร่องุ่น ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้คือ การศึกษาการรับรู้ของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่ มีความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ 
มี ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในไร่องุ่นในปัจจัยก าหนดคุณภาพ 
ทั้ง 5 ปัจจัยต่างกันทางด้านการรับรู้ของนักท่องเที่ยวพบว่า การรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพทางด้านการ
บริการส าหรับไร่องุ่นที่มีการจัดการทางด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สามารถเห็นได้ว่า ปัจจันที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับทางด้านอายุ รายได้ การศึกษา มีผลต่อการรับรู้ทางด้านคุณภาพและการให้บริการของ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของไร่องุ่นนอกจากปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นและนักท่องเที่ยว 

 
ตารางท่ี 2.4 ตารางเปรียบเทียบตัวแปรงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการรับรู้ 

นักวิชาการ/หัวข้อ 
ตัวแปรงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด 

การรับรู้ 

วรรธนะ พูนทองชัย (2556) 
 เรื่อง การรับรู้คุณ ภาพการบริการที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการ ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิของผู้โดยสารขาออก 

ตัวแปรที่ส าคัญได้แก่  
1.คุณภาพบริการ 2.ด้านความน่าเชื่อถือ 3.ด้านการ
ตอบสนอง 4.ด้านการให้ความมั่นใจ  
5.ด้านความเอาใจใส่  

ธันยา พรหมบุรมย์ และ นฤมล กิมภากรณ์ 
(2558) 
 เรื่อง การรับรู้ของนักท่องเทียวต่างชาติต่อ
แบรนด์ ท่องเทียวไทยภายใต้แคมเปญ 
Amazing Thailand 

ตัวแปรที่ส าคัญได้แก่  
1.ด้ านสถานที่ท่อง เที่ ยว  ธรรมชาติ  ชายหาด  
มรดกโลก 2.ด้าน เอกลักษณ์ความเป็นไทย 3.ความ
เป็นต้นฉบับของแท้ (Authentic) 4.ความง่ายในการ
เข้ าถึ ง  (Accessibility)  5. คุณภาพของบริ การ 
(Quality of service)  6.คุณภาพแหล่งจ าหน่าย
สินคา้  
7.คุณภาพสถานที่พักความง่ายในการเข้าถึง  
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นักวิชาการ/หัวข้อ 
ตัวแปรงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด 

การรับรู้ 

พิชัย นิรมานสกุล (2554) 
เรื่อง พฤติกรรมการท่องเที่ยว การเปิดรับ
ข่าวสาร การรับรู้ภาพลักษณ์ และการ
ยอมรับคุณค่าแบรนด์เมืองท่องเที่ยวไทย 

ตัวแปรที่ส าคัญได้แก่  
1.ภาพลักษณ์แบรนด์เมืองท่องเที่ยวไทย  
2.สินค้า และบริการ 3.แหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย 
4. คุณภาพ  5. การยอมรับคุณค่ าแบรนด์ เมือง
ท่องเที่ยวไทย  

พรศิริ บินนาราวี (2555) 
เรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวใน
อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ตัวแปรที่ส าคัญได้แก่  
1.ภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว 
2.ด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
3.สิ่งอ านวยความสะดวก 4.ดา้นการบริการ  

เพ็ญวิภา ทรงบัณฑิต (2553) 
เรื่อง คุณภาพการบริการของการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรในไร่องุ่น 

ตัวแปรที่ส าคัญได้แก่  
1.เพศ 2. อายุ 3. รายได้ที ่4. ระดับการศึกษาที่ 
5. ความพึงพอใจ 6.ความน่าเชื่อถือ 
7.คุณภาพการบริการ 

 
จากตารางที่ 2.4 การเปรียบเทียบตัวแปรงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการรับรู้ ตัวแปร 

ที่นักวิชาการให้ความส าคัญกล่าวถึงเป็นอย่างมากในเรื่องนี้คือ การรับรู้ในส่วนของเรื่อง ภาพลักษณ์ 
เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ สินค้า และแหล่งท่องเที่ยว การรับรู้ใน เรื่องคุณภาพการให้บริการ 
การรับรู้ในเรื่องของสภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของท้องถิ่น การรับรู้ในด้านของสิ่ง
อ านวยความสะดวก ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจของผลิตภัณฑ์ ซึ่งตัวแปรส าคัญดังกล่าวนักวิชาการ
ต่างให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในการศึกษาเก่ียวกับการรับรู้ 
 
2.3 แนวคิดบัทเลอร์ (Butler’s Life Cycle Model) 

Butler (1980)ความยั่งยืนของสินค้าท่องเที่ยวเป็นประเด็นส าคัญของนโยบาย โมเดลของ 
Butler เป็นโมเดลที่อธิบายถึงวิวัฒนาการหรือเส้นทางพัฒนา (path) ของแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเริ่มจาก
ขั้นตอนการเจริญเติบโต การชะลอตัว (Stagnation) และการถดถอย (decline) ของความนิยม
ความส าคัญของโมเดลนี้ไม่ใช่ เพ่ือที่จะหาข้อมูลเชิงประจักษ์มายืนยันรูปร่างของกราฟรูปเอส (S) 
ของโมเดล (Aguiló, 2000) แต่เป็นบทเรียนให้แก่ผู้วางนโยบายและนักวางแผนท่องเที่ยวว่า 
สินค้าท่องเที่ยวเป็นสินค้าที่อาจมีวันตาย และอาจไม่ใช่สินค้าที่หมุนเวียนกลับมาใช้ได้ใหม่ได้เรื่อยๆ 
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บัทเลอร์อธิบายความเสื่อมของแหล่งท่องเที่ยวว่าเกิดจากการตั้งราคาของแหล่งท่องเที่ยวซึ่งแข่งขัน 
กันมากเกินไปท าให้มีการตัดราคาและลดคุณภาพจนกระทั่งนักท่องเที่ยวหนีไป Butler แบ่งวงจรชีวิต
สินค้าท่องเที่ยวออกเป็น 6 ขั้นตอนโดยแต่ละข้ันตอนมีลักษณะดังนี้  

1) ขั้นการส ารวจ (Exploration stage) ในขั้นนี้ยังไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการ
ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนต้องแบ่ง สิ่งอ านวยความสะดวกกับคนท้องถิ่นด้วยการได้สัมผัส
กับคนท้องถิ่นและการได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการท่องเที่ยวนั้นเป็นไปได้สูงแต่ผลตอบแทนทาง
การเงินที่มาสู่ภูมิภาคจากการท่องเที่ยวนั้นยังเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น ชายหาดที่เพ่ิงมีถนนตัดเข้าไปถึง
ใหม่ แหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา (Butler, 1980) 

2) ขั้นเริ่มต้น(Involvement stage) ในระยะแรกคนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากใน
การจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการ ท่องเที่ยวในระยะแรก คนท้องถิ่นจะเริ่มมีการโฆษณา
เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวและการติดต่อสื่อสารระหว่าง 2กลุ่มจะยังอยู่ในระดับสูงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
การด าเนินชีวิตของผู้คนที่เกี่ยวข้องในการท่องเที่ยว ภาครัฐ เริ่มถูกกดดันให้สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็นส าหรับการท่องเที่ยว เช่น ระบบขนส่งและสิ่งอ านวย ความสะดวกในท้องถิ่นที่นักท่องเที่ยว
จ าเป็นต้องใช้ (Butler, 1980) 

3) ขั้นพัฒนา (Development stage) ในขั้นนี้สิ่งดึงดูดใจดั้งเดิมในพ้ืนที่ถูกส่งเสริมเติมแต่ง
ด้วยสิ่งดึงดูดที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น อุทยาน แห่งชาติทางธรรมชาติเริ่มมีศูนย์เรียนรู้ภูมิประเทศเริ่ม
เปลี่ยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการพัฒนาใหม่และการก่อสร้าง ในขั้นนี้คนท้องถิ่นบางส่วนเริ่มที่
จะคัดค้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ผู้บริหารท้องถิ่น อาจเข้ามาเกี่ยวข้องในการวางแผนและการจัดหา
สิ่งอ านวยความสะดวกและอีกครั้งที่แนวทางปฏิบัตินี้อาจจะ ไม่เหมาะกับคนท้องถิ่นทั้งหมดในระหว่าง
ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวจ านวนของนักท่องเที่ยวอาจจะเริ่มมากกว่าจ านวนประชากรในท้องถิ่นและการ
ใช้แรงงานที่ถูกน า เข้ามาจะเริ่มเกิดขึ้นเริ่มมีขนาดตลาดเพียงพอส าหรับ อุตสาหกรรมเสริม เช่น ซักรีด 
ที่จะเกิดข้ึนด้วยเพื่อบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Butler, 1980) 

4) ขั้นอ่ิมตัว (Consolidation stage) ในช่วงนี้อัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้มาเยือนลดลง 
จ านวนทั้งหมดของผู้มาเยือนจะมากกว่า ผู้ที่พักอาศัยในท้องถิ่นและขนาดของเศรษฐกิจจะถูกผูกติด
กับการท่องเที่ยวแม้ว่าจะต้องพ่ึงพิงการท่องเที่ยว สัดส่วนอันมีนัยส าคัญของคนท้องถิ่นโดยเฉพาะคนที่
ไม่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวนั้นอาจจะไม่ชอบนักท่องเที่ยว อุตสาหกรรมตอบสนองอัตราการเติบโตที่
ลดลงด้วยการรณรงค์การโฆษณาแนวกว้างและพยายามที่จะขยายช่วงเวลาของการท่องเที่ยวและ
พ้ืนที่การตลาดออกไป (Butler, 1980) 

5) ขั้นชะลอตัว (Stagnation stage) เมื่อจ านวนนักท่องเที่ยวถึงจุดสูงสุดและเกินกว่าระดับ
ความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว เริ่มก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจ 
เช่นน ้าเสียจากโรงแรมท าให้คุณภาพน ้าทะเล เสื่อมโทรมลง ในขั้นนี้แหล่งท่องเที่ยวเริ่มเป็นที่รู้จักดี
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และได้รับการยอมรับแต่เริ่มมีปัญหาความยั่งยืน ซึ่งเป็นผลให้มีการประชุมการปรึกษาหรือ 
การอภิปรายที่หลากหลายในท้องถิ่นเพ่ือที่จะหาวิธีการเพ่ือรักษาจ านวนของนักท่องเที่ยว สิ่งดึงดูดใจ
ที่คนสร้างขึ้นเริ่มมีจ านวนมากซึ่งน่าจะเริ่มมีจ านวนมากกว่าสิ่งดึงดูดทางธรรมชาติและสิ่งดึงดูดทาง
วัฒนธรรมซึ่งท า ให้พ้ืนที่เป็นที่นิยม ที่ดินและทรัพย์สินแต่เดิมมีการ เปลี่ยนมือบ่อยๆ ถึงแม้ว่าการ
พัฒนาใหม่บางแห่งอาจจะยังคงเกิดขึ้นแต่ก็จะเกิดบนบริเวณรอบนอกของพ้ืนที่ท่องเที่ยวเดิมรูปแบบ
ของนักท่องเที่ยวจะเปลี่ยนไปเป็นแบบกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวมวลชน (Butler, 1980) 

6) ขั้นตกต ่าหรือขั้นการฟ้ืนตัว (Decline or rejuvenating stage) ในขั้นสุดท้ายมี 2 กรณี 
ที่จะเกิดกับพื้นท่ีคือถ้าไม่ตกต ่าก็จะฟื้นตัวอย่างใดอย่างหนึ่งใน 2 กรณีนี้  

1) กรณีเกิดภาวะตกต ่า 
- ที่ดินและทรัพย์สินจะมีการเปลี่ยนมือกันสูง สิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการท่องเที่ยวแต่เดิมนั้น 

จะถูกเปลี่ยนไปใช้ในส่วนที่ไม่ใช่เพื่อการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวจะเปลี่ยนไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ  
- คนในท้องถิ่นเริ่มที่จะสามารถที่จะซื้อกิจการท่องเที่ยวในราคาที่ลดลงมากเนื่องจากภาวะ 

ตกต ่าในการท่องเที่ยว 
- ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเริ่มแข่งขันกันลดราคาของสิ่งอ านวยความสะดวกไปสู่ระดับที่ 

ต ่ามากๆ เข้าสู่วงจรอุบาทว์ของการท่องเที่ยว 
2) กรณีเกิดการฟ้ืนตัว มีทางเลือกท่ีสามารถจะท า ให้เกิดการฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้ง เช่น  
- การใช้สิ่งดึงดูดท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ยกตัวอย่างเช่น สวนสนุก คาสิโน  
- น าข้อดีของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งยังไม่ได้ใช้ก่อนหน้านี้ออกมาใช้ยกตัวอย่าง  เช่น

Aviemore ในสกอตแลนด์ซึ่งเป็นสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาวเป็นการพัฒนาเพ่ิมเติมขึ้นมาจากการ
ท่องเที่ยวในฤดูร้อน กลุ่มที่น่าสนใจเป็นพิเศษอ่ืนๆ ซึ่งสามารถที่จะให้ความรื่นเริงได้ ยกตัวอย่างเช่น
การข่ีจักรยาน การข่ีจักรยานภูเขา ด าน ้าหรือตกปลา เป็นต้น (Butler, 1980) 

Butler ได้ยอมรับว่าในบางพ้ืนที่มีความเป็นไปได้ที่จะมีสิ่งดึงดูดถาวร (timeless attraction) 
ซึ่งไม่ตกต ่า ยกตัวอย่างเช่น น ้าตกไนแองการ่าหรือสิ่งดึงดูดบางแห่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ดิสนีย์แลนด์
ซึ่งเป็น ที่ที่มีการเสริม ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งดึงดูดอย่างสม่ าเสมอในการให้ความบันเทิง  

จากแนวคิดทฤษฎี เพ่ือวิเคราะห์วงจรชีวิตของการท่องเที่ยวในบริบทพ้ืนที่ชุมชนขนอมด้วย
แบบจ าลองบัทเลอร์ (Butler’s Model) (Butler, 1980) พบว่า จากมุมมองขององค์ประกอบทางด้าน
ของแหล่งท่องเที่ยว (5 A’s) จะเห็นได้ว่า การท่องเที่ยวภายในชุมชนขนอมอยู่ในขั้นเริ่มต้น 
(Involvement stage) ในระยะแรกคนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในการจัดหาสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับการท่องเที่ยวในระยะแรก และคนท้องถิ่นเริ่มมีการโฆษณาเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว 
และการติดต่อสื่อสารระหว่าง 2 กลุ่มจะยังอยู่ในระดับสูงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของ
ผู้คนที่เกี่ยวข้องในการท่องเที่ยว ภาครัฐ เริ่มถูกกดดันให้สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ 
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การท่องเที่ยว เช่น ระบบขนส่ง และ สิ่งอ านวยความสะดวกในท้องถิ่นที่นักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องใช้ 
ฯลฯ ดังนั้นจากทฤษฎีของบัทเลอร์ผู้วิจัยได้น ามาเพ่ือประกอบการสนับสนุนการเลือกพ้ืนที่ 
ที่จะศึกษาวิจัย ซึ่งจากทฤษฎีของบัทเลอร์นั้นสามารถน ามาสนันสนุนในผลการวิจัยในบทที่ 5 ในล าดับ
ถัดไป ซึ่งจากผลการศึกษาองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญนั้นจะสามารถบ่งบอกได้ว่า พ้ืนที่ขน
อมนั้นอยู่ในล าดับขั้นตอนที่เท่าไหร่ตามทฤษฎีของบัทเลอร์ เพ่ือเป็นการตั้งรับในการพัฒนา ปรับปรุง 
และการรักษาการท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ขนอมเพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 



 
 

 

กรอบแนวคิด และวิธีการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว 
ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช”  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับ
การรับรู้คุณค่าความส าคัญ(Importance) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม 2) เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้
คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม 3) เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญ (Importance) และระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน (Performance) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม 4)เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริม
การรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช 

การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการใช้วิธีการศึกษาข้อมูล แบบผสมผสานวิธี  (Mixed Method) 
โดยการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative) น าเป็นล าดับแรกเพ่ือ
ค้นหาประเด็นที่จะส่งเสริมพัฒนา และล าดับต่อไปคือการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
ตามล าดับเพ่ือเป็นการให้ได้ข้อมูลผลการวิจัยที่รอบคอบ รัดกุม สามารถหาข้อมูลได้อย่างหลากหลาย
โดยการน าจุดแข็งของงานวิจัยเชิงปริมาณมาเพ่ิมเติมในส่วนของงานวิจัยเชิงคุณภาพ และนอกจากนี้
ยังเป็นการน าจุดแข็งของงานวิจัยเชิงคุณภาพมาเพ่ิมเติมในส่วนของงานวิจัยเชิงปริมาณ สามารถช่วย
ให้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยแต่ละรูปแบบวิธีได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการ
ส่ ง เสริมการรับรู้ คุณค่ า องค์ประกอบแหล่ งท่ อง เที่ ยวด้ านอรรถประโยชน์ ชุ มชนขนอม 
จังหวัด นครศรีธรรมราช ซึ่งนักวิจัยได้มุ่งเน้นการศึกษาและสร้างแนวทางการส่งเสริมไปพร้อมกับ
ชุมชนในพ้ืนที่ ซึ่งในการศึกษาเกี่ยวกับกรอบแนวคิด และวิธีการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้นักวิจัยได้
ก าหนดการน าเสนอส าหรับบทที่ 3 ไว้ 3 ส่วน ได้แก่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัยงานวิจัย ซึ่งสามารถ
อธิบายตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยชิ้นนี้ 3.2 สมมุติฐานในการวิจัยครั้งนี้อธิบายถึงวิธีกระบวนการแก้ไข
ปัญหาการวิจัยเพ่ือการค้นหาค าตอบ และ 3.3 ระเบียบวิธีวิจัย ทั้งรูปแบบวิจัย เชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งอธิบายถึง
ขั้นตอนการวิจัยในแต่ละข้ันตอนทั้ง 2 รูปแบบการวิจัย โดยมีรายละเอียดในการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้ 
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3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
กรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้ งนี้  เกิดจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี  

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการทบทวนวรรณกรรมสามารถสามารถน าองค์ความรู้ มาประยุกต์ใช้
เพ่ือให้เกิดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช ซึ่งกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้ง
นี้ประกอบไปด้วย การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเป็นอันดับแรก โดยใช้วิธีการด าเนินการทบทวนวรรณกรรม
เชิงวิเคราะห์ (Analytical Review) หลังจากนั้นท าการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญ ( Importance) และระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน (Performance)  แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม ศึกษาระดับการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชุมชนขนอม โดยใช้รูปแบบการส ารวจภาคสนาม และ รูปแบบวิธีการด าเนินการโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยใช้ข้อมูลดังกล่าว เพ่ือเป็นแนวทางการส่งเสริมการ
รับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม จากนั้นด าเนินการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้คุณค่า  เพ่ือน าแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ใน
การสร้ า ง เครื่ อ งมื อ ในการศึ กษาข้ อมูล เชิ งปริ มาณ (Quantitative)   คือ  แบบสอบถาม 
(Questionnaires) โดยการศึกษาการรับรู้คุณค่า (Perceived Value) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม 
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งวิธีในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิเคราะห์ทางสถิติ 
(Statistic Analysis)  เพ่ือทดสอบหาระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญ (Importance) และระดับการ
รับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม องค์ประกอบ
ของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสามารถน าผลการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้สถิติการทดสอบความแตกต่าง
วิ เ คราะห์ ความส าคัญ  ( Importance)  และประสิทธิ ภาพการด า เนิ นงาน ( Performance) 
( IPA; Importance Performance Analysis)  เ พ่ื อ ห า ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า คั ญ  ( Importance) 
และประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) และใช้สถิติที่ได้จากการวิเคราะห์มาแปรค่าหา
ช่องว่าง (Gap) ระหว่างระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญ ( Importance) และระดับการรับรู้คุณค่า
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance)  แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม และน ามาประยุกต์ใช้ 
เพ่ือสร้างเป็นแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอม และข้อมูล เชิ งคุณภาพ (Qualitative)  ใช้ รูปแบบการสัมภาษณ์แบบเชิ งลึ ก 
(In-Depth Interview) โดยการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว
ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ซึ่ ง เป็นการน าทฤษฎีการรับรู้คุณค่า (Perceived Value) 
และองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว มาประยุกต์ใช้ในภาคชุมชน ซึ่งเป็นการน าทฤษฎีดังกล่าวมา
ปรับใช้ให้เป็นแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ 
ในแต่ละด้าน แล้วน ามาประยุกต์ใช้ในแหล่งท่องเที่ยว ที่มีในชุมชนท้องถิ่น หลังจากได้ข้อมูลเรียบร้อย
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ผู้วิจัยจะใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ 
และครบถ้วน จากนั้นผู้วิจัยจะใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Analysis) เพ่ือเป็นการ
สร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม 
จังหวัด นครศรีธรรมราชต่อไป  
 
สามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยดังต่อไปนี้ ภาพที่ 3.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 สมมุติฐานในการวิจัย 
 3.2.1 สมมติฐานข้อที่ 1 ระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม 
(Importance) และ ระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) แหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนขนอมมีความแตกต่างกัน 

3.2.2 สมมติฐานข้อที่ 2 ระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม 
( Importance)  และ ระดับการรับรู้ คุณค่ าประสิ ทธิภ าพการด า เนิ นงาน  (Performance) 
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมไม่แตกต่างกัน 

Functional 
Value 

องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว  

1. สถานที่ท่องเที่ยว (Attraction)   

2. ที่พัก (Accommodation)   

3. กิจกรรม (Activities)   

4. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 
5. การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 

6. การให้บริการ (Service) 
7. ความปลอดภัย (Safety and Security) 

 

ระดับความส าคัญ 
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม 

(Importance) 

 

ระดับประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม 

(Performance) 

 

แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่า 
องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้าน

อรรถประโยชน์ชุมชนขนอม  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิด 
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3.3 ระเบียบวิธีวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการเลือกรูปแบบวิธีศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method 
Research) กล่าวคือ คือ รูปแบบระเบียบวิธีวิจัยศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
และ รูปแบบระเบียบวิธีวิจัยศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งสาเหตุที่ผู้วิจัยเลือก
รูปแบบวิธีศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research)นั้น กล่าวได้ว่า เพ่ือเป็นการให้ได้
ข้อมูลผลการวิจัยที่รอบคอบ รัดกุม สามารถหาข้อมูลได้อย่างหลากหลายโดยการน าจุดแข็ง  
ของงานวิจัยเชิงปริมาณมาเพ่ิมเติมในส่วนของงานวิจัยเชิงคุณภาพ และนอกจากนี้ยังเป็นการน าจุด
แข็งของงานวิจัยเชิงคุณภาพมาเพ่ิมเติมในส่วนของงานวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งสามารถช่วยให้ใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยแต่ละรูปแบบวิธีได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้น (Creswell, 2007)  ดังนั้นผู้วิจัยได้ท าการสร้าง
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งการศึกษาเชิงปริมาณและการศึกษาเชิงคุณภาพโดย ได้ท าการ
จ าแนกการศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 
 3.3.1 รูปแบบระเบียบวิธีวิจัยศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

1) เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม (Importance) 
2)  เ พ่ือศึกษาระดับการรับรู้ คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน ( Performance) 

แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม  
3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญ (Importance) และระดับ 

การรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม  
 3.3.1.1 ประชากร 

กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1,2 และ 3 
คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนขนอม 

3.3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
เนื่องจากประชากรนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวมีจ านวนมากและไม่ทราบจ านวน

ประชากรที่แน่นอน ดังนั้น ส าหรับขนาดตัวอย่างจึงสามารถค านวณได้จากสูตรที่ไม่ทราบขนาด
ตัวอย่างของ (Cochran, 1953) ซึ่งได้ก าหนดระดับค่าความเชื่อมันร้อยละ 95 และระดับค่า 
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2549) และสูตรที่ใช้ส าหรับในการค านวณ
การศึกษาครั้งนี ้คือ  
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จากสูตร  n  =   
P(1 −P)𝑒2

𝑒2  

ก าหนดให้ n  =  ขนาดตัวอย่าง 
P  =  สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยก าลังสุ่ม .50 
Z  =  ระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ 

     เมื่อ Z = มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ95 (ระดับ .05) 
e  =  สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดข้ึนได้ คือ  .05 

แทนค่า  n  =  
(.50)(1−.50)(1.96)2

(.05)2  

 n =   384.16 

 
ดังนั้นส าหรับกลุ่มขนาดตัวอย่างอย่างน้อยใช้ทั้งหมด 384 คน จึงจะสามารถประมาณ 

ค่าร้อยละ โดยความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และเพ่ือเป็นการป้อง
การการตกหล่นจากการเก็บรวบรวมข้อมูล และเพ่ือให้ได้ข้อมูลในการเก็บรวบรวมวิจัยได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น 
400 คนตามสูตรดังกล่าว 
 

3.3.1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
ขั้นตอนวิธีการด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่  1,2 และ 3 ผู้วิจัยท าการศึกษา 

และ เก็บรวบรวมข้อมูลด้านระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญ ( Importance) และระดับการรับรู้
คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน(Performance) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม จากนักท่องเที่ยว
เพ่ือเป็นการสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอม ในรูปแบบแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่วิจัย
โดยแบบสอบถามจะประกอบด้วยค าถามที่ เกี่ยวข้องกั บระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญ 
(Importance) และระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน(Performance) แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนขนอม ของนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ซึ่งโครงสร้างของแบบสอบถามประกอบไปด้วยค าถาม 
3 ส่วนดังต่อไปนี้  
 ส่วนที่ 1 เป็นรูปแบบค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยตัว
แปรปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ในชุมชน 
แหล่งข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวซึ่งลักษณะค าถามจะเป็นรูปแบบเลือกตอบ (Check List Question) 
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 ส่วนที่  2 ระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญ ( Importance) และระดับการรับรู้คุณค่า
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม  ของนักท่องเที่ยวเพ่ือเป็น
การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชน
ขนอม ประกอบด้วย 7 ประเด็นค าถามตามองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้  

1. สถานที่ท่องเที่ยว (Attraction)   
2. ที่พัก (Accommodation)   
3. กิจกรรม (Activities)   
4. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 
5. การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities)  
6. การให้บริการ (Service, people) 
7. ความปลอดภัย (Safety and Security) 

 
 ตัวแปรที่ส าคัญในการศึกษารูปแบบระเบียบวิธีวิจัยศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research)  
 ตัวแปรต้น คือ องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว 

1. สถานที่ท่องเที่ยว (Attraction)   
2. ที่พัก (Accommodation)   
3. กิจกรรม (Activities)   
4. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 
5. การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 
6. การให้บริการ (Service, people) 
7. ความปลอดภัย (Safety and Security) 

ตัวแปรตาม คือ ระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญ ( Importance) และระดับการรับรู้คุณค่า
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม  
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือ แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว
ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ลักษณะเป็นรูปแบบค าถามปลายเปิด (Open-Ended Question) 
เป็นค าถามแบบเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถแสดงข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่า
องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ในแต่ละด้านเพิ่มเติม  
 แบบสอบถามนั้นเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ซึ่งแบ่งระดับการรับรู้
ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
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หลักเกณฑ์การให้คะแนน 
มากที่สุด  ให้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
มาก   ให้คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 
ปานกลาง  ให้คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 
น้อย   ให้คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 
น้อยที่สุด  ให้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 

 
จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามน ามาหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation: SD) จากนั้นน าข้อมูลที่ได้น ามาท าการวิเคราะห์ระดับความส าคัญแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนขนอม (Importance) และ ระดับประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) 
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม  ของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือท าการแปลความหมายของคะแนนซึ่งใช้คะแนน
เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเป็นเกณฑ์ โดยผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์การแปลความหมายโดยสูตรค านวณค่าพิสัย
ตามช่วงชั้น ดังต่อไปนี้ (สุวิมล ติรกานนท,์ 2548)  

 
จ านวนคะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด = 5 – 1     =  0.80 

   จ านวนช่วงชั้น       5 

 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00   -   1.80 หมายถึง  น้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81   -   2.60 หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61   -   3.40 หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41   -   4.20 หมายถึง  มาก 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21   -   5.00 หมายถึง  มากที่สุด 

 
3.3.1.4 การทดสอบเครื่องมือ 
ผู้วิจัยท าการทดสอบเครื่องมือโดยการน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นส าหรับการศึกษาวิจัย 

น ามาท าการทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังต่อไปนี้ 
3.3.1.5 การทดสอบหาความเที่ยงตรงเนื้อหา (Validity)  
น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและ

เหมาะสมของเนื้อหา จากนั้นหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Concurrence: 
IOC) ซึ่ งใช้การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) จากนั้นท าการทดสอบ
แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยการน าแบบสอบถามไปให้
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ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ซึ่งในการตรวจสอบความตรงเนื้อหาของค าถามก าหนดให้เลือกตอบ 3 ช่อง 
คือ 

 
สอดคล้อง   (+1) หมายถึง เห็นว่าข้อค าถามสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการถาม 

ไม่แน่ใจ      (0) หมายถึง 
ไม่แน่ ใจ  หรือไม่สามารถสรุป ได้ ว่ าข้อค าถาม
สอดคล้องหรือไม่กับประเด็นที่ต้องการถาม 

ไม่สอดคล้อง (- 1) หมายถึง 
เห็นว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับประเด็นค าถามที่
ต้องการถาม 

ในการค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item - Objective Concurrence: IOC) 
ค าถามท่ีใช้ไดจ้ าเป็นต้องมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (สุวิมล ติรกานนท,์ 2548)  

 
สูตรการค านวณ IOC = ΣR 

         n 
    

IOC คือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

   ΣR      คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
   n คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 
การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยท าการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) 

โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัยไปทดลองเครื่องมือ (Try - Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างที่แท้จริง จ านวน 30 ราย ในการวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น จากวิธีหาค่าความสอดคล้อง
ภายใน (Internal Consistency Method) ใช้สูตร Cronbach’s Alpha ในการประเมินความเชื่อถือ
เป็นการเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว ซ่ึงค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได้ดังนี้ 

 

α      =         
N

N−1
[1 −

Σσ2(yi)

σ2x
] 

     
      N         =           จ านวนของรายการ 

σ2x    =           ค่าความผันแปรทั้งหมด 

   Σσ2(yi)        =           ผลรวมของค่าความผันแปรของแต่ละ 
     รายการ 
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Cronbach’s Alpha ซึ่งเรียกว่า สหสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- Coefficient) หากได้ค่าเข้าใกล้ 
1 แสดงว่าใช้ได้ ซึ่งในการศึกษานี้ได้ก าหนดข้อค าถามที่มีความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไปก็ยอมรับเป็น
เครือ่งมือในการศึกษา (วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์, 2555) 

  
 3.3.1.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
1. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม จากทางคณะการจัดการการ

ท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ไปยังนายกสมาคมท่องเที่ยวขนอม เพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธีด าเนินงานและขออนุญาตเก็บ รวบรวมข้อมูลจากพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว
ภายในชุมชนขนอม 

2. ขอความอนุเคราะห์จากนายกสมาคมท่องเที่ยวขนอม ในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
จ านวน 400 ชุด และด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามใช้เวลา 45 วัน จากนั้นน าแบบสอบถาม
ด าเนินตามขั้นตอนต่อไป 
 3. ตรวจสอบความถูกต้องโดยการเช็คแบบสอบถามของนักท่องเที่ยวตอบแบบสอบถาม 
ครบทุกข้อหรือไม ่และตรวจเช็คความสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถามก่อนน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 

จากวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยผู้วิจัยจ านวน 400 
ตัวอย่าง จากนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต าบลขนอม หลังจากนั้นน าแบบสอบถามที่ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากนักท่องเที่ยวมาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
เพ่ือเป็นการให้ได้ข้อมูลผลการวิจัยที่รอบคอบ รัดกุม สามารถหาข้อมูลได้อย่างครอบคลุมโดยการน า
จุดแข็งของงานวิจัยเชิงปริมาณมาเพ่ิมเติมแก้ไขจุดอ่อนในส่วนของงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

3.3.1.7 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล 

ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จ านวนครั้งที่เดินทางมาท่องเที่ยวขนอม ใช้การ
วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยการแปลความหมายค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์น าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ แปลความหมาย
เป็นรายข้อ โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) และส าหรับการ
วิเคราะห์วัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญ (Importance) 
และระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม 
ใช้การวิเคราะห์โดยใช้ T-test เพ่ือเปรียบเทียบหาระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญแหล่งท่องเที่ยว
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ชุมชนขนอม (Importance) และ ระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) 
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม  

ท าการวิเคราะห์แบบสอบถามข้อมูลระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญ (Importance) 
และระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม
โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยการแปลความหมายค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์น าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ แปลความหมาย
เป็นรายข้อ โดยใช้ เกณฑ์การแปลความหมายค่ า เฉลี่ ยของ  (บุญชม ศรีสะอาด , 2545) 
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญ (Importance) และระดับการรับรู้คุณค่า
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม ตามระดับความส าคัญ 
5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด มีลักษณะเป็น มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 
ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของค าถามดังนี้ คือ  
    ระดับ            คะแนน 

ระดับความส าคัญมากท่ีสุด    5 
ระดับความส าคัญมาก    4 
ระดับความส าคัญปานกลาง    3 
ระดับความส าคัญน้อย     2 

   ระดับความส าคัญน้อยที่สุด    1 
 

แล้วท าการวิเคราะห์ของแต่ละปัจจัย จัดเรียงระดับความส าคัญจาก มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 
และน าเสนอข้อมูลโดยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยหาค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยการแปลความหมายค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์น าไปเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ แปลความหมายเป็นรายข้อ โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของ(บุญชม ศรีสะอาด
, 2545) ดังนี้  

ค่าคะแนนเฉลี่ย   4.51 – 5.00   หมายถึง  มีระดับความส าคัญมากท่ีสุด 
ค่าคะแนนเฉลี่ย   3.51 – 4.50   หมายถึง  มีระดับความส าคัญมาก 
ค่าคะแนนเฉลี่ย   2.51 – 3.50   หมายถึง  มีระดับความส าคัญปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉลี่ย   1.51 – 2.50   หมายถึง  มีระดับความส าคัญน้อย 
ค่าคะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.50   หมายถึง  มีระดับความส าคัญน้อยที่สุด 
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การวิธีวิเคราะห์ข้อมูลระดับความส าคัญและผลการด าเนินงาน (IPA) เป็นวิธีการที่ถูกพัฒนา
ในบริบททางการตลาด IPA ได้รับการพัฒนาครั้ งแรก โดย Martilla และ James ในปี 1977 
และถูกน ามาใช้ ในหลายสถานการณ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ บริการในหลาย ๆ องค์กร มีนักวิชาการ
จ านวนมากใช้เทคนิค Importance-PerformanceAnalysis (IPA) ใช้ศึกษาวิเคราะห์ความคาดหวัง
และความพึงพอใจ ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการในหลากหลาย อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์การ
บริการในอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว (Chu, 2000; Ennew, 1993; Guadagnolo, 2011; Martilla, 
1977 ; Martin, 1995 ; Oh, 2001 ; Wade, 2003)  เช่น การจัดการสาธารณะ (Lai, 2010) 
มหาวิทยาลัย เอกชน (Kitcharoen, 2004) โรงแรม (Chu, 2000) ร้านอาหาร (Keyt, 1994) 
แหล่งท่องเที่ยว (Griffin, 2012) ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากแบบสอบถามในส่วนที่ 3 และผลการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติในส่วนที่ 1 และ 2 ของแบบสอบถาม น ามาท าการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยเทคนิค IPA 
(Importance-Performance Analysis) (Martilla, 1977) มาใช้ในการวิเคราะห์ระดับการรับรู้คุณค่า
ความส าคัญแหล่งท่องเที่ยวขนอม และระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงานแหล่ง
ท่องเที่ยวขนอม โดยการวิเคราะห์กระท าโดยการใช้กราฟแบ่งออกเป็นแกนตั้งและแกนนอนตัดกันโดย
แกนตั้ง (แกน X) จะบอกถึงระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญแหล่งท่องเที่ยว ขนอมส่วนแกนนอน 
(แกน Y) จะบอกถึงระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงานแหล่งท่องเที่ยวขนอม โดยภายใน
กราฟจะแบ่งการวัดเป็น 2 ระดับ คือระดับมากและระดับน้อย การแบ่งแกนส าหรับการวิจัยใช้การ
แบ่งออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน  หรือ 4 Quadrant (Chu, 2000) โดยใช้ค่าเฉลี่ยของแต่ละแกนเป็น 
จุดแบ่งส่วนดังภาพหน้าถัดไป 

 ระดับการรับรู้ความส าคัญมาก  

ระดับการรับรู้
ประสิทธิภาพน้อย 

A 

(Concentrate Here) 
ความส าคัญมาก 

รับรู้ประสิทธิภาพน้อย 

B 
(Keep up Good 

Work) 
ความส าคัญมาก 

รับรู้ประสิทธิภาพมาก 
ระดับการรับรู้

ประสิทธิภาพมาก 
C 

(Low Priority) 
ความส าคัญน้อย 

รับรู้ประสิทธิภาพน้อย 

D 
(Possible Overkill) 

ความส าคัญน้อย 
รับรู้ประสิทธิภาพมาก 

 ระดับการรับรู้ความส าคัญน้อย  

ภาพที่ 3.2 ผลลัพธ์การวิเคราะห์ระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
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 ส าหรับงานวิจัยเมื่อน าระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญและระดับการรับรู้ คุณค่า
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน มาเปรียบเทียบกันในแต่ละปัจจัยที่ควรพิจารณา ผลลัพธ์ที่ได้เม่ือตกอยู่ที่
Quadrants ใดๆ จะสามารถอธิบายความหมายได้ 4 ลักษณะ (Martilla, 1977) ดังต่อไปนี้ 

Quadrants A (Concentrate Here) แสดงถึงระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญในประเด็น
นั้นอยู่ระดับมาก แต่แสดงถึงระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงานในประเด็นนั้นน้อย 
จึงถือว่าเป็นจุดอ่อนของแหล่งท่องเที่ยวขนอมที่ต้องให้ความส าคัญและหาวิธีการในการแก้ไขปรับปรุง
หัวข้อในกลุ่มนัน้โดยเร่งด่วน 

 Quadrant B (Keep up Good Work) แสดงถึงระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญในประเด็น
นั้นอยู่ในระดับมาก และ แสดงถึงระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงานในประเด็นนั้นมาก
เช่นกัน จึงถือว่าเป็นการแสดงถึงจุดแข็งของแหล่งท่องเที่ยวขนอมที่ต้องรักษาคุณภาพให้อยู่ในระดับ
มากต่อไป 

Quadrant C (Low Priority) แสดงถึงระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญในประเด็นนั้นอยู่
ระดับน้อย และยังแสดงถึงระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงานในประเด็นนั้นอยู่ในระดับ
น้อยเช่นกัน จึงถือเป็นประเด็นที่ควรให้ความส าคัญรองลงมา แต่ยังอย่างไรก็ตามแหล่งท่องเที่ยว 
ขนอมสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้โดยเปลี่ยนแปลงทัศนคติของนักท่องเที่ยว 

Quadrant D (Possible Overkill) แสดงถึงระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญในประเด็นนั้น
อยู่ในระดับน้อย แต่แสดงถึงระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงานในประเด็นนั้นอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งแสดงถึงความส าเร็จในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขนอมควรท าการรักษามาตรฐานที่ดี
อย่างนี้ต่อไปเพ่ือน ามามาสร้าง IP Map เพ่ือการวิเคราะห์และอธิบายสรุปในส่วนต่างๆ แบ่งเป็นแต่ละ
ปัจจัย เพ่ือเสนอเป็นแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้าน
อรรถประโยชน์ชุมชนขนอมต่อไป 

จาก เทคนิค Importance-PerformanceAnalysis (IPA) เป็นการศึกษาวิเคราะห์ระดับ
ความส าคัญ และ ประสิทธิภาพการด าเนินงาน โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการรับรู้ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน (Performance) ผ่านการวัดระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อองค์ประกอบของ
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม ทั้งนี้ในงานวิจัยชิ้นนี้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามของนักวิจัย
นั้นจึงเก็บข้อมูลแบบสอบถามโดยการวัดระดับความพึงพอใจ หรือ Satisfation ที่มีต่อประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ (Johann, 2014) 
ซึ่ ง เ ป็ น ก า รศึ กษ า เ กี่ ย วกั บป ระสิ ท ธิ ภ าพการด า เ นิ น ง าน โดย ใ ช้ เ ทคนิ ค  Importance-
PerformanceAnalysis (IPA) เช่นเดียวกัน ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการตอบ
แบบสอบถามของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการรับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) 
มากยิ่งขึ้น จึงใช้การวัดระดับความพึงพอใจที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์ประกอบของ
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แหล่งท่องเที่ยวชุมชนของนักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถท าให้ได้ค าตอบที่ชัดเจนมากขึ้นจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) 
ขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม 
 
การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานของการวิจัยครั้งนี้เลือกใช้สถิติดังต่อไปนี้ 
สมมติฐานข้อที่ 1 สถิติที่น ามาใช้ส าหรับการทดสอบ คือ Paired T – test เพ่ือหาระดับการ

รับรู้คุณค่าความส าคัญแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม ( Importance) และ ระดับการรับรู้คุณค่า
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม มีความแตกต่างกัน 
  H0: ระดับความส าคัญแตกต่างจากประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
  H1: ระดับความส าคัญไมแ่ตกต่างจากประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

 
3.3.2 รปูแบบระเบียบวิธีวิจัยศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
 วัตถุประสงค์ข้อที่  4  เ พ่ือศึกษาแนวทางการส่ง เสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ 
แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช 

3.3.2.1 ประชากร 
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 คือ คนใน

ชุมชนขนอม (ต าบล) ซึ่งประกอบไปด้วย 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1หมู่ที่ 3 รวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ท่องเที่ยว  

3.3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ที่สามารถให้ข้อมูลด้านการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชน
ขนอม ที่ส าคัญคือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ท่องเที่ยว ได้แก่ผู้ประกอบการ 
ธุรกิจบริการท่องเที่ยวและตัวแทนการท่องเที่ยว ผู้ให้บริการที่พักและอาหาร ผู้น าชุมชนในแต่ละหมู่ 
รวมไปถึงชุมชนในพื้นท่ี โดยระบุประชากรต้องเป็นคนในชุมชน 

3.3.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
1. ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิรูปแบบระเบียบวิธีวิจัยศึกษาเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-Depth Interview) คนในชุมชนและผู้น าชุมชนในแต่ละหมู่ด้านการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนขนอม เพ่ือใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว 
ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช 
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 ค าถามเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมการ
รับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช 

1) การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอม ด้านสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวภายในชุมชน 
(Attractions)  

2) การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอม ด้านที่พัก (Accommodations) 

3) การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอม ด้านกิจกรรม (Activities) 

4) การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) 

5) การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอม ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 

6) การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอม ด้านการให้บริการ (Service) 

7) การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอม ความปลอดภัย (Safety and Security) 

3.3.2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูลการสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว

ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้าดังต่อไปนี้ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) ส าหรับคนใน

ชุมชน จากทางคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เดือนมิถุนายน 
2559 เพ่ือส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้น าชุมชนขนอม เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
วิธีด าเนินงานและขออนุญาตสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับคนในชุมชน เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลจากคน
ในพ้ืนที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อกับการท่องเที่ยวภายในชุมชนขนอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในขนอม ซึ่งการสัมภาษณ์ในครั้งนี้เจาะกลุ่มผู้สัมภาษณ์เฉพาะ
คนในชุมชนขนอมเท่านั้น 
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2. ขอความอนุเคราะห์จากผู้น าชุมชนขนอม ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) 
ส าหรับคนในชุมชน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกในด้านแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงาน
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ท าการเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ใช้ บันทึกค าซ้ า ความหมายที่คล้ายกัน จนได้ข้อมูลที่
อ่ิมตัวหรือวนกลับซ้ าเดิมจึงหยุดการสัมภาษณ์ 

3. ตรวจสอบความถูกต้อง โดยการเช็คข้อมูลการสัมภาษณ์ซ้ าอีกครั้ง หรือทบทวนผลการ
สัมภาษณ์อีกครั้งกับผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ว่าข้อมูลตรงตามที่สัมภาษณ์หรือไม่  และตรวจสอบ 
ความสมบูรณ์ของข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกก่อนน ามาวิเคราะห์ข้อมูล และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เที่ยงตรงและแท้จริง 
 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการใช้รูปแบบวิธีการส ารวจข้อมูลภาคสนาม (Field 
Survey) ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ส าหรับคนในชุมชน และผู้น าในแต่ละ
หมู่โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกในด้านการสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ 
แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจนได้ข้อมูลที่อ่ิมตัวหรือวนกลับซ้ าเดิม และท าการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิพากษ์ล าดับต่อไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่
เที่ยงตรงและแท้จริง 

 
3.3.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา จับกลุ่มค าซ้ า หรือ ค าที่มี

ความหมายเดียวกัน ซึ่งจากการสัมภาษณ์ครั้งนี้ ได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในขนอม จ านวน 29 คน จากการสัมภาษณ์นั้นผลของการ
สัมภาษณ์ได้ข้อมูลที่อ่ิมตัวหรือวนกลับซ้ าเดิมในช่วงระหว่างผู้ที่ให้สัมภาษณ์คนที่ 16 แล้ว เพ่ือความ
แน่ใจและความสมบูรณ์ของเนื้อหาจึงได้ท าการสัมภาษณ์มาเรื่อยๆ จนถึงผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 29  
จึงหยุดการสัมภาษณ์  จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลเที่ยงตรงและ
แท้จริง ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม สามารถน ามาท าการสรุปผลการศึกษาต่อไป 
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การสรุปประเด็น 
 การน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม สรุปผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ น ามาวิเคราะห์เชิง
วิพากษ์ (Critical Analysis) เพ่ือเป็นแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว
ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ซ่ึงผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการศึกษาดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยน าผลการศึกษาที่สรุปไดจ้ากวัตถุประสงค์ท่ี 1 2 และ 3 น ามาสรุปประเด็น
เป็นผลการศึกษาโดยการน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สรุปเนื้อหาแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ส าหรับนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถาม (จ านวน 400 คน) น ามาเป็นประเด็นในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth Interview) ขั้นต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นจากแบบสอบถามโดยผู้ให้ข้อมูลจาก 
ชมรมท่องเที่ยวขนอม ผู้ประกอบการ ธุรกิจบริการท่องเที่ยวและตัวแทนการท่องเที่ยว ผู้ให้บริการที่
พักและอาหาร ผู้น าชุมชนในแต่ละหมู่ รวมไปถึงชุมชนในพ้ืนที่ สามารถน ามาสรุปเป็นแนวทางการ
ส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม 

ขั้นตอนที่ 3 น าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ น ามาตีความร่วมกับแนวคิด 
ทฤษฎี สรุปผลการวิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม 

 
 ข้อมูลทั่วไปของสถานที่เพื่อการวิจัย 
 ประวัติความเป็นมาขนอม  
 เทศบาลต าบลขนอม (2558) ต าบลขนอม เดิมชื่อ “เมืองตระนอม” ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 1908 
ได้มีการจัดการส ารวจเกี่ยวกับประชากรที่อยู่ในพ้ืนที่ในการปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
ซึ่งจากชื่อดั้งเดิมของเมือง ตระนอม จึงเกิดการเรียกชื่อเพ้ียนจนกลายมาเป็นต าบล ขนอม เป็นส่วน
หนึ่งของอ าเภอสิชล เมื่อในปี พ.ศ. 2450 ต าบลขนอมจึ้งได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากต าบลขนอม
กลายมาเป็นอ าเภอขนอมจนมาถึงปัจจุบัน 
 อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตะวันออก (อ่าวไทย) โดยตั้งอยู่ทางใต้
ของที่ว่าการอ าเภอ ขนอม อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอขนอมประมาณ 3กิโลเมตร มีพ้ืนที่ในความ
รับผิดชอบทั้งหมด 140.63 ตารางกิโลเมตร มีจ านวน 13 หมู่บ้าน มีตราประจ าเทศบาลเป็นรูปต้นไม้
และชายทะเล อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีเขตปกครองรวม 13 หมู่บ้าน คือหมู่บ้านอยู่
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วนมี 1 หมู่บ้าน คือหมู่ที่  3  บ้านหัวเทอะ หมู่บ้านอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเต็มพ้ืนที่มี 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่  2  บ้านพัง หมู่ที่  4  บ้านตลาดสี่ 
หมู่ที ่ 5  บ้านโพธิ์ หมู่ที่  6 บ้านหน้าด่าน หมู่ที่  7  บ้านเปร็ต หมู่ที ่ 8  บ้านในเพลา หมู่ที ่ 9    
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บ้านท่าส าเภา หมู่ที่  10  บ้านนาคลอง หมู่ที่ 11 บ้านวัดใน  หมู่ที่ 12 บ้านในทราย หมู่ที่ 13บ้านเขา
ดิน หมู่ที่  14  บ้านป่าตาล แต่ทางเทศบาลต าบลขนอมมีพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 
ประมาณ 1,100 ไร่ หรือโดยต าบลขนอมมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 1.76 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพ้ืนที่ร้อยละ 0.01 
ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช และ คิดเป็นร้อยละ 0.37 ของพ้ืนที่ทั้งอ าเภอ ห่างจากตัวเมือง
นครศรีธรรมราชเป็นระยะทาง 110 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีประมาณ 70 กิโลเมตร 
และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 670 กิโลเมตร สภาพเศรษฐกิจและสังคมประกอบอาชีพด้าน
การเกษตรและประมง ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพด้านพาณิชย์การขายบริการต่างๆร้อยละ 15 
ประกอบอาชีพรับราชการ รับจ้าง ร้อยละ 5 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมมุ่งเน้นในการพัฒนา
ศักยภาพ และลักษณะทางกายภาพปรับปรุงพ้ืนที่และการก่อสร้างสาธารณูปการ และเสริมสร้าง
บรรยากาศการท่องเที่ยว และให้มีความน่าอยู่อาศัยเอ้ืออ านวยให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย 
โครงสร้างพ้ืนฐานในเขตเทศบาลประชากรในเขตเทศบาลต าบลขนอมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
การเกษตร โดยจะท าการเกษตรประมง ประมาณร้อยละ 80 ท าการประกอบการพาณิชย์ การขาย
บริการต่าง ๆ ประมาณร้อยละ 15 ส่วนที่เหลือก็จะประกอบอาชีพรับราชการ รับจ้าง ประมาณร้อย
ละ 5 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประมาณ 25,000 บาทต่อคน ต่อปี พ้ืนที่เกษตรกรรมในเขต
เทศบาลส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่ท าสวนมะพร้าว และท านาในบริเวณที่ราบลุ่มคิดเป็นพ้ืนที่เพ่ือการ
เกษตรกรรมทั้งสิ้น 981.95 ไร่ ประมาณร้อยละ 89.27 ของพ้ืนที่ในเขตเทศบาลทั้งหมด ลักษณะการ
พาณิชยกรรมและการบริการภายในเขตเทศบาลต าบลขนอม ส่วนมากจะมีลักษณะให้บริการเพียง
ภายในชุมชน โดยจะมีตลาดสดเทศบาล (บ้านบางโหนด) ซึ่งอยู่ในเขตหมู่ที่ 1 ต าบลขนอมตลาดสด
เทศบาลต าบลขนอม ตั้งอยู่บริเวณปากน้ าของคลองบางโหนด ซึ่งเป็นศูนย์รวมของการประมงและ
ตลาดลูกเรือมาใช้บริการในตลาดตลอดเวลา ท าให้มีร้านค้าและสถานบริการเกิดขึ้นมากมายในย่านนี้ 
เช่น ร้ายขายสุรา ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ร้ายขายน้ าแข็ง ร้านขายอุปกรณ์การประมงร้านซ่อม
เครื่องจักรกล อุปกรณ์ประมง โรงแรม นอกจากนี้ยังมีตลาดนัดวันอาทิตย์ ซึ่งจัดให้มีขึ้นทุกวันอาทิตย์ 
ภายในบริเวณวัดสุวรรณบรรพต จุดเด่นของพ้ืนที่ ต าบลขนอมมีทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ืออ านวยต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น มีสถานที่ ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลที่สวยงาม มีชื่อเสียง เหมาะแก่การพัฒนาทางด้าน
การท่องเที่ยวให้เติบโต บางพ้ืนที่เหมาะ แก่การพัฒนาทางด้านเกษตรกรรม ซึ่งจะส่งผลดีต่อประชาชน
ในด้านเศรษฐกิจ ท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
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ตารางท่ี 3.1 ตารางรายละเอียดระเบียบวิธีวิจัยวัตถุประสงค์ท่ี 1 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
ขนอม (Importance) 

ระเบียบวิธีวิจัย ใช้แบบสอบถาม 
ส่ ว นที่  2 ร ะดั บ คว ามส า คัญแหล่ งท่ อ ง เ ที่ ย ว ชุ ม ชนขนอม 
(Importance) 

กลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาแหล่งท่องเที่ยวภายใน
ชุมชนขนอมไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน กลุ่มตัวอย่างจึง
เท่ากับ 384 คน แต่เพ่ือความสมบูรณ์ของเนื้อหาจึงได้ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น 400 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล -  วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร ร ณ น า  ( Descriptive Statistics) 
โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ แปลความหมาย 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

 
ตารางท่ี 3.2 ตารางรายละเอียดระเบียบวิธีวิจัยวัตถุประสงค์ท่ี 2 

วัตถุประสงค์ 2. เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน
(Performance) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม  

ระเบียบวิธีวิจัย ใช้แบบสอบถาม 
ส่วนที่  2 ระดับประสิทธิภาพการด า เนินงาน( Performance) 
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม 

กลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือนักทอ่งเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาแหล่งท่องเที่ยวภายใน
ชุมชนขนอมไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน กลุ่มตัวอย่างจึง
เท่ากับ 384 คน แต่เพ่ือความสมบูรณ์ของเนื้อหาจึงได้ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น 400 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล -  วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร ร ณ น า  ( Descriptive Statistics) 
โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ แปลความหมาย 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
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ตารางท่ี 3.3 ตารางรายละเอียดระเบียบวิธีวิจัยวัตถุประสงค์ท่ี 3 

วัตถุประสงค์ 3.  เ พ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับการรับรู้ คุณค่าความส าคัญ 
( Importance)  และระดับการรับรู้ คุณค่ าประสิ ทธิภ าพการ
ด าเนินงาน (Performance) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม 

ระเบียบวิธีวิจัย ใช้แบบสอบถาม 
ส่ วนที่  2 ร ะดั บคว ามส า คัญแหล่ งท่ อ ง เ ที่ ย ว ชุ มชน ขน อม 
( Importance)  แ ล ะ  ร ะดั บ ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พก า ร ด า เ นิ น ง า น
(Performance) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม 

กลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาแหล่งท่องเที่ยว
ภายในชุมชนขนอมไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน กลุ่มตัวอย่าง
จึงเท่ากับ 384 คน แต่เพ่ือความสมบูรณ์ของเนื้อหาจึงได้ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น 400 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล -  วิ เ ค ร าะห์ ข้ อมู ลด้ ว ย เทคนิ ค  ( Importance-Performance 
Analysis: IPA) น ามามาสร้าง IP Map เพ่ือการวิเคราะห์และอธิบาย
สรุปในส่วนต่างๆ แบ่งเป็นแต่ละปัจจัย เพ่ือเสนอเป็นแนวทางการ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร รั บ รู้ คุ ณ ค่ า อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม 

 

ตารางท่ี 3.4 ตารางรายละเอียดระเบียบวิธีวิจัยวัตถุประสงค์ท่ี 4 

วัตถุประสงค์ 4 .  เ พ่ือ เสนอแนะแนวแนวทางการส่ ง เสริมการรับรู้ คุณค่า
องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม 

ระเบียบวิธีวิจัย - ใช้ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม 
- การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
ส่วนที่ 2 ระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญ (Importance) และระดับ
การรับรู้ คุณค่าประสิทธิภาพการด า เนินงาน( Performance) 
แหล่งท่องเที่ยว  
-ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น  
-  ใ ช้ ก า ร ส า ร ว จข้ อมู ล ภ าคสนาม  ( Field Survey)  ร่ ว มกั บ 
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) คนในชุมชนและผู้น า
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ชุมชนในแต่ละหมู่ด้านการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนขนอม 
ค าถามเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษา
แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว 
ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม 

1) การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านสถานที่
ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวภายในชุมชน 
(Attractions)  

2) การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่ งท่องเที่ ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้ านที่ พัก 
(Accommodations) 

3) การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านกิจกรรม 
(Activities) 

4) การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก (Amenity) 

5) การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว (Accessibilities) 

6) การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านการให้บริการ 
(Service) 

7) การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ความปลอดภัย 
(Safety and Security) 

กลุ่มตัวอย่าง - ประชากรคือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาแหล่งท่องเที่ยว
ภายในชุมชนขนอมไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน กลุ่มตัวอย่าง
จึงเท่ากับ 384 คน 
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- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ท่องเที่ยว ได้แก่
ผู้ประกอบการ ธุรกิจบริการท่องเที่ยวและตัวแทนการท่องเที่ยว         
ผู้ให้บริการที่พักและอาหาร ผู้น าชุมชนในแต่ละหมู่ รวมไปถึงชุมชน
ในพ้ืนที่ โดยระบุประชากรต้องเป็นคนในชุมชน 

การวิเคราะห์ข้อมูล - น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งส่วนที่ 2 และส่วนที่ 
3 ด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth Interview) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภายใน
พ้ืนที่ท่องเที่ยว ได้แก่ ชมรมท่องเที่ยวขนอม ผู้ประกอบการ ธุรกิจ
บริการท่องเที่ยวและตัวแทนการท่องเที่ยว ผู้ให้บริการที่พักและ
อาหาร ผู้น าชุมชนในแต่ละหมู่ ในหัวข้อด้านการส่งเสริมการรับรู้
คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม โดยท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจนได้ข้อมูลที่อ่ิมตัวหรือวนกลับซ้ าเดิม และท าการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา จับกลุ่มค าซ้ า หรือ ค าที่มี
ความหมายเดียวกัน และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิพากษ์ล าดับต่อไป
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เที่ยงตรงและแท้จริง จากนั้นผลดังกล่าวมา
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา จับกลุ่มค าซ้ า หรือ ค าที่มีความหมายเดียวกัน
สังเคราะห์ วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Analysis) เพ่ือเป็นแนว
ทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้าน
อรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ในล าดับต่อไป 



 
 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การศึกษาเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้าน
อรรถประโยชน์ชุมชนขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการ
ศึกษาวิจัยผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณน า 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม (Importance) 
ศึกษาระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน(Performance) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม 
และ ศึกษาเปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญ (Importance) และระดับการรับรู้คุณค่า
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม ส่วนระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว
ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม โดยการวิเคราะห์ในส่วนของบทที่ 4 กล่าวถึงการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามล าดับของวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ในบทที่ 1 โดยผู้วิจัยน าเสนอการวิเคราะห์  
การวิจัยเชิงปริมาณ 7 ส่วน ได้แก่ 4.1.1 การน าเสนอสัญลักษณ์และอักษรย่อในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1.2ผลการวิเคราะห์เครื่องมือ 4.1.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.1.4 ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม (Importance) 
4.1.5 ผลการวิ เคราะห์ระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน ( Performance) 
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม 4.1.6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญ 
( Importance)  และ ระดับการรับรู้ คุณค่ าประสิ ทธิภ าพการด า เนิ นงาน ( Performance) 
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม และ 4.1.7 ผลการทดสอบสมมติฐาน นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ในบทนี้
ได้น าเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่
แหล่งท่องเที่ยวขนอม ซึ่งในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพมีการน าเสนอผลการเสนอแนะแนวทางการ
ส่ ง เสริมการรับรู้ คุณค่ า องค์ประกอบแหล่ งท่ อง เที่ ยวด้ านอรรถประโยชน์ ชุ มชนขนอม 
จังหวัด นครศรีธรรมราช โดยผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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4.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
4.1.1 สัญลักษณ์และอักษรย่อในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการน าเสนอและการแปรความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
   SD. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
   n  แทน จ านวน 
    T  แทน ค่าสถิติทดสอบ T-test 

Sig. แทน นัยส าคัญทางสถิติ (Significant) 
   * แทน ความเชื่อมั่นที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ร้อยละ 0.05 
      QA แทน Quadrant A (Concentrate Here) 

QB  แทน Quadrants B (Keep up Good Work) 
QC  แทน Quadrant C (Low Priority) 
QD แทน Quadrant D (Possible Overkill) 
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4.1.2 ผลการวิเคราะห์เครื่องมือ 
 
ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์เครื่องมือด้านแหล่งท่องเที่ยว 

องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว  
ตัวแปร: แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) Cronbach’s 

Alpha 
Coeffcient 

ระดับ
ความส าคัญ 

Cronbach’s 
Alpha 

Coeffcient 
ระดับ

ประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน 

1.1 ชุมชนขนอมมีความสวยงาม 

.827 .900 

1.2 ชุมชนขนอมมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
1.3 ชุมชนขนอมมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว  
1.4 ชุมชนขนอมมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆใกล้เคียงสามารถ
เดินทางไปท่องเที่ยวได้ 
1.5 ชุมชนขนอมมีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวหลายประเภท 
(หาดหน้าด่าน น้ าตกหินดาด ถ้ าเขากรด ชุมชนบ้านแหลม)  
1.6 ชุมชนขนอมมีความสมบูรณ์ทางกายภาพ/สภาพ
สิ่งแวดล้อม 
1.7 โดยภาพรวมทั้งหมดของชุมชนขนอมสิ่งดึงดูดใจสถานที่
ท่องเที่ยวเป็นที่น่าพอใจ 
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ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์เครื่องมือด้านที่พัก 

องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว  
ตัวแปร: ที่พัก (Accommodation) Cronbach’s 

Alpha 
Coeffcient 

ระดับ
ความส าคัญ 

Cronbach’s 
Alpha 

Coeffcient 
ระดับ

ประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน 

2.1 ที่พักมีหลายประเภทในแหล่งท่องเที่ยวให้เลือกตามความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น โรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ 
เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โฮมสเตย์  

.916 .932 

2.2 ความสะอาดตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว 
2.3 ที่พักมีเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวในช่วง
วันธรรมดาและวันสุดสัปดาห์ 
2.4 อัตราราคาที่พักมีหลายระดับให้เลือก 
2.5 ราคาที่พักมีความเหมาะสมต่อคุณภาพ 
2.6 ที่พักมีการระบุราคาที่ชัดเจน 
2.7 ที่พักตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว 
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ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์เครื่องมือด้านกิจกรรม 

องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว  
ตัวแปร: กิจกรรม (Activities) Cronbach’s 

Alpha 
Coeffcient 

ระดับ
ความส าคัญ 

Cronbach’s 
Alpha 

Coeffcient 
ระดับ

ประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน 

3.1 กิจกรรมมีหลายประเภท เช่น กิจกรรมชมปลาโลมาสีชมพู 
กิจกรรมตกหมึก แอมเพิลมูลปาร์ตี้  ขนอมเฟสติเวิร์ล 
มหกรรมเบิกฟ้าเมืองขนอม เป็นต้น 

.947 .943 

3.2 กิจกรรมตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี 
3.3 นักท่องเที่ยวทุกเพศ/วัย สามารถเข้าร่วมท ากิจกรรมใน
ชุมชนขนอมได้ 
3.4 กิจกรรมมีการจัดการรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 
3.5 ท่านได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมในชุมชนขนอม 
3.6 มีบริษัทให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลาย เช่น 
บริษัทธุรกิจจัดน าเที่ยว (Tour Operator) บริษัทตัวแทน
ท่องเที่ยว (Tour Agency) เคาร์เตอร์ทัวร์ (Counter tour)  
3.7 ความหลากหลายของแพ็คเกจกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
ที่จัดจ าหน่าย 
3.8 ความคุ้มค่าต่อราคาของแพ็คเกจที่น าเสนอขาย 
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ตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห์เครื่องมือด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว  
ตัวแปร: สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) Cronbach’s 

Alpha 
Coeffcient 

ระดับ
ความส าคัญ 

Cronbach’s 
Alpha 

Coeffcient 
ระดับ

ประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน 

4.1 รา้นอาหารและเครื่องดื่มมีบริการที่หลากหลายและได้
มาตรฐาน 

.939 .908 

4.2 ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีบริการที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของท่าน 
4.3 ห้องน้ าสาธารณะมีความสะอาดและเพียงพอต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว 
4.4 พ้ืนที่จอดรถเพียงพอในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวแต่ละ
สถานที่ 
4.5 นักท่องเที่ยวสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารได้ทุกชนิดและทุก
จุดภายในชุมชนขนอม 
4.6 ภายในชุมชนขนอมมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีครบวงจร 
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ตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห์เครื่องมือด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว  
ตัวแปร: การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) Cronbach’s 

Alpha 
Coeffcient 

ระดับ
ความส าคัญ 

Cronbach’s 
Alpha 

Coeffcient 
ระดับ

ประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน 

5.1 สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้หลากหลายเส้นทาง 

.960 .765 

5.2 เส้นทางการคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความ
สะดวกสบาย 
5.3 มีป้ายและสัญลักษณ์บอกเส้นทางท่ีชัดเจนภายในพ้ืนที่ 
5.4 รถขนส่งสาธารณะมีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว 
5.5 มีการให้บริการรถขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย เช่น รถ
ประจ าทาง รถตู้ รถไฟ เครื่องบิน เป็นต้น 
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ตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์เครื่องมือด้านการให้บริการ 

องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว  
ตัวแปร: การให้บริการ (Service, people) Cronbach’s 

Alpha 
Coeffcient 

ระดับ
ความส าคัญ 

Cronbach’s 
Alpha 

Coeffcient 
ระดับ

ประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน 

6.1 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีมารยาท อัธยาศัยและ
บุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการ 

.961 .916 

6.2 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความรู้ ความเข้าใจและมี
ทักษะความช านาญ 
6.3 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความใส่ใจการให้บริการและ
แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว 
6.4 บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่าง
เสมอภาคเท่าเทียมกัน 
6.5 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความเป็นมิตร 
6.6 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีให้บริการอย่างรวดเร็ว 
6.7 บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้บริการมีความถูกต้องตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า 
6.8 มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพ เช่น ให้แสดงความ
คิดเห็นการให้บริการแต่ละสถานที่ 
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ตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห์เครื่องมือด้านความปลอดภัย 

องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว  
ตัวแปร: ความปลอดภัย (Safety and Security) Cronbach’s 

Alpha 
Coeffcient 

ระดับ
ความส าคัญ 

Cronbach’s 
Alpha 

Coeffcient 
ระดับ

ประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน 

7.1 แหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่มีความปลอดภัยเพียงพอ
ส าหรับนักท่องเที่ยว 

.990 .968 

7.2 ที่พักแต่ละสถานที่มีความปลอดภัยเพียงพอส าหรับ
นักท่องเที่ยว 
7.3 กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความปลอดภัยเพียงพอส าหรับ
นักท่องเที่ยว 

7.4 มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในแต่ละสถานที่ 
7.5 มีการให้บริการ สถานีต ารวจ ตู้ยาม เพียงพอภายในชุมชน
ขนอม 
7.6 การเข้าถึงสถานที่แหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัยตลอด
ระยะทาง 
7.7 เส้นทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย 

7.8 แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมมีการจัดการติดกล้อง CCTV 
เพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

7.9 แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีการรายงานสถานการณ์ 
ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ภัยพิบัติต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
แก่นักท่องเที่ยว 

รวม .992 .988 
 

จากตารางการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยท าการทดสอบความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยผู้วิจัยไปทดลองเครื่องมือ (Try - Out) 
กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่แท้จริง จ านวน 30 ราย ในการวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น จากวิธีหา
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ค่าความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency Method) ใช้สูตรCronbach's Alpha Coeffcient 
ในการประเมินความเชื่อถือเป็นการเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได้พบว่า 
โดยภาพรวมค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Cronbach's Alpha Coeffcient)  ผลรวมทั้งหมดเท่ากับ .995 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า แบบสอบถามชุดนี้สามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างและพ้ืนที่ศึกษาได้จริง  

 
4.1.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จ านวน 
400 คน ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์แสดงปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยผู้ตอบ
แบบสอบถามในพ้ืนที่ชุมชนขนอมที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามที่ เป็นค่าความถี่  
(Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) โดยการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) สถานภาพ 4) ระดับการศึกษา 5) อาชีพ 
6) จ านวนครั้งที่เดินทางมาท่องเที่ยวขนอม ผลการวิเคราะห์ปรากฏข้อมูลในตารางที่ 16 

 
ตารางท่ี 4.8 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 
เพศ (N=400)   
             ชาย 179 44.75 
             หญิง 221 55.25 
อายุ (N=400)   
            มากกว่า หรือ เท่ากับ 20 ปี 42 10.5 
            21-30 ป ี 92 23 
            31-40 ปี 128 32 
            41-50 ปี 88 22 
            51-60 ปี 38 9.5 
            60 ปีขึ้นไป 12 3 
สถานภาพ (N=400)   
            โสด 172 43 
            สมรส 182 45.5 
            หย่าร้าง 31 7.75 
            หม้าย 15 3.75 
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ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 

            อ่ืนๆ (ระบุ) ................ 0 0 
ระดับการศึกษา (N=400)   
            ระดับมัธยมศึกษา 48 12 
            ปวช/ปวส 68 17 
            ปริญญาตร ี 214 53.5 
            สูงกว่าปริญญาตรี 65 16.25 
            อ่ืนๆ (ระบุ) ................ 5 1.25 
อาชีพ (N=400)   
            ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 92 23 
            พนักงานเอกชน 130 32.5 
            กิจการส่วนตัว 81 20.25 
            นสิิต/นักศึกษา 77 19.25 
            อ่ืนๆ (ระบุ)................ 20 5 
จ านวนครั้งที่เดินทางมาท่องเที่ยวขนอม (N=400)   
            ครั้งแรก 162 40.5 
            2-3 ครั้ง 114 28.5 
            4-5 ครั้ง 75 18.75 
            6-7 ครั้ง 31 7.75 
            มากกว่า 7 ครั้ง 18 4.5 

 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ จ านวนครั้งที่เดินทางมาท่องเที่ยวขนอม สรุปได้ว่า  
 จ าแนกตามเพศ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 221 คน 
คิดเป็น (ร้อยละ 55.25) และ เพศชาย จ านวน 179 คน คิดเป็น (ร้อยละ44.75) 
 จ าแนกตามอายุนักท่องเที่ยว พบว่า ส่วนใหญ่อายุ  31-40 ปี จ านวน 128 คน คิดเป็น 
(ร้อยละ32) รองลงมาอายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 92 คน คิดเป็น (ร้อยละ 23) อายุระหว่าง 41-50 
ปี จ านวน88 คน คิดเป็น (ร้อยละ22) อายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็น (ร้อยละ10.5) 
อายุระหว่าง 51- 60 จ านวน 38 คน คิดเป็น (ร้อยละ9.5) อายุระหว่าง60 ปีขึ้นไป จ านวน 12 คน  คิด
เป็น (ร้อยละ3) ตามล าดับ 
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 จ าแนกตามสถานภาพ พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สถานภาพสมรส จ านวน 182 คน คิดเป็น
(ร้อยละ45.5) รองลงมาสถานภาพโสด จ านวน 172 คน คิดเป็น (ร้อยละ43)  หย่าร้าง จ านวน 31คน 
คิดเป็น(ร้อยละ7.75)  หม้าย จ านวน 15 คน คิดเป็น (ร้อยละ3.75) ตามล าดับ 
 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 214 คน คิดเป็น (ร้อยละ53.5) รองลงมา อยู่ในระดับ ปวช/ปวส จ านวน 68 คน 
คิดเป็น (ร้อยละ17) ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 65 คน คิดเป็น (ร้อยละ16.25) ระดับมัธยมศึกษา 
จ านวน 48 คน คิดเป็น (ร้อยละ12) อ่ืนๆ จ านวน 5 คน คิดเป็น (ร้อยละ1.25) ตามล าดับ 
 จ าแนกตามอาชีพ พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานเอกชน จ านวน 130 คน 
คิดเป็น (ร้อยละ32.5) รองลงมา มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 92 คน คิดเป็น (ร้อยละ23) 
อาชีพกิจการส่วนตัว จ านวน 81 คน คิดเป็น (ร้อยละ20.25) อาชีพนิสิต/นักศึกษา จ านวน 77 คน 
คิดเป็น (ร้อยละ 19.25) อื่นๆ จ านวน 20 คน คิดเป็น (ร้อยละ5) ตามล าดับ 
 จ าแนกตามครั้งที่เดินทางมาท่องเที่ยวขนอม พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาท่องเที่ยวครั้ง
แรก จ านวน 162 คน คิดเป็น (ร้อยละ 40.5) รองลงมา มาท่องเที่ยวขนอม 2-3 ครั้ง จ านวน 114 คน 
คิดเป็น (ร้อยละ28.5) มาท่องเที่ยวขนอม 4-5 ครั้ง จ านวน 75 คน คิดเป็น (ร้อยละ18.75) 
มาท่องเที่ยวขนอม 6-7 ครั้ง จ านวน 31 คน คิดเป็น (ร้อยละ7.75) มาท่องเที่ยวขนอมมากกว่า 7 ครั้ง 
จ านวน 18 คนคิดเป็น (ร้อยละ4.5) ตามล าดับ 
 

4.1.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม 
(Importance) 
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม 
(Importance) โดยรวม 

องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว  
ระดับความส าคัญ 

  SD. แปลผล 

1. แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) 3.85 .679 มาก 
2. ที่พัก (Accommodation) 4.05 .724 มาก 
3. กิจกรรม (Activities) 3.80 .674 มาก 
4. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 4.14 .716 มาก 
5. การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 4.07 .686 มาก 
6. การให้บริการ (Service) 4.24 .659 มาก 
7. ความปลอดภัย (Safety and Security) 4.63 .469 มากที่สุด 

รวม 4.11 .658 มาก 
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จากตารางที่ 4.9 พบว่า ระดับความส าคัญแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม ( Importance) 
โดยรวมมีระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับระดับความส าคัญจากมาก
ที่สุดไปน้อยสุด พบว่า ความปลอดภัย (Safety and Security) อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.63) 
รองลงมา ระดับความส าคัญมาก ได้แก่ การให้บริการ (Service) (ค่าเฉลี่ย 4.24) สิ่งอ านวยความ
สะดวก (Amenities) (ค่าเฉลี่ย 4.14) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) (ค่าเฉลี่ย 4.07) 
ที่พัก (Accommodation) (ค่าเฉลี่ย 4.05)  แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) (ค่าเฉลี่ย 3.85) กิจกรรม 
(Activities) (ค่าเฉลี่ย 3.80) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม 
(Importance) ด้านแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) 

ด้านแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) 
ระดับความส าคัญ 

  SD. แปลผล 

1.1 ชุมชนขนอมมีความสวยงาม 4.04 .721 มาก 
1.2 ชุมชนขนอมมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 3.82 .768 มาก 
1.3 ชุมชนขนอมมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยม  3.83 .680 มาก 
1.4 ชุมชนขนอมมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆใกล้เคียง
สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ 

3.80 .633 มาก 

1.5 ชุมชนขนอมมีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวหลาย
ประเภท เช่น (หาดหน้าด่าน น้ าตกหินดาด ถ้ าเขากรด 
ชุมชนบ้านแหลม เป็นต้น) 

3.54 .608 มาก 

1.6 ชุมชนขนอมมีความสมบูรณ์ทางกายภาพ/สภาพ
สิ่งแวดล้อม 

4.05 .685 มาก 

1.7 โดยภาพรวมทั้งหมดของชุมชนขนอมสิ่งดึงดูดใจ
สถานทีท่่องเที่ยวเป็นที่น่าพอใจ 

3.86 .664 มาก 

รวม 3.85 .680 มาก 
 
จากตารางที่ 4.10 พบว่าระดับความส าคัญแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม ( Importance) 

แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) มีระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจาก
มากไปน้อย พบว่า แหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับความส าคัญมาก ได้แก่ ชุมชนขนอมมีความสมบูรณ์ทาง
กายภาพ/สภาพสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย  4.05) ชุมชนขนอมมีความสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 4.04) 
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ภาพรวมทั้งหมดของชุมชนขนอมสิ่งดึงดูดใจสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่น่าพอใจ (ค่าเฉลี่ย 3.86) 
ชุมชน ขนอมมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.83) ชุมชนขนอมมีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว (ค่าเฉลี่ย 3.82) ชุมชนขนอมมีสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆใกล้เคียงสามารถเดินทางไป
ท่องเที่ยวได้  (ค่า เฉลี่ ย  3.80) ชุมชนขนอมมีสิ่ งดึ ง ดูดใจทางการท่องเที่ยวหลายประเภท 
(ค่าเฉลี่ย 3.54) ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม 
(Importance) ด้านที่พัก (Accommodation) 

ด้านที่พัก (Accommodation) 
ระดับความส าคัญ 

  SD. แปลผล 
2.1 ที่พักมีหลายประเภทในแหล่งท่องเที่ยวให้เลือก
ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น โรงแรม 
 รสีอร์ท เกสท์เฮ้าส์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โฮมสเตย์ 

4.18 .713 มาก 

2.2 ความสะอาดของที่พักตรงตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยว 

4.24 .737 มาก 

2.3 ที่พักมีเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว
ในช่วงวันธรรมดาและวันสุดสัปดาห์ 

4.05 .685 มาก 

2.4 อัตราราคาที่พักมีหลายระดับให้เลือกตามความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว 

3.99 .855 มาก 

2.5 ราคาที่พักมีความเหมาะสมต่อคุณภาพ 4.16 .690 มาก 
2.6 ที่พักมีการระบุราคาที่ชัดเจน 4.06 .614 มาก 
2.7 ที่พักตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว 3.67 .776 มาก 

รวม 4.05 .724 มาก 

 
จากตารางที่ 4.11 พบว่าระดับความส าคัญแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม ( Importance) 

ด้านที่พัก (Accommodation) มีระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจาก
มากไปน้อยพบว่า ที่ พักอยู่ ในระดับความส าคัญมาก ได้แก่ ความสะอาดของที่ พักตรงตาม 
ความต้องการของนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.24) ที่พักมีหลายประเภทในแหล่งท่องเที่ยวให้เลือกตาม
ความต้องการของนักท่องเที่ยว  (ค่าเฉลี่ย 4.18) ราคาที่ พักมีความเหมาะสมต่อคุณภาพ 
(ค่าเฉลี่ย 4.16) ที่พักมีการระบุราคาที่ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.06) ที่พักมีเพียงพอต่อความต้องการ 
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ของนักท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาและวันสุดสัปดาห์ (ค่าเฉลี่ย 4.05) อัตราราคาที่พักมีหลายระดับให้
เลือกตามความต้องการของนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.99) ที่พักตั้งอยู่ใกล้ กับแหล่งท่องเที่ยว 
(ค่าเฉลี่ย 3.67) ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม 
(Importance) ด้านกิจกรรม (Activities) 

ด้านกิจกรรม (Activities) 
ระดับความส าคัญ 

  SD. แปลผล 
3.1 กิจกรรมมีความหลากหลายประเภท เช่น กิจกรรม
ชมปลาโลมาสีชมพู กิจกรรมตกหมึก การสอนย้อมผ้า 
การเดินป่า การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แอมเพิลมูล ปาร์ตี้  
ขนอมเฟสติเวิร์ล มหกรรมเบิกฟ้าเมืองขนอม  

3.93 .753 มาก 

3.2 กิจกรรมตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้
เป็นอย่างดี 

3.39 .748 ปานกลาง 

3.3 นักท่องเที่ยวทุกเพศ/วัย สามารถเข้าร่วมท า
กิจกรรมในชุมชนขนอมได้ 

4.16 .810 มาก 

3.4 กิจกรรมมีการจัดการการรองรับนักท่องเที่ยวได้
เป็นอย่างดี 

3.46 .519 ปานกลาง 

3.5 ท่านได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมในชุมชน 4.23 .747 มาก 
3.6 มีบริษัทให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลาย 
เช่น บริษัทธุรกิจจัดน าเที่ยว (Tour Operator) บริษัท
ตัวแทนทอ่งเที่ยว (Tour Agency) เคาร์เตอร์ทัวร์ 
(Counter tour) เป็นต้น 

3.51 .625 มาก 

3.7 ความหลากหลายของแพ็คเกจกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวที่จัดจ าหน่าย 

3.31 .484 ปานกลาง 

3.8 ความคุ้มค่าต่อราคาของแพ็คเกจที่น าเสนอขาย 4.37 .703 มาก 

รวม 3.80 .674 มาก 

 
จากตารางที่ 4.12 พบว่าระดับความส าคัญแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม ( Importance) 

ด้านกิจกรรม (Activities) มีระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมาก
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ไปน้อย พบว่า กิจกรรมอยู่ในระดับความส าคัญมาก ได้แก่ ความคุ้มค่าต่อราคาของแพ็คเกจที่น าเสนอ
ขาย (ค่าเฉลี่ย 4.37) ได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมในชุมชนขนอม (ค่าเฉลี่ย 4.23) นักท่องเที่ยวทุก
เพศ/วัย สามารถเข้าร่วมท ากิจกรรมในชุมชนขนอมได้ (ค่าเฉลี่ย 4.16) กิจกรรมมีความหลากหลาย
ประเภท (ค่าเฉลี่ย 3.93) มีบริษัทให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 3.51) กิจกรรมอยู่
ในระดับความส าคัญปานกลาง ได้แก่ กิจกรรมมีการจัดการการรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 
(ค่าเฉลี่ย 3.46) กิจกรรมตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 3.39) 
ความหลากหลายของแพ็คเกจกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่จัดจ าหน่าย (ค่าเฉลี่ย 3.31) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม 
(Importance) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 

สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 
ระดับความส าคัญ 

  SD. แปลผล 

4.1 ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีบริการที่หลากหลาย
และได้มาตรฐาน 

4.37 .644 มาก 

4.2 ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีบริการที่เพียงพอต่อ
ความต้องการของท่าน 

4.26 .658 มาก 

4.3 ห้องน้ าสาธารณะมีความสะอาดและเพียงพอต่อ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว 

4.08 .784 มาก 

4.4 พ้ืนที่จอดรถเพียงพอในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวแต่
ละสถานที่ 

3.89 .761 มาก 

4.5 นักท่องเที่ยวสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารได้ทุกชนิด
และทุกจุดภายในชุมชนขนอม 

4.33 .776 มาก 

4.6 ภายในชุมชนขนอมมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบ 3.92 .674 มาก 
รวม 4.14 .716 มาก 

 
จากตารางที่ 4.13 พบว่าระดับความส าคัญแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม ( Importance) 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) มีระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดย
เรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า สิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับความส าคัญมาก ได้แก่ 
ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีบริการที่หลากหลายและได้มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 4.37) นักท่องเที่ยวสามารถ
ใช้อุปกรณ์สื่อสารได้ทุกชนิดและทุกจุดภายในชุมชนขนอม (ค่าเฉลี่ย 4.33) ร้านอาหารและเครื่องดื่มมี
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บริการที่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.26) ห้องน้ าสาธารณะมีความสะอาด
และเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.08) ภายในชุมชนขนอมมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่ครบวงจร (ค่าเฉลี่ย 3.92) พ้ืนที่จอดรถเพียงพอในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ 
(ค่าเฉลี่ย 3.89) ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม 
(Importance) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 

การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 
ระดับความส าคัญ 

  SD. แปลผล 
5.1 สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้หลากหลาย
เส้นทาง 

3.64 .701 มาก 

5.2 เส้นทางการคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความ
สะดวกสบาย 

4.10 .686 มาก 

5.3 มีป้ายและสัญลักษณ์บอกเส้นทางท่ีชัดเจนภายใน
พ้ืนที่ 

4.26 .658 มาก 

5.4 รถขนส่งสาธารณะมีจ านวนเพียงพอต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว 

4.28 .665 มาก 

5.5 มีการให้บริการรถขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย 
เช่น รถประจ าทาง รถตู้ รถไฟ เครื่องบิน เป็นต้น 

4.06 .720 มาก 

รวม 4.07 .686 มาก 

 
จากตารางที่ 4.14 พบว่าระดับความส าคัญแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม ( Importance) 

ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) มีระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับความส าคัญมาก ได้แก่ 
รถขนส่งสาธารณะมีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.28) มีป้ายและ
สัญลักษณ์บอกเส้นทางที่ชัดเจนภายในพ้ืนที่ (ค่าเฉลี่ย 4.26) เส้นทางการคมนาคมเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความสะดวกสบาย (ค่าเฉลี่ย 4.10) มีการให้บริการรถขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย 
(ค่าเฉลี่ย 4.06) สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้หลากหลายเส้นทาง (ค่าเฉลี่ย 3.64) ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 4.15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม 
(Importance) ด้านการให้บริการ (Service) 

ด้านการให้บริการ (Service) 
ระดับความส าคัญ 

  SD. แปลผล 
6.1 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีมารยาท อัธยาศัยและ
บุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการ 

4.44 .554 มาก 

6.2 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความรู้ ความเข้าใจ
และมีทักษะความช านาญ 

4.09 .764 มาก 

6.3 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความใส่ใจการ
ให้บริการและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว 

4.19 .689 มาก 

6.4 บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

4.43 .588 มาก 

6.5 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความเป็นมิตร 4.60 .491 มากที่สุด 
6.6 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีใหบ้ริการอย่างรวดเร็ว 3.93 .817 มาก 
6.7 บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้บริการมีความถูกต้อง
ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

3.90 .729 มาก 

6.8 มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพ เช่น  
ให้แสดงความคิดเห็นการให้บริการแต่ละสถานที่ 

4.36 .641 มาก 

รวม 4.24 .659 มาก 

 
จากตารางที่ 4.15 พบว่าระดับความส าคัญแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม ( Importance) 

ด้านการให้บริการ (Service) มีระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจาก
มากไปน้อย พบว่า การให้บริการอยู่ในระดับความส าคัญมากที่สุด ได้แก่ บุคลากรทางการท่องเที่ยวมี
ความเป็นมิตร (ค่าเฉลี่ย 4.60) รองลงมา การให้บริการอยู่ ในระดับความส าคัญมาก ได้แก่  
บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีมารยาท อัธยาศัยและบุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.44) 
บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน (ค่าเฉลี่ย 4.43)  
มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.36) บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความใส่ใจการ
ให้บริการและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 4.19) บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความรู้ ความเข้าใจ
และมีทักษะความช านาญ (ค่าเฉลี่ย 4.09) บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีให้บริการอย่างรวดเร็ว 
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(ค่าเฉลี่ย 3.93) บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้บริการมีความถูกต้องตรงกับความต้องการของลูกค้า 
(ค่าเฉลี่ย 3.90) ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม 
(Importance) ด้านความปลอดภัย (Safety and Security) 

ด้านความปลอดภัย (Safety and Security) 
ระดับความส าคัญ 

  SD. แปลผล 

7.1 แหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่มีความปลอดภัย
ส าหรับนักท่องเที่ยว 

4.70 .459 มากที่สุด 

7.2 ที่พักแต่ละสถานที่มีความปลอดภัยส าหรับ
นักท่องเที่ยว 

4.66 .474 มากที่สุด 

7.3 กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความปลอดภัยส าหรับ
นักท่องเที่ยว 

4.87 .337 มากที่สุด 

7.4 มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในแต่ละสถานที่ 4.57 .496 มากที่สุด 
7.5 มีการให้บริการ สถานีต ารวจ ตู้ยาม เพียงพอ
ภายในชุมชนขนอม 

4.58 .494 มากที่สุด 

7.6 การเข้าถึงสถานที่แหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย
ตลอดระยะทาง 

4.55 .498 มากที่สุด 

7.7 เส้นทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความ
ปลอดภัย 

4.48 .500 มาก 

7.8 แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมมีการจัดการติดกล้อง 
CCTV เพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

4.68 .467 มากที่สุด 

7.9 แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีการรายงาน
สถานการณ์ ความปลอดภัย  ที่เป็นประโยชน์ 

4.59 .492 มากที่สุด 

รวม 4.63 .469 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 4.16 พบว่าระดับความส าคัญแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม ( Importance) 

ด้านความปลอดภัย (Safety and Security) มีระดับความส าคัญมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า ความปลอดภัยอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ กิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมมีความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.87) แหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่มี 
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ความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.70) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมมีการจัดการติดกล้อง 
CCTV เพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.68) ที่พักแต่ละสถานที่มีความปลอดภัย
ส าหรับนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.66) แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีการรายงานสถานการณ์  
ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ภัยพิบัติต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.59)  
มีการให้บริการ สถานีต ารวจ ตู้ยาม เพียงพอภายในชุมชนขนอม (ค่าเฉลี่ย 4.58) มีเจ้าหน้าที่ดูแล
ความปลอดภัยในแต่ละสถานที่ (ค่าเฉลี่ย 4.57) การเข้าถึงสถานที่แหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย
ตลอดระยะทาง (ค่าเฉลี่ย 4.55) ตามล าดับ รองลงมา ความปลอดภัยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
เส้นทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 4.48) 

 
4.1.5 ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) 
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม  
 
ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม โดยรวม 

องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว  
ระดับประสิทธิภาพการด าเนนิงาน 

  SD. แปลผล 

1. แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) 3.80 .740 มาก 
2. ที่พัก (Accommodation) 3.76 .646 มาก 
3. กิจกรรม (Activities) 3.90 .676 มาก 
4. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 3.71 .739 มาก 
5. การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 3.84 .664 มาก 
6. การให้บริการ (Service) 4.05 .727 มาก 
7. ความปลอดภัย (Safety and Security) 3.72 .745 มาก 

รวม 3.82 .705 มาก 

  
จากตารางที่ 4.17  พบว่า ระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) 

แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม โดยรวมมีประสิทธิภาพการด าเนินงานในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวมี
ประสิทธิภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การให้บริการ (Service) (ค่าเฉลี่ย 4.05) กิจกรรม 
(Activities)  (ค่า เฉลี่ ย  3.90) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities)  (ค่า เฉลี่ ย  3.84) 
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แหล่งท่องเที่ยว (Attraction)  (ค่า เฉลี่ ย  3.80) ที่ พัก (Accommodation)  (ค่า เฉลี่ ย  3.76) 
ความปลอดภัย (Safety and Security) (ค่าเฉลี่ย 3.72) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 
(ค่าเฉลี่ย 3.71) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.18 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม ด้านแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) 

แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) 
ระดับประสิทธิภาพการด าเนนิงาน 

  SD. แปลผล 

1.1 ชุมชนขนอมมีความสวยงาม 3.40 .736 ปานกลาง 
1.2 ชุมชนขนอมมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 3.46 .819 ปานกลาง 
1.3 ชุ มชนขนอมมี ชื่ อ เสี ย งและ เป็ นที่ นิ ย มของ
นักทอ่งเที่ยว 

4.17 .709 มาก 

1.4 ชุมชนขนอมมีสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆใกล้เคียง
สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ 

3.71 .792 มาก 

1.5 ชุมชนขนอมมีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวหลาย
ประเภท เช่น (หาดหน้าด่าน น้ าตกหินดาด ถ้ าเขากรด 
ชุมชนบ้านแหลม เป็นต้น) 

4.27 .647 มาก 

1.6 ชุมชนขนอมมีความสมบูรณ์ทางกายภาพ/สภาพ
สิ่งแวดล้อม 

3.41 .777 ปานกลาง 

1.7 โดยภาพรวมทั้งหมดของชุมชนขนอมสิ่งดึงดูดใจ
สถานทีท่่องเที่ยวเป็นที่น่าพอใจ 

4.22 .702 มาก 

รวม 3.80 .740 มาก 

 
จากตารางที่ 4.18 พบว่าระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) 

แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม ด้านแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) มีประสิทธิภาพการด าเนินงานในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า แหล่งท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพ
การด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ชุมชนขนอมมีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวหลายประเภท 
(ค่าเฉลี่ย 4.27) ภาพรวมทั้งหมดของชุมชนขนอมสิ่งดึงดูดใจสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่น่าพอใจ 
(ค่าเฉลี่ย 4.22) ชุมชนขนอมมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.17) ชุมชนขนอมมี
สถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆใกล้เคียงสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้  (ค่าเฉลี่ย 3.71) รองลงมา 
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แหล่งท่องเที่ยวอยู่ ในระดับปานกลาง  ได้แก่  ชุมชนขนอมมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
(ค่าเฉลี่ย 3.46) ชุมชนขนอมมีความสมบูรณ์ทางกายภาพ/สภาพสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.41) 
ชุมชนขนอมมีความสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 3.40) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.19 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม ด้านที่พัก (Accommodation) 

ที่พัก (Accommodation) 
ระดับประสิทธิภาพการด าเนนิงาน 

  SD. แปลผล 

2.1 ที่พักมีหลายประเภทในแหล่งท่องเที่ยวให้เลือก
ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น โรงแรม  
รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โฮมสเตย์  

3.51 .656 มาก 

2.2 ความสะอาดของที่พักตรงตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยว 

3.86 .664 มาก 

2.3 ที่พักมีเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว
ในช่วงวันธรรมดาและวันสุดสัปดาห์ 

3.66 .637 มาก 

2.4 อัตราราคาที่พักมีหลายระดับให้เลือกตามความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว 

3.88 .638 มาก 

2.5 ราคาที่พักมีความเหมาะสมต่อคุณภาพ 3.60 .566 มาก 
2.6 ที่พักมีการระบุราคาที่ชัดเจน 3.85 .685 มาก 
2.7 ที่พักตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว 3.94 .676 มาก 

รวม 3.76 .646 มาก 

 
จากตารางที่ 4.19 พบว่าระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) 

แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม ด้านที่พัก (Accommodation) มีประสิทธิภาพการด าเนินงานในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า  ที่ พักมีประสิทธิภาพ 
การด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ที่พักตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.94) อัตราราคา 
ที่พักมีหลายระดับให้เลือกตามความต้องการของนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.88) ความสะอาดของที่พัก
ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.86) ที่พักมีการระบุราคาที่ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 3.85)  
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ที่พักมีเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาและวันสุดสัปดาห์  (ค่าเฉลี่ย 3.66) 
ราคาที่พักมีความเหมาะสมต่อคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.60) ที่พักมีหลายประเภทในแหล่งท่องเที่ยวให้
เลือกตามความต้องการของนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.51) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.20 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม ด้านกิจกรรม (Activities) 

กิจกรรม (Activities) 
ระดับประสิทธิภาพการด าเนนิงาน 

  SD. แปลผล 
3.1 กิจกรรมมีความหลากหลายประเภท เช่น กิจกรรม
ชมปลาโลมาสีชมพู กิจกรรมตกหมึก การสอนย้อมผ้า 
การเดินป่า การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แอมเพิลมูลปาร์ตี้  
ขนอมเฟสติเวิร์ล มหกรรมเบิกฟ้าเมืองขนอม  

3.75 .685 มาก 

3.2 กิจกรรมตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้
เป็นอย่างด ี

3.79 .698 มาก 

3.3 นักท่องเที่ยวทุกเพศ/วัย สามารถเข้าร่วมท า
กิจกรรมในชุมชนขนอมได้ 

3.73 .647 มาก 

3.4 กิจกรรมมีการจัดการการรองรับนักท่องเที่ยวได้
เป็นอย่างด ี

3.99 .701 มาก 

3.5 ท่านได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมในชุมชน 4.01 .701 มาก 
3.6 มีบริษัทให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลาย 
เช่น บริษัทธุรกิจจัดน าเที่ยว (Tour Operator) บริษัท
ตัวแทนท่องเที่ยว (Tour Agency) เคาร์ เตอร์ทัวร์ 
(Counter tour) เป็นต้น 

3.97 .625 มาก 

3.7 ความหลากหลายของแพ็คเกจกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวที่จัดจ าหน่าย 

3.89 .663 มาก 

3.8 ความคุ้มค่าต่อราคาของแพ็คเกจที่น าเสนอขาย 4.03 .686 มาก 

รวม 3.90 .676 มาก 
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จากตารางที่ 4.20 พบว่าระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) 
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม ด้านกิจกรรม (Activities) มีประสิทธิภาพการด าเนินงานในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า  กิจกรรมมีประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความคุ้มค่าต่อราคาของแพ็คเกจที่น าเสนอขาย (ค่าเฉลี่ย 4.03) 
ได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.01) กิจกรรมมีการจัดการการรองรับ
นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 3.99) มีบริษัทให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลาย 
(ค่า เฉลี่ ย  3.97) ความหลากหลายของแพ็คเกจกิจกร รมทางการท่องเที่ยวที่จัดจ าหน่าย 
(ค่าเฉลี่ย 3.89) กิจกรรมตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 3.79) 
กิจกรรมมีความหลากหลายประเภท (ค่าเฉลี่ย 3.75) นักท่องเที่ยวทุกเพศ/วัย สามารถเข้าร่วม  
ท ากิจกรรมในชุมชนขนอมได้ (ค่าเฉลี่ย 3.73) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.21 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 

สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 
ระดับประสิทธิภาพการด าเนนิงาน 

  SD. แปลผล 

4.1 ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีบริการที่หลากหลาย
และได้มาตรฐาน 

3.62 .798 มาก 

4.2 ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีบริการที่เพียงพอต่อ
ความต้องการของท่าน 

3.68 .748 มาก 

4.3 ห้องน้ าสาธารณะมีความสะอาดและเพียงพอต่อ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว 

3.77 .799 มาก 

4.4 พ้ืนที่จอดรถเพียงพอในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวแต่
ละสถานที ่

3.93 .701 มาก 

4.5 นักท่องเที่ยวสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารได้ทุกชนิด
และทุกจุดภายในชุมชนขนอม 

3.68 .734 มาก 

4.6 ภายในชุมชนขนอมมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ 
ครบวงจร 

3.57 .653 มาก 

รวม 3.71 .739 มาก 
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จากตารางที่ 4.21 พบว่าระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) 
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) มีประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า สิ่งอ านวยความสะดวกมี
ประสิทธิภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ พ้ืนที่จอดรถเพียงพอในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวแต่
ละสถานที่  (ค่าเฉลี่ย 3.93) ห้องน้ าสาธารณะมีความสะอาดและเพียงพอต่อความต้องการ 
ของนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.77) ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีบริการที่เพียงพอต่อความต้องการ 
ของนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.68) นักท่องเที่ยวสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารได้ทุกชนิดและทุกจุดภายใน
ชุมชนขนอม (ค่าเฉลี่ย 3.68) ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีบริการที่หลากหลายและได้มาตรฐาน 
(ค่าเฉลี่ย 3.62) ภายในชุมชนขนอมมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบวงจร (ค่าเฉลี่ย 3.57) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.22 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 

การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 
ระดับประสิทธิภาพการด าเนนิงาน 

  SD. แปลผล 

5.1 สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายเส้นทาง 3.87 .674 มาก 
5.2 เส้นทางการคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความ
สะดวกสบาย 

3.80 .633 มาก 

5.3 มีป้ายและสัญลักษณ์บอกเส้นทางท่ีชัดเจน 3.86 .664 มาก 
5.4 รถขนส่งสาธารณะมีจ านวนเพียงพอต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว 

3.79 .653 มาก 

5.5 มีการให้บริการรถขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย 
เช่น รถประจ าทาง รถตู้ รถไฟ เครื่องบิน เป็นต้น 

3.88 .698 มาก 

รวม 3.84 .664 มาก 

 
จากตารางที่ 4.22 พบว่าระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) 

แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) มีประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การให้บริการรถขนส่งสาธารณะที่
หลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 3.88) สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้หลากหลายเส้นทาง (ค่าเฉลี่ย 3.87) 
มีป้ายและสัญลักษณ์บอกเส้นทางที่ชัดเจนภายในพ้ืนที่ (ค่าเฉลี่ย 3.86) เส้นทางการคมนาคมเข้าถึง



85 
 

แหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกสบาย (ค่าเฉลี่ย 3.80) รถขนส่งสาธารณะมีจ านวนเพียงพอต่อ 
ความต้องการของนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.79) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.23 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม ด้านการให้บริการ (Service) 

การให้บริการ (Service) 
ระดับประสิทธิภาพการด าเนนิงาน 

  SD. แปลผล 
6.1 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีมารยาท อัธยาศัย 
และบุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการ 

3.98 .749 มาก 

6.2 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความรู้ ความเข้าใจ
และมีทักษะความช านาญ 

4.14 .733 มาก 

6.3 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความใส่ ใจการ
ให้บริการและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว 

4.07 .697 มาก 

6.4 บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

4.04 .721 มาก 

6.5 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความเป็นมิตร 4.12 .712 มาก 
6.6 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมใีหบ้ริการอย่างรวดเร็ว 4.05 .767 มาก 
6.7 บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้บริการมีความถูกต้อง
ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

4.05 .741 มาก 

6.8 มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพ เช่น ให้
แสดงความคิดเห็นการให้บริการแต่ละสถานที ่

3.93 .697 มาก 

รวม 4.04 .727 มาก 

 
จากตารางที่ 4.23 พบว่าระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) 

แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม ด้านการให้บริการ (Service) มีประสิทธิภาพการด าเนินงานระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า การให้บริการมีประสิทธิภาพ 
การด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะ
ความช านาญ (ค่าเฉลี่ย 4.14) บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความเป็นมิตร (ค่าเฉลี่ย 4.12) บุคลากร
ทางการท่องเที่ยวมีความใส่ใจการให้บริการและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 4.07) บุคลากร
ทางการท่องเที่ยวมีให้บริการอย่างรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 4.05) บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้บริการมี
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ความถูกต้องตรงกับความต้องการของลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 4.05) บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน (ค่าเฉลี่ย 4.04) บุคลากรทางการท่องเที่ยวมี มารยาท 
อัธยาศัยและบุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 3.98) มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพ 
(ค่าเฉลี่ย 3.93) ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 4.24 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพ 
การด าเนินงานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม ด้านความปลอดภัย (Safety and Security) 

ความปลอดภัย (Safety and Security) 
ระดับประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

  SD. แปลผล 
7.1 แหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่มีความปลอดภัย
ส าหรับนักท่องเที่ยว 

3.62 .733 มาก 

7.2 ทีพั่กแต่ละสถานที่มีความปลอดภัย 3.80 .722 มาก 
7.3 กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความปลอดภัยส าหรับ
นักท่องเที่ยว 

3.72 .764 มาก 

7.4 มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในแต่ละสถานที่ 3.78 .730 มาก 
7.5 มีการให้บริการ สถานีต ารวจ ตู้ยาม เพียงพอ
ภายในชุมชนขนอม 

3.78 .821 มาก 

7.6 การเข้าถึงสถานที่แหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย
ตลอดระยะทาง 

3.86 .664 มาก 

7.7 เส้นทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย 3.70 .769 มาก 
7.8 แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมมีการจัดการติดกล้อง 
CCTV เพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

3.69 .759 มาก 

7. 9 แหล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว แต่ ล ะ แห่ ง มี ก า ร ร า ย ง า น
สถานการณ์ ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ภัยพิบัติ
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว 

3.53 .742 มาก 

รวม 3.72 .745 มาก 

 
จากตารางที่ 4.24 พบว่าระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) 

แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม ด้านความปลอดภัย (Safety and Security) มีประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า ความปลอดภัย
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มีประสิทธิภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การเข้าถึงสถานที่แหล่งท่องเที่ยวมีความ
ปลอดภัยตลอดระยะทาง (ค่าเฉลี่ย 3.86) ที่พักแต่ละสถานที่มีความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว 
(ค่าเฉลี่ย 3.80)  มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในแต่ละสถานที่  (ค่าเฉลี่ย 3.78) มีการให้บริการ 
สถานีต ารวจ ตู้ยาม เพียงพอภายในชุมชนขนอม (ค่าเฉลี่ย 3.78) กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความ
ปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.72) เส้นทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย 
(ค่าเฉลี่ย 3.70) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมมีการจัดการติดกล้อง CCTV เพ่ือความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.69) แหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่มีความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว 
(ค่าเฉลี่ย 3.62)  แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีการรายงานสถานการณ์ ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย 
ภัยพิบัติต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.53) ตามล าดับ 

 
4.1.6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญ (Importance) และระดับ
การรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม 
 
ตารางที่ 4.25 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม โดยรวม 

ระดับความส าคัญ 
องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว  

ประสทิธิภาพการ
ด าเนินงาน 

  S.D. แปลผล 
  S.D. แปลผล 

3.85 .680 มาก 1. แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) 3.80 .740 มาก 
4.05 .724 มาก 2. ที่พัก (Accommodation) 3.76 .646 มาก 
3.80 .674 มาก 3. กิจกรรม  (Activities) 3.90 .676 มาก 
4.14 .716 มาก 4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

(Amenities) 
3.71 .739 มาก 

4.07 .68   6 มาก 5. การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
(Accessibilities) 

3.84 .664 มาก 

4.24 .659 มาก 6. การให้บริการ (Service) 4.04 .727 มาก 
4.63 .469 มากที่สุด 7. ความปลอดภัย (Safety and 

Security) 
3.72 .745 มาก 

4.11 .658 มาก รวม 3.82 .705 มาก 
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จากตารางที่ 4.25 พบว่าระดับความส าคัญขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว โดยรวมมีระดับ
ความส าคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า ระดับความส าคัญอยู่
ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ความปลอดภัย (Safety and Security) (ค่าเฉลี่ย 4.63) ระดับความส าคัญ
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การให้บริการ (Service) (ค่าเฉลี่ย 4.24) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 
( ค่ า เ ฉลี่ ย  4 . 14 )  กา ร เ ข้ า ถึ ง แหล่ งท่ อ ง เที่ ย ว  (Accessibilities)  ( ค่ า เ ฉลี่ ย  4 . 07 )  ที่ พั ก 
(Accommodation) (ค่าเฉลี่ย 4.05)  แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) (ค่าเฉลี่ย 3.85) กิจกรรม 
(Activities) (ค่าเฉลี่ย 3.80)   ตามล าดับ 

ส่วนประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว โดยรวมมีประสิทธิภาพ
การด าเนินงานระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า 
ระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การให้บริการ (Service) (ค่าเฉลี่ย 4.05) กิจกรรม 
(Activities) (ค่าเฉลี่ย 3.90) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) (ค่าเฉลี่ย 3.84) แหล่ง
ท่องเที่ยว (Attraction) (ค่าเฉลี่ย 3.80) ที่พัก (Accommodation) (ค่าเฉลี่ย 3.76) ความปลอดภัย 
(Safety and Security) (ค่าเฉลี่ย 3.72) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) (ค่าเฉลี่ย 3.71) 
ตามล าดับ 

 

 

ภาพที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการด าเนินงานองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยรวม 
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เมื่อน าค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการด าเนินงานองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยรวม มาวิเคราะห์ด้วยวิธี (Importance-Performance Analysis: IPA) สามารถจ าแนก
ข้อมูลออกเป็น 4  Quadrants ดังนี้ 

1)  Quadrants A (Concentrate Here)  ได้แก่  สิ่ งอ านวยความสะดวก (Amenities) 
(ค่าเฉลี่ย 3.71)  และ ความปลอดภัย (Safety and Security) (ค่าเฉลี่ย 3.72) ซึ่งแสดงถึง 
นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นนั้นอยู่ระดับมาก แต่นักท่องเที่ยวมี การรับรู้ทางด้าน
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของประเด็นเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) และ 
ความปลอดภัย (Safety and Security)น้อย จึงถือว่าเป็นจุดอ่อนของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมที่
ต้องให้ความส าคัญและหาวิธีการในการแก้ไขปรับปรุงหัวข้อสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) และ 
ความปลอดภัย (Safety and Security) โดยเร่งด่วน 

2) Quadrant B (Keep up Good Work) ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 
(ค่าเฉลี่ย 4.07) และ การให้บริการ (Service) (ค่าเฉลี่ย 4.24) ซึ่งแสดงถึงนักท่องเที่ยวให้ความส าคัญ
ในประเด็นนั้นอยู่ในระดับมาก และนักท่องเที่ยวรับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงานในประเด็นนั้นมาก
เช่นกัน จึงถือว่าเป็นการแสดงถึงจุดแข็งของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน คือ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
(Accessibilities) และ การให้บริการ (Service) ที่ต้องรักษาคุณภาพให้อยู่ในระดับมากต่อไป 

3) Quadrant C (Low Priority) ได้แก่ ที่พัก (Accommodation) (ค่าเฉลี่ย 3.76) และ 
แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) (ค่าเฉลี่ย 3.80) ซึ่งแสดงถึงนักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นที่พัก 
(Accommodation)  แหล่ งท่องเที่ ยว  (Attraction)  อยู่ ระดับน้อย และยั งมี ระดับการรับรู้
ประสิทธิภาพการด าเนินงานในประเด็นนั้นอยู่ในระดับน้อยเช่นกัน จึงถือเป็นประเด็นที่ควรให้
ความส าคัญรองลงมา แต่ยังอย่างไรก็ตามที่ พัก (Accommodation) และ แหล่งท่องเที่ยว 
(Attraction)สามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้โดยเปลี่ยนแปลงทัศนคติของนักท่องเที่ยว 

4) Quadrant D (Possible Overkill) ได้แก่ กิจกรรม (Activities) (ค่าเฉลี่ย 3.90) แสดงถึง
นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นนั้นอยู่ ในระดับน้อย แต่นักท่องเที่ยวกลับมี การรับรู้
ประสิทธิภาพการด าเนินงานในประเด็น กิจกรรม (Activities) อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงว่าความส าเร็จ
ในการพัฒนาที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมควรท าการรักษามาตรฐาน กิจกรรม (Activities) ที่ดีอย่าง
นี้ต่อไป 
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ตารางที่ 4.26 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม  ด้านแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) 

ระดับความส าคัญ 
1. แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) 

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

  S.D. แปลผล 
  S.D. แปลผล 

4.04 .721 มาก 1.1 ชุมชนขนอมมีความสวยงาม 3.40 .736 ปานกลาง 

3.82 .768 มาก 
1.2 ชุมชนขนอมมีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว 

3.46 .819 ปานกลาง 

3.83 .680 มาก 
1.3 ชุมชนขนอมมีชื่อเสียงและเป็น
ที่นิยมของนักท่องเที่ยว  

4.17 .709 มาก 

3.80 .633 มาก 
1.4 ชุมชนขนอมมีสถานที่ท่องเที่ยว
อ่ืนๆใกล้เคียงสามารถเดินทางไป
ท่องเที่ยวได้ 

3.71 .792 มาก 

3.54 .608 มาก 

1.5 ชุมชนขนอมมีสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยวหลายประเภท 
เช่น  
(หาดหน้าด่าน น้ าตกหินดาด ถ้ าเขา
กรด ชุมชนบ้านแหลม เป็นต้น) 

4.27 .647 มาก 

4.05 .685 มาก 
1.6 ชุมชนขนอมมีความสมบูรณ์ทาง
กายภาพ/สภาพสิ่งแวดล้อม 

3.41 .777 ปานกลาง 

3.86 .664 มาก 
1.7 โดยภาพรวมทั้งหมดของชุมชน
ขนอมสิ่งดึงดูดใจสถานที่ท่องเที่ยว
เป็นที่น่าพอใจ 

4.22 .720 มาก 

3.85 .680 มาก รวม 3.80 .740 มาก 

 
จากตารางที่ 4.26 พบว่าระดับความส าคัญขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว ด้านแหล่ง

ท่องเที่ยวมีระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า 
แหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับความส าคัญมาก ได้แก่ ชุมชนขนอมมีความสมบูรณ์ทางกายภาพ/สภาพ
สิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 4.05) ชุมชนขนอมมีความสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 4.04) ภาพรวมทั้งหมดของชุมชน
ขนอมสิ่งดึงดูดใจสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่น่าพอใจ (ค่าเฉลี่ย 3.86) ชุมชนขนอมมีชื่อเสียงและเป็นที่
นิยมของนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.83) ชุมชนขนอมมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (ค่าเฉลี่ ย 3.82) 
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ชุมชนขนอมมีสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆใกล้เคียงสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้  (ค่าเฉลี่ย 3.80) ชุมชน
ขนอมมีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวหลายประเภท  (ค่าเฉลี่ย 3.54) ตามล าดับ 

ส่วนประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว ด้านแหล่งท่องเที่ยวมี
ประสิทธิภาพการด าเนินงานระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย 
พบว่า แหล่งท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ชุมชนขนอมมีสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยวหลายประเภท (ค่าเฉลี่ย 4.27) ภาพรวมทั้งหมดของชุมชนขนอมสิ่งดึงดูดใจสถานที่
ท่องเที่ยวเป็นที่น่าพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.22) ชุมชนขนอมมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว 
(ค่าเฉลี่ย 4.17) ชุมชนขนอมมีสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆใกล้เคียงสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ 
(ค่าเฉลี่ย 3.71) รองลงมา แหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ชุมชนขนอมมีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว (ค่าเฉลี่ย 3.46) ชุมชนขนอมมีความสมบูรณ์ทางกายภาพ/สภาพสิ่งแวดล้อม 
(ค่าเฉลี่ย 3.41) ชุมชนขนอมมีความสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 3.40) ตามล าดับ  

 

 
ภาพที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการด าเนินงานองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้านแหล่งท่องเที่ยว 
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เมื่อน าค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการด าเนินงานองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) มาวิเคราะห์ด้วยวิธี ( Importance-Performance 
Analysis: IPA) สามารถจ าแนกข้อมูลออกเป็น 4  Quadrants ดังนี้ 

1) Quadrants A (Concentrate Here) ได้แก่ ชุมชนขนอมมีความสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 3.40) 
ชุมชนขนอมมีความสมบูรณ์ทางกายภาพ/สภาพสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.41) ซึ่งแสดงถึง นักท่องเที่ยว
ให้ความส าคัญในประเด็นนั้นอยู่ระดับมาก แต่นักท่องเที่ยว มีการรับรู้ทางด้านประสิทธิภาพ 
การด าเนินงานของประเด็นเกี่ยวกับความสวยงามชุมชนขนอม และ ความสมบูรณ์ทางกายภาพ/
สภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนขนอมน้อย จึงถือว่าเป็นจุดอ่อนของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมที่ต้องให้
ความส าคัญและหาวิธีการในการแก้ไขปรับปรุงหัวข้อความสวยงามชุมชนขนอม และ ความสมบูรณ์
ทางกายภาพ/สภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยเร่งด่วน 

2) Quadrant B (Keep up Good Work) ได้แก่ ภาพรวมทั้งหมดของชุมชนขนอมสิ่งดึงดูด
ใจสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่น่าพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.22) ชุมชนขนอมมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.17) ซึ่งแสดงถึงนักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นภาพรวมทั้งหมดของ
ชุมชนขนอมสิ่งดึงดูดใจสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่น่าพอใจ และ ความมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก และนักท่องเที่ยวรับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงานในประเด็นภาพรวม
ทั้งหมดของชุมชนขนอมสิ่งดึงดูดใจสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่น่าพอใจ และ ความมีชื่อเสียงและเป็นที่
นิยมของนักท่องเที่ยวมากเช่นกัน จึงถือว่าเป็นการแสดงถึงจุดแข็งของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน คือ 
ภาพรวมทั้งหมดของชุมชนขนอมสิ่งดึงดูดใจสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่น่าพอใจ และ ความมีชื่อเสียงและ
เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ต้องรักษาคุณภาพให้อยู่ในระดับมากต่อไป 

3) Quadrant C (Low Priority) ได้แก่ ชุมชนขนอมมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (ค่าเฉลี่ย 
3.46) ชุมชนขนอมมีสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆใกล้เคียงสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ (ค่าเฉลี่ย 3.71) 
ซึ่งแสดงถึงนักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชน 
และสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆใกล้เคียงสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้อยู่ระดับน้อย และยังมีระดับการ
รับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงานในประเด็นนั้นอยู่ในระดับน้อยเช่นกัน จึงถือเป็นประเด็นที่ควรให้
ความส าคัญรองลงมา แต่ยังอย่างไรก็ตามความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชน และสถานที่
ท่องเที่ยวอื่นๆใกล้เคียง สามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้โดยเปลี่ยนแปลงทัศนคติของนักท่องเที่ยว 

4) Quadrant D (Possible Overkill) ได้แก่ ชุมชนขนอมมีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
หลายประเภท (ค่าเฉลี่ย 4.27) แสดงถึงนักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวหลายประเภทภายในชุมชนขนอมอยู่ ในระดับน้อย แต่นักท่องเที่ยวกลับมีการรับรู้
ประสิทธิภาพการด าเนินงานในประเด็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวหลายประเภทภายในชุมชน 
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ขนอมอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงว่าความส าเร็จในการพัฒนาที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมควรท าการ
รักษามาตรฐานสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวหลายประเภทอย่างนี้ต่อไป 

 
ตารางที่ 4.27 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม ด้านที่พัก (Accommodation) 

ระดับความส าคัญ 
2. ที่พัก (Accommodation) 

ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

  S.D. แปลผล 
  S.D. แปลผล 

4.18 .713 มาก 

2.1 ที่พักมีหลายประเภทในแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เลือกตามความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว เช่น โรงแรม 
รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ เซอร์วิส 
อพาร์ทเมนท์ โฮมสเตย์ เป็นต้น 

3.51 .656 มาก 

4.24 .737 มาก 
2.2 ความสะอาดของที่พักตรงตาม
ความต้องการของนักท่องเที่ยว 

3.86 .664 มาก 

4.05 .685 มาก 
2.3 ที่พักมีเพียงพอต่อความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดา
และวันสุดสัปดาห์ 

3.66 .637 มาก 

3.99 .855 มาก 
2.4 อัตราราคาที่พักมีหลายระดับให้
เลือกตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยว 

3.88 .638 มาก 

4.16 .690 มาก 
2.5 ราคาที่พักมีความเหมาะสมต่อ
คุณภาพ 

3.60 .566 มาก 

4.06 .614 มาก 2.6 ที่พักมีการระบุราคาที่ชัดเจน 3.85 .685 มาก 

3.67 .776 มาก 
2.7 ที่พักตั้งอยู่ใกล้กับแหล่ง
ท่องเที่ยว 

3.94 .676 มาก 

4.05 .724 มาก รวม 3.76 .646 มาก 

 
จากตารางที่ 4.27 พบว่าระดับความส าคัญขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว ด้านที่พัก 

(Accommodation) มีระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไป
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น้อย พบว่า ที่พักอยู่ในระดับความส าคัญมาก ได้แก่ ความสะอาดของที่พักตรงตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.24) ที่พักมีหลายประเภทในแหล่งท่องเที่ยวให้เลือกตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.18) ราคาที่พักมีความเหมาะสมต่อคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.16) ที่พักมีการระบุ
ราคาที่ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.06) ที่พักมีเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาและ
วันสุดสัปดาห์ (ค่าเฉลี่ย 4.05) อัตราราคาที่พักมีหลายระดับให้เลือกตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.99) ที่พักตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.67) ตามล าดับ 

ส่ วนประสิทธิภาพการด า เนินงาน ขององค์ประกอบแหล่ งท่ อง เที่ ยว  ด้ านที่ พั ก 
(Accommodation) มีประสิทธิภาพการด าเนินงานระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดย
เรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า ที่พักมีประสิทธิภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ที่พัก
ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.94) อัตราราคาที่พักมีหลายระดับให้เลือกตามความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.88) ความสะอาดของที่พักตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว 
(ค่าเฉลี่ย 3.86) ที่พักมีการระบุราคาที่ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 3.85) ที่พักมีเพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาและวันสุดสัปดาห์ (ค่าเฉลี่ย 3.66) ราคาที่พักมีความเหมาะสมต่อ
คุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.60) ที่พักมีหลายประเภทในแหล่งท่องเที่ยวให้เลือกตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.51) ตามล าดับ 
 

ภาพที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการด าเนินงาน
องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว ด้านที่พัก (Accommodation) 
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เมื่อน าค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการด าเนินงานองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้านที่ พัก (Accommodation)  มาวิ เคราะห์ด้วยวิธี  ( Importance-Performance 
Analysis: IPA) สามารถจ าแนกข้อมูลออกเป็น 4 Quadrants ดังนี้ 

1) Quadrants A (Concentrate Here) ได้แก่ ที่พักมีหลายประเภทในแหล่งท่องเที่ยวให้
เลือกตามความต้องการของนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.51) ราคาที่พักมีความเหมาะสมต่อคุณภาพ 
(ค่าเฉลี่ย 3.60) ซึ่งแสดงถึง นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นความหลากหลายประเภทให้เลือก
ของที่พักตามความต้องการของนักท่องเที่ยว และ ความเหมาะสมของราคาที่พักกับคุณภาพอยู่ระดับ
มาก แต่นักท่องเที่ยวมีการรับรู้ทางด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานของประเด็นเกี่ยวกับความ
หลากหลายประเภทให้เลือกของที่พักตามความต้องการของนักท่องเที่ยว และ ความเหมาะสมของ
ราคาที่พักกับคุณภาพน้อย จึงถือว่าเป็นจุดอ่อนของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมที่ต้องให้ความส าคัญ
และหาวิธีการในการแก้ไขปรับปรุงหัวข้อความหลากหลายประเภทให้เลือกของที่พักตามความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว และ ความเหมาะสมของราคาท่ีพักกับคุณภาพโดยเร่งด่วน 

2) Quadrant B (Keep up Good Work) ได้แก่ ที่พักมีการระบุราคาที่ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 
3.85) และ ความสะอาดของที่พักตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.86) ซึ่งแสดงถึง
นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นการระบุราคาที่พักชัดเจน และ ความสะอาดของที่พักตรงตาม
ความต้องการของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก และนักท่องเที่ยวรับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงานใน
ประเด็นการระบุราคาที่พักชัดเจน และ ความสะอาดของที่พักตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว
มากเช่นกัน จึงถือว่าเป็นการแสดงถึงจุดแข็งของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน คือ การระบุราคาที่พักชัดเจน 
และ ความสะอาดของที่พักตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต้องรักษาคุณภาพให้อยู่ในระดับ
มากต่อไป 

3) Quadrant C (Low Priority) ได้แก่ ที่พักมีเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว
ในช่วงวันธรรมดาและวันสุดสัปดาห์ (ค่าเฉลี่ย 3.66) ซึ่งแสดงถึงนักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็น
จ านวนที่พักที่เพียงพอต่อความต้องการในช่วงวันธรรมดาและวันสุดสัปดาห์อยู่ระดับน้อย และยังมี
ระดับการรับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงานในประเด็นนั้นอยู่ในระดับน้อยเช่นกัน จึงถือเป็นประเด็นที่
ควรให้ความส าคัญรองลงมา แต่ยังอย่างไรก็ตาม จ านวนที่พักที่เพียงพอต่อความต้องการในช่วงวัน
ธรรมดาและวันสุดสัปดาห์สามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้โดยเปลี่ยนแปลงทัศนคติของนักท่องเที่ยว 

4) Quadrant D (Possible Overkill) ได้แก่ อัตราราคาที่พักมีหลายระดับให้เลือกตามความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.88) และที่พักตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ ย 3.94) 
แสดงถึงนักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นอัตราราคาที่ พักที่มีหลายระดับให้เลือกตาม 
ความต้องการของนักท่องเที่ยว และที่ พักตั้ งอยู่ ใกล้กับแหล่ งท่องเที่ ยว อยู่ ในระดับน้อย 
แต่นักท่องเที่ยวกลับมีการรับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงานในประเด็นอัตราราคาที่พักที่มีหลายระดับ
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ให้เลือกตามความต้องการของนักท่องเที่ยว และที่พักตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งแสดงว่าความส าเร็จในการพัฒนาที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมควรท าการรักษามาตรฐานอัตรา
ราคาที่พักที่มีหลายระดับให้เลือกตามความต้องการของนักท่องเที่ยว และที่พักตั้งอยู่ใกล้กับแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างนี้ต่อไป 

 
ตารางที่ 4.28 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม  ด้านกิจกรรม (Activities) 

ระดับความส าคัญ 
3. กิจกรรม  (Activities) 

ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

  S.D. แปลผล 
  S.D. แปลผล 

3.93 .753 มาก 

3.1 กิจกรรมมีความหลากหลาย
ประเภท เช่น กิจกรรมชมปลาโลมา
สีชมพู แอมเพิลมูลปาร์ตี้ ขนอมเฟส
ติเวิร์ล มหกรรมเบิกฟ้าเมืองขนอม  

3.75 .685 มาก 

3.39 .748 ปานกลาง 
3.2 กิจกรรมตอบสนองต่อความ
ต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี 

3.79 .698 มาก 

4.16 .810 มาก 
3.3 นักท่องเที่ยวทุกเพศ/วัย 
สามารถเข้าร่วมท ากิจกรรมในชุมชน 

3.73 .647 มาก 

3.46 .519 ปานกลาง 
3.4 กิจกรรมมีการจัดการการ
รองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างด ี

3.99 .701 มาก 

4.23 .747 มาก 
3.5 ท่านได้รับประสบการณ์จาก
กิจกรรมในชุมชนขนอม 

4.01 .701 มาก 

3.51 .625 มาก 
3.6 มีบริษัทให้บริการกิจกรรม
ท่องเที่ยวหลากหลาย เช่น บริษัท
ธุรกิจจัดน าเที่ยว  

3.97 .625 มาก 

3.31 .484 ปานกลาง 
3.7 ความหลากหลายของแพ็คเกจ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยว 

3.89 .663 มาก 

4.37 .703 มาก 
3.8 ความคุ้มค่าต่อราคาของ
แพ็คเกจที่น าเสนอขาย 

4.03 .686 มาก 

3.80 .674 มาก รวม 3.90 .676 มาก 
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จากตารางที่ 4.28 พบว่าระดับความส าคัญขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว ด้านกิจกรรม 
(Activities) มีระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย 
พบว่า กิจกรรมอยู่ในระดับความส าคัญมาก ได้แก่ ความคุ้มค่าต่อราคาของแพ็คเกจที่น าเสนอขาย 
(ค่าเฉลี่ย 4.37) ได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมในชุมชนขนอม (ค่าเฉลี่ย 4.23) นักท่องเที่ยวทุกเพศ/
วัย สามารถเข้าร่วมท ากิจกรรมในชุมชนขนอมได้ (ค่าเฉลี่ย 4.16) กิจกรรมมีความหลากหลายประเภท 
(ค่าเฉลี่ย 3.93) มีบริษัทให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 3.51) กิจกรรมอยู่ในระดับ
ความส าคัญมาก ได้แก่ กิจกรรมมีการจัดการการรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 3.46) 
กิจกรรมตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 3.39) ความหลากหลาย
ของแพ็คเกจกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่จัดจ าหน่าย (ค่าเฉลี่ย 3.31) ตามล าดับ 

ส่วนประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว ด้านกิจกรรม (Activities) 
มีประสิทธิภาพการด าเนินงานระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย 
พบว่า กิจกรรมมีประสิทธิภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความคุ้มค่าต่อราคาของแพ็คเกจ
ที่น าเสนอขาย (ค่าเฉลี่ย 4.03) ได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.01) กิจกรรม  
มีการจัดการการรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 3.99) มีบริษัทให้บริการกิจกรรม
ท่องเที่ยวหลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 3.97) ความหลากหลายของแพ็คเกจกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่จัด
จ าหน่าย (ค่าเฉลี่ย 3.89) กิจกรรมตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 
(ค่าเฉลี่ย 3.79) กิจกรรมมีความหลากหลายประเภท (ค่าเฉลี่ย 3.75) นักท่องเที่ยวทุกเพศ/วัย สามารถ
เข้าร่วมท ากิจกรรมในชุมชนขนอมได้ (ค่าเฉลี่ย 3.73) ตามล าดับ 
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ภาพที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการด าเนินงานองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเทีย่ว ด้านกิจกรรม (Activities) 

 
เมื่อน าค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการด าเนินงานองค์ประกอบแหล่ง

ท่องเที่ยว ด้านกิจกรรม (Activities) มาวิเคราะห์ด้วยวิธี ( Importance-Performance Analysis: 
IPA) สามารถจ าแนกข้อมูลออกเป็น 4  Quadrants ดังนี้ 

1) Quadrants A (Concentrate Here) ได้แก่ นักท่องเที่ยวทุกเพศ/วัย สามารถเข้าร่วมท า
กิจกรรมในชุมชนขนอมได้ (ค่าเฉลี่ย 3.73) ซึ่งแสดงถึง นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นเกี่ยวกับ
ความสามารถเข้าร่วมท ากิจกรรมในชุมชนขนอมของนักท่องเที่ยวทุกเพศ/วัยได้ อยู่ระดับมาก 
แต่นักท่องเที่ยวมีการรับรู้ทางด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานของประเด็นเกี่ยวกับความสามารถเข้า
ร่วมท ากิจกรรมในชุมชนขนอมของนักท่องเที่ยวทุกเพศ/วัยได้น้อย จึงถือว่าเป็นจุดอ่อนของแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนขนอมที่ต้องให้ความส าคัญและหาวิธีการในการแก้ไขปรับปรุงหัวข้อความสามารถเข้า
ร่วมท ากิจกรรมในชุมชนขนอมของนักท่องเที่ยวทุกเพศ/วัยได้โดยเร่งด่วน 

2) Quadrant B (Keep up Good Work) ได้แก่ ความคุ้มค่าต่อราคาของแพ็คเกจที่น าเสนอ
ขาย (ค่าเฉลี่ย 4.03) ได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.01) ซึ่งแสดงถึง
นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นความคุ้มค่าต่อราคาของแพ็คเกจที่น าเสนอขาย และได้รับ
ประสบการณ์จากกิจกรรมในชุมชนอยู่ระดับมาก และนักท่องเที่ยวรับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงานใน
ประเด็นความคุ้มค่าต่อราคาของแพ็คเกจที่น าเสนอขาย และได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมในชุมชน
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มากเช่นกัน จึงถือว่าเป็นการแสดงถึงจุดแข็งของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน คือ ความคุ้มค่าต่อราคาของ
แพ็คเกจที่น าเสนอขาย และได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมในชุมชนที่ต้องรักษาคุณภาพที่ดีให้อยู่ใน
ระดับมากต่อไป 

3) Quadrant C (Low Priority) ได้แก่ ความหลากหลายของแพ็คเกจกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวที่จัดจ าหน่าย (ค่าเฉลี่ย 3.89) กิจกรรมตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็น
อย่างดี (ค่าเฉลี่ย 3.79) กิจกรรมมีความหลากหลายประเภท (ค่าเฉลี่ย 3.75) ซึ่งแสดงถึงนักท่องเที่ยว
ให้ความส าคัญในประเด็นความหลากหลายของแพ็คเกจกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่จัดจ าหน่าย 
กิจกรรมตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว และ ความหลากหลายประเภทของกิจกรรมอยู่
ระดับน้อย และยังมีระดับการรับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงานในประเด็นนั้นอยู่ในระดับน้อยเช่นกัน 
จึงถือเป็นประเด็นที่ควรให้ความส าคัญรองลงมา แต่ยังอย่างไรก็ตามความหลากหลายของแพ็คเกจ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่จัดจ าหน่าย กิจกรรมตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 
และ ความหลากหลายประเภทของกิจกรรมสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้โดยเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
นักท่องเที่ยว 

4) Quadrant D (Possible Overkill) ได้แก่ กิจกรรมมีการจัดการการรองรับนักท่องเที่ยวได้
เป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 3.99) มีบริษัทให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 3.97) แสดงถึง
นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นการจัดการการรองรับนักท่องเที่ยวด้านกิจกรรมได้เป็นอย่างดี 
และ บริษัทให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลายอยู่ในระดับน้อย แต่นักท่องเที่ยวกลับมีการรับรู้
ประสิทธิภาพการด าเนินงานในประเด็นการจัดการการรองรับนักท่องเที่ยวด้านกิจกรรมได้เป็นอย่างดี 
และ บริษัทให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลายอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงว่าความส าเร็จในการ
พัฒนาที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมควรท าการรักษามาตรฐานการจัดการการรองรับนักท่องเที่ยว
ด้านกิจกรรมได้เป็นอย่างดี และ บริษัทให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลายอย่างนี้ต่อไป 

 
ตารางที่ 4.29 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 

ระดับความส าคัญ 4. สิ่งอ านวยความสะดวก 
(Amenities) 

ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

  S.D. แปลผล 
  S.D. แปลผล 

4.37 .644 มาก 
4.1 ร้านอาหารและเครื่องดื่มมี
บริการที่หลากหลายและได้
มาตรฐาน 

3.62 .798 มาก 
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ระดับความส าคัญ 4. สิ่งอ านวยความสะดวก 
(Amenities) 

ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

  S.D. แปลผล 
  S.D. แปลผล 

4.26 .658 มาก 
4.2 ร้านอาหารและเครื่องดื่มมี
บริการที่เพียงพอต่อความต้องการ 

3.68 .748 มาก 

4.08 .784 มาก 
4.3 ห้องน้ าสาธารณะมีความสะอาด
และเพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว 

3.77 .799 มาก 

3.89 .761 มาก 
4.4 พ้ืนที่จอดรถเพียงพอในบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ 

3.93 .701 มาก 

4.33 .776 มาก 
4.5 นักท่องเที่ยวสามารถใช้อุปกรณ์
สื่อสารได้ทุกชนิดและทุกจุดภายใน
ชุมชนขนอม 

3.68 .734 มาก 

3.92 .674 มาก 
4.6 ภายในชุมชนขนอมมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่ครบวงจร 

3.57 .653 มาก 

4.14 .716 มาก รวม 3.71 .739 มาก 

 
จากตารางที่ 4.29 พบว่าระดับความส าคัญขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ านวย

ความสะดวก (Amenities) มีระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมาก
ไปน้อย พบว่า สิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับความส าคัญมาก ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่มมี
บริการที่หลากหลายและได้มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 4.37) นักท่องเที่ยวสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารได้ 
ทุกชนิดและทุกจุดภายในชุมชนขนอม (ค่าเฉลี่ย 4.33) ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีบริการที่เพียงพอต่อ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.26) ห้องน้ าสาธารณะมีความสะอาดและเพียงพอต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.08) ภายในชุมชนขนอมมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบวงจร 
(ค่าเฉลี่ย 3.92) พ้ืนที่จอดรถเพียงพอในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ (ค่าเฉลี่ย 3.89) 
ตามล าดับ 

ส่วนประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก (Amenities) มีประสิทธิภาพการด าเนินงานระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดย
เรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า สิ่งอ านวยความสะดวกมีประสิทธิภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ พ้ืนที่จอดรถเพียงพอในบริ เวณแหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่  (ค่าเฉลี่ย 3.93) 
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ห้องน้ าสาธารณะมีความสะอาดและเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.77) 
ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีบริการที่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว  (ค่าเฉลี่ย 3.68) 
นักท่องเที่ยวสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารได้ทุกชนิดและทุกจุดภายในชุมชนขนอม (ค่าเฉลี่ย 3.68) 
ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีบริการที่หลากหลายและได้มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 3.62) ภายในชุมชนขนอมมี
สิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบวงจร (ค่าเฉลี่ย 3.57) ตามล าดับ 

 

 

ภาพที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการด าเนินงานองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 

 
เมื่อน าค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการด าเนินงานองค์ประกอบแหล่ง

ท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) มาวิเคราะห์ด้วยวิธี (Importance-Performance 
Analysis: IPA) สามารถจ าแนกข้อมูลออกเป็น 3  Quadrants ดังนี้ 

1)  Quadrants A (Concentrate Here) ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีบริการที่เพียงพอต่อ

ความต้องการของนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.68) นักท่องเที่ยวสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารได้ทุกชนิดและ

ทุกจุดภายในชุมชนขนอม (ค่าเฉลี่ย 3.68) ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีบริการที่หลากหลายและได้

มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 3.62)  ซึ่งแสดงถึงนักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นเกี่ยวกับจ านวน

ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีบริการที่เพียงพอ นักท่องเที่ยวสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารได้ทุกชนิดและ 

ทุกจุดภายในชุมชนขนอม และ มีบริการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลายและได้มาตรฐาน 
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อยู่ระดับมาก แต่นักท่องเที่ยวมีการรับรู้ทางด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานของประเด็นเกี่ยวกับ

จ านวนร้านอาหารและเครื่องดื่มมีบริการที่เพียงพอ นักท่องเที่ยวสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารได้ทุกชนิด

และทุกจุดภายในชุมชนขนอม และ มีบริการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลายและได้มาตรฐาน

น้อยจึงถือว่าเป็นจุดอ่อนของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมที่ต้องให้ความส าคัญและหาวิธีการในการ

แก้ไขปรับปรุงหัวข้อจ านวนร้านอาหารและเครื่องดื่มมีบริการที่เพียงพอ ,นักท่องเที่ยวสามารถใช้

อุปกรณ์สื่อสารได้ทุกชนิดและทุกจุดภายในชุมชนขนอม และ มีบริการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่

หลากหลายและได้มาตรฐานโดยเร่งด่วน 

2) Quadrant C (Low Priority) ได้แก่ ภายในชุมชนขนอมมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบ
วงจร (ค่าเฉลี่ย 3.57) ซึ่งแสดงถึงนักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่ครบวงจรภายในชุมชนอยู่ระดับน้อย และยังมีระดับการรับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงานใน
ประเด็นนั้ นอยู่ ในระดับน้อย เช่นกัน  จึ งถือ เป็นป ระเด็นที่ ควร ให้ความส าคัญรองลงมา 
แต่ยังอย่างไรก็ตามสิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบวงจรภายในชุมชนสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้โดย
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของนักท่องเที่ยว 

3) Quadrant D (Possible Overkill) ได้แก่ พ้ืนที่จอดรถเพียงพอในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว
แต่ละสถานที่ (ค่าเฉลี่ย 3.93) ห้องน้ าสาธารณะมีความสะอาดและเพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.77)  แสดงถึงนักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นพ้ืนที่จอดรถเพียงพอใน
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ และความสะอาดของห้องน้ าสาธารณะเพียงพอต่อความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับน้อย แต่นักท่องเที่ยวกลับมีการรับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงานใน
ประเด็นพ้ืนที่จอดรถเพียงพอในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ และความสะอาดของห้องน้ า
สาธารณะเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงว่าความส าเร็จใน 
การพัฒนาที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมควรท าการรักษามาตรฐานพ้ืนที่จอดรถเพียงพอในบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ และความสะอาดของห้องน้ าสาธารณะเพียงพอต่อความต้องการ 
ของนักท่องเที่ยวอย่างนี้ต่อไป 
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ตารางที่ 4.30 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 

ระดับความส าคัญ 5. การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
(Accessibilities) 

ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

  S.D. แปลผล 
  S.D. แปลผล 

3.64 .701 มาก 
5.1 สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ได้หลากหลายเส้นทาง 

3.87 .674 มาก 

4.10 .686 มาก 
5.2 เส้นทางการคมนาคมเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกสบาย 

3.80 .633 มาก 

4.26 .658 มาก 
5.3 มีป้ายและสัญลักษณ์บอก
เส้นทางท่ีชัดเจนภายในพ้ืนที่ 

3.86 .664 มาก 

4.28 .665 มาก 
5.4 รถขนส่งสาธารณะมีจ านวน
เพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว 

3.79 .653 มาก 

4.06 .720 มาก 

5.5 มีการให้บริการรถขนส่ง
สาธารณะที่หลากหลาย เช่น รถ
ประจ าทาง รถตู้ รถไฟ เครื่องบิน 
เป็นต้น 

3.88 .698 มาก 

4.07 .686 มาก รวม 3.84 .664 มาก 

 
จากตารางที่ 4.30 พบว่าระดับความส าคัญขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึง

แหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) มีระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับ
จากมากไปน้อย  พบว่ า  การ เข้ าถึ งแหล่ งท่อง เที่ ยว อยู่ ในระดับความส าคัญมาก ได้ แก่ 
รถขนส่งสาธารณะมีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.28) มีป้ายและ
สัญลักษณ์บอกเส้นทางที่ชัดเจนภายในพ้ืนที่ (ค่าเฉลี่ย 4.26) เส้นทางการคมนาคมเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความสะดวกสบาย (ค่าเฉลี่ย 4.10) มีการให้บริการรถขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย 
(ค่าเฉลี่ย 4.06) สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้หลากหลายเส้นทาง (ค่าเฉลี่ย 3.64) ตามล าดับ 

ส่วนประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว (Accessibilities) มีประสิทธิภาพการด าเนินงานระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดย
เรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับ
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มาก ได้แก่ การให้บริการรถขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 3.88) สามารถเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวได้หลากหลายเส้นทาง (ค่าเฉลี่ย 3.87)  มีป้ายและสัญลักษณ์บอกเส้นทางที่ชัดเจนภายใน
พ้ืนที่ (ค่าเฉลี่ย 3.86) เส้นทางการคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกสบาย (ค่าเฉลี่ย 3.80) 
รถขนส่งสาธารณะมีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.79) ตามล าดับ 

 

 

ภาพที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการด าเนินงานองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 

 
เมื่อน าค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการด าเนินงานองค์ประกอบ 

แหล่งท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) มาวิเคราะห์ด้วยวิธี (Importance-
Performance Analysis: IPA) สามารถจ าแนกข้อมูลออกเป็น 2 Quadrants ดังนี้ 

1) Quadrants A (Concentrate Here) ได้แก่ มีป้ายและสัญลักษณ์บอกเส้นทางที่ชัดเจน
ภายในพ้ืนที่ (ค่าเฉลี่ย 3.86) เส้นทางการคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกสบาย 
(ค่า เฉลี่ ย  3.80) รถขนส่งสาธารณะมีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 
(ค่าเฉลี่ย 3.79) ซึ่งแสดงถึงนักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นเกี่ยวกับป้ายและสัญลักษณ์บอก
เส้นทางที่ชัดเจนภายในพ้ืนที่, ความสะดวกสบายของเส้นทางการคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
และ รถขนส่งสาธารณะมีจ านวนเพียงพอส าหรับนักท่องเที่ยวอยู่ระดับมาก แต่นักท่องเที่ยวมีการรับรู้
ทางด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานของประเด็นเกี่ยวกับป้ายและสัญลักษณ์บอกเส้นทางที่ชัดเจน
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ภายในพ้ืนที่, ความสะดวกสบายของเส้นทางการคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และ รถขนส่ง
สาธารณะมีจ านวนเพียงพอส าหรับนักท่องเที่ยวน้อย จึงถือว่าเป็นจุดอ่อนของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขน
อมที่ต้องให้ความส าคัญและหาวิธีการในการแก้ไขปรับปรุงหัวข้อป้ายและสัญลักษณ์บอกเส้นทางที่
ชัดเจนภายในพื้นที่, ความสะดวกสบายของเส้นทางการคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และ รถขนส่ง
สาธารณะมีจ านวนเพียงพอส าหรับนักท่องเที่ยวโดยเร่งด่วน 
 2) Quadrant D (Possible Overkill) ได้แก่ การให้บริการรถขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย 
(ค่าเฉลี่ ย  3.88) สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้หลากหลายเส้นทาง  (ค่า เฉลี่ ย  3.87) 
แสดงถึงนักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นเกี่ยวกับการให้บริการรถขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย 
และเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้หลากหลายอยู่ในระดับน้อย แต่นักท่องเที่ยวกลับมีการรับรู้
ประสิทธิภาพการด าเนินงานในประเด็นการให้บริการรถขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย และเส้นทาง
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้หลากหลายอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงว่าความส าเร็จในการพัฒนาที่ แหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนขนอมควรท าการรักษามาตรฐานการให้บริการรถขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย 
และเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้หลากหลายอย่างนี้ต่อไป 
 

ตารางที่ 4.31 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม ด้านการให้บริการ (Service) 

ระดับความส าคัญ 
6. การให้บริการ (Service) 

ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

  S.D. แปลผล 
  S.D. แปลผล 

4.44 .554 มาก 
6.1 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมี
มารยาท อัธยาศัยและบุคลิกภาพที่ดี
ในการให้บริการ 

3.98 .749 มาก 

4.09 .764 มาก 
6.2 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมี
ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะความ
ช านาญ 

4.14 .733 มาก 

4.19 .689 มาก 
6.3 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมี
ความใส่ใจการให้บริการและแก้ไข
ปัญหาได้รวดเร็ว 

4.07 .697 มาก 

4.43 .588 มาก 
6.4 บุคลากรทางการท่องเที่ยว
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน 

4.04 .721 มาก 
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ระดับความส าคัญ 
6. การให้บริการ (Service) 

ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

  S.D. แปลผล 
  S.D. แปลผล 

4.60 .491 มากที่สุด 
6.5 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมี
ความเป็นมิตร 

4.12 .712 มาก 

3.93 .817 มาก 
6.6 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมี
ให้บริการอย่างรวดเร็ว 

4.05 .767 มาก 

3.90 .729 มาก 
6.7 บุคลากรทางการท่องเที่ยว
ให้บริการถูกต้องตรงกับความ
ต้องการ 

4.05 .741 มาก 

4.36 .641 มาก 
6.8 มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มี
คุณภาพ เช่น ให้แสดงความคิดเห็น
การให้บริการแต่ละสถานที่ 

3.93 .697 มาก 

4.24 .659 มาก รวม 4.04 .727 มาก 

 
จากตารางที่ 4.31 พบว่าระดับความส าคัญขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว ด้านการ

ให้บริการ (Service)  มีระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไป
น้อย พบว่า การให้บริการอยู่ในระดับความส าคัญมากที่สุด ได้แก่ บุคลากรทางการท่องเที่ยว 
มีความเป็นมิตร (ค่าเฉลี่ย 4.60) รองลงมา การให้บริการอยู่ในระดับความส าคัญมาก ได้แก่ บุคลากร
ทางการท่องเที่ยวมีมารยาท อัธยาศัยและบุคลิกภาพที่ดี ในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.44) 
บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน (ค่าเฉลี่ย 4.43) 
มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.36) บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความใส่ใจการ
ให้บริการและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 4.19) บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความรู้ ความเข้าใจ
และมีทักษะความช านาญ (ค่าเฉลี่ย 4.09) บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีให้บริการอย่างรวดเร็ว 
(ค่าเฉลี่ย 3.93) บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้บริการมีความถูกต้องตรงกับความต้องการของลูกค้า 
(ค่าเฉลี่ย 3.90) ตามล าดับ 

ส่วนประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว ด้านการให้บริการ 
(Service) มีประสิทธิภาพการด าเนินงานระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมาก
ไปน้อย พบว่า การให้บริการมีประสิทธิภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ บุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะความช านาญ (ค่าเฉลี่ย 4.14) บุคลากรทางการท่องเที่ยว 
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มีความเป็นมิตร (ค่าเฉลี่ย 4.12) บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความใส่ใจการให้บริการและแก้ไขปัญหา
ได้รวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 4.07) บุคลากรทางการท่องเที่ยวมี ให้บริการอย่างรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 4.05) 
บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้บริการมีความถูกต้องตรงกับความต้องการของลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 4.05) 
บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน (ค่าเฉลี่ย 4.04) 
บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีมารยาท อัธยาศัยและบุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 3.98) 
มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.93) ตามล าดับ 

 

 
ภาพที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการด าเนินงานองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้านการให้บริการ (Service) 
 

เมื่อน าค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการด าเนินงานองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้านการให้บริการ (Service) มาวิเคราะห์ด้วยวิธี (Importance-Performance Analysis: 
IPA) สามารถจ าแนกข้อมูลออกเป็น 3  Quadrants ดังนี้ 

1) Quadrants A (Concentrate Here) ได้แก่ บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน (ค่าเฉลี่ย 4.04) บุคลากรทางการท่องเที่ยวมี มารยาท 
อัธยาศัยและบุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 3.98) มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพ 
(ค่าเฉลี่ย 3.93)  ซ่ึงแสดงถึงนักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นเกี่ยวกับบุคลากรทางการท่องเที่ยว
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ,บุคลากรทางการท่องเที่ยวมี มารยาท 
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อัธยาศัยและบุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการ และ การพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพอยู่ระดับมาก 
แต่นักท่องเที่ยวมีการรับรู้ทางด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานของประเด็นเกี่ยวกับบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน, บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีมารยาท 
อัธยาศัยและบุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการ และ การพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพน้อย  
จึงถือว่าเป็นจุดอ่อนของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมที่ต้องให้ความส าคัญและหาวิธีการในการแก้ไข
ปรับปรุงหัวข้อบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน, 
บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีมารยาท อัธยาศัยและบุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการ และ การพัฒนาและ
ปรับปรุงให้มีคุณภาพโดยเร่งด่วน 

2) Quadrant B (Keep up Good Work) ได้แก่ บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความเป็นมิตร 
(ค่าเฉลี่ย 4.12) ซึ่งแสดงถึงนักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นความเป็นมิตรอยู่ระดับมาก 
และนักท่องเที่ยวรับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงานในประเด็นความเป็นมิตรมากเช่นกัน จึงถือว่าเป็น
การแสดงถึงจุดแข็งของการให้บริการ คือ ความเป็นมิตรที่ต้องรักษาคุณภาพที่ดีให้อยู่ในระดับมาก
ต่อไป 

3) Quadrant D (Possible Overkill) ได้แก่ บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความรู้ ความเข้าใจ
และมีทักษะความช านาญ (ค่าเฉลี่ย 4.14) บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความใส่ใจการให้บริการและ
แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 4.07) บุคลากรทางการท่องเที่ยวมี ให้บริการอย่างรวดเร็ว 
(ค่าเฉลี่ย 4.05) บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้บริการมีความถูกต้องตรงกับความต้องการของลูกค้า 
(ค่าเฉลี่ย 4.05)  แสดงถึงนักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะ 
ความช านาญของบุคลากรทางการท่องเที่ยว,ความใส่ใจการให้บริการและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว 
ของบุคลากรทางการท่องเที่ยว, การใหบ้ริการอย่างรวดเร็ว, การให้บริการถูกต้องตรงกับความต้องการ
ของลูกค้าอยู่ในระดับน้อย แต่นักท่องเที่ยวกลับมีการรับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงานในประเด็น
ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะความช านาญของบุคลากรทางการท่องเที่ยว,ความใส่ใจการให้บริการ
และแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วของบุคลากรทางการท่องเที่ยว, การให้บริการอย่างรวดเร็ว, การให้บริการ
ถูกต้องตรงกับความต้องการของลูกค้าอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงว่าความส าเร็จในการพัฒนาที่แหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนขนอมควรท าการรักษามาตรฐานความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะความช านาญของ
บุคลากรทางการท่องเที่ยว,ความใส่ใจการให้บริการและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วของบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยว,การให้บริการอย่างรวดเร็ว, การให้บริการถูกต้องตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างนี้
ต่อไป 
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ตารางที่ 4.32 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม ด้านความปลอดภัย (Safety and Security) 

ระดับความส าคัญ 7. ความปลอดภัย (Safety and 
Security) 

ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

  S.D. แปลผล 
  S.D. แปลผล 

4.70 .459 มากที่สุด 
7.1 แหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่มี
ความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว 

3.62 .733 มากที่สุด 

4.66 .474 มากที่สุด 
7.2 ที่พักแต่ละสถานที่มีความ
ปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว 

3.80 .722 มากที่สุด 

4.87 .337 มากที่สุด 
7.3 กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความ
ปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว 

3.72 .764 มากที่สุด 

4.57 .496 มากที่สุด 
7.4 มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย
ในแต่ละสถานที่ 

3.78 .730 มากที่สุด 

4.58 .494 มากที่สุด 
7.5 มีการให้บริการ สถานีต ารวจ ตู้
ยาม เพียงพอภายในชุมชนขนอม 

3.78 .821 มากที่สุด 

4.55 .498 มากที่สุด 
7.6 การเข้าถึงสถานที่แหล่ง
ท่องเที่ยวมีความปลอดภัยตลอด
ระยะทาง 

3.86 .664 มากที่สุด 

4.48 .500 มาก 
7.7 เส้นทางในการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความปลอดภัย 

3.70 .769 มากที่สุด 

4.68 .467 มากที่สุด 
7.8 แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมมี
การจัดการติดกล้อง CCTV เพ่ือ
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

3.69 .759 มากที่สุด 

4.59 .492 มากที่สุด 

7.9 แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีการ
รายงานสถานการณ์ ด้านสุขอนามัย 
ความปลอดภัย ภัยพิบัติต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว 

3.53 .742 มากที่สุด 

4.63 .469 มากที่สุด รวม 3.72 .745 มากที่สุด 
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จากตารางที่  4 .32  พบว่ าระดับความส าคัญ ขององค์ประกอบแหล่ งท่อ ง เที่ ย ว 
ด้านความปลอดภัย (Safety and Security) มีระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดย
เรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า ความปลอดภัยอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ กิจกรรมแต่ละกิจกรรม 
มีความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.87) แหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่มีความปลอดภัย
ส าหรับนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.70) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมมีการจัดการติดกล้อง CCTV 
เพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.68) ที่พักแต่ละสถานที่มีความปลอดภัยส าหรับ
นักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.66) แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีการรายงานสถานการณ์ ด้านสุขอนามัย 
ความปลอดภัย ภัยพิบัติต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.59) มีการให้บริการ 
สถานีต ารวจ ตู้ยาม เพียงพอภายในชุมชนขนอม (ค่าเฉลี่ย 4.58) มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในแต่
ละสถานที่  (ค่าเฉลี่ย 4.57) การเข้าถึงสถานที่แหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัยตลอดระยะทาง 
(ค่าเฉลี่ย 4.55) ตามล าดับ รองลงมา ความปลอดภัยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เส้นทางในการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 4.48) 

ส่วนประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัย 
(Safety and Security) มีประสิทธิภาพการด าเนินงานระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดย
เรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า ความปลอดภัยมีประสิทธิภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
การเข้าถึงสถานที่แหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัยตลอดระยะทาง (ค่าเฉลี่ย 3.86) ที่พักแต่ละสถานที่
มีความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว  (ค่าเฉลี่ย 3.80)  มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในแต่ละ
สถานที่  (ค่าเฉลี่ย 3.78) มีการให้บริการ สถานีต ารวจ ตู้ยาม เพียงพอภายในชุมชนขนอม 
(ค่าเฉลี่ย 3.78) กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.72) เส้นทาง
ในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 3.70) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมมีการ
จัดการติดกล้อง CCTV เพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.69) แหล่งท่องเที่ยวแต่ละ
สถานที่มีความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.62)  แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีการรายงาน
สถานการณ์ ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ภัยพิบัติต่างๆ ที่ เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว 
(ค่าเฉลี่ย 3.53) ตามล าดับ 
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ภาพที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการด าเนินงานองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัย (Safety and Security) 
 

เมื่อน าค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการด าเนินงานองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัย (Safety and Security)  มาวิ เคราะห์ด้วยวิธี  ( Importance-
Performance Analysis: IPA) สามารถจ าแนกข้อมูลออกเป็น 4  Quadrants ดังนี้ 

1) Quadrants A (Concentrate Here) ได้แก่ กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความปลอดภัย
ส าหรับนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.72) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมมีการจัดการติดกล้อง CCTV 
เพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.69) แหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่มีความปลอดภัย
ส าหรับนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.62)  แหล่งท่องเที่ ยวแต่ละแห่งมีการรายงานสถานการณ์ 
ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ภัยพิบัติต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.53) 
ซึ่งแสดงถึงนักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยส าหรับกิจกรรม, การจัดการ
ติดกล้อง CCTV เพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว, ความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละ
สถานที่, การรายงานสถานการณ์ ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ภัยพิบัติต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่
นักท่องเที่ยวอยู่ระดับมาก แต่นักท่องเที่ยวมีการรับรู้ทางด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานของประเด็น
เกี่ยวกับความปลอดภัยส าหรับกิจกรรม, การจัดการติดกล้อง CCTV เพ่ือความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว, ความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ ,  การรายงานสถานการณ์ 
ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ภัยพิบัติต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวน้อย จึงถือว่าเป็น
จุดอ่อนของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมที่ต้องให้ความส าคัญและหาวิธีการในการแก้ไขปรับปรุงหัว
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ข้อความปลอดภัยส าหรับกิจกรรม, การจัดการติดกล้อง CCTV เพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว, 
ความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ ,  การรายงานสถานการณ์ ด้านสุขอนามัย  
ความปลอดภัย ภัยพิบัติต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวโดยเร่งด่วน 

2) Quadrant B (Keep up Good Work) ได้แก่ ที่พักแต่ละสถานที่มีความปลอดภัยส าหรับ
นักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.80) ซึ่งแสดงถึงนักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นที่พักแต่ละสถานที่มี
ความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยวอยู่ระดับมาก และนักท่องเที่ยวรับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงานใน
ประเด็นที่พักแต่ละสถานที่มีความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยวมากเช่นกัน จึงถือว่าเป็นการแสดงถึง
จุดแข็งของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน คือ ที่พักแต่ละสถานที่มีความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้อง
รักษาคุณภาพให้อยู่ในระดับมากต่อไป 

3) Quadrant C (Low Priority) ได้แก่ เส้นทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย 
(ค่าเฉลี่ย 3.70) ซึ่งแสดงถึงนักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นเกี่ยวกับเส้นทางในการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความปลอดภัยอยู่ระดับน้อย และยังมีระดับการรับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงานใน
ประเด็นนั้ นอยู่ ในระดับน้อย เช่นกัน  จึ งถือ เป็นป ระเด็นที่ ควร ให้ความส าคัญรองลงมา 
แต่ยังอย่างไรก็ตามความปลอดภัยของเส้นทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
ได้โดยเปลี่ยนแปลงทัศนคติของนักท่องเที่ยว 

4) Quadrant D (Possible Overkill) ได้แก่ การเข้าถึงสถานที่แหล่งท่องเที่ยวมีความ
ปลอดภัยตลอดระยะทาง (ค่าเฉลี่ย 3.86) มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในแต่ละสถานที่ 
(ค่าเฉลี่ย 3.78) มีการให้บริการ สถานีต ารวจ ตู้ยาม เพียงพอภายในชุมชนขนอม (ค่าเฉลี่ย 3.78) 
แสดงถึงนักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นความปลอดภัยส าหรับการเข้าถึงสถานที่แหล่ง
ท่องเที่ยวตลอดระยะทาง, มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในแต่ละสถานที่  และ มีการให้บริการ 
สถานีต ารวจ ตู้ยามภายในชุมชนขนอมอยู่ในระดับน้อย แต่นักท่องเที่ยวกลับมีการรับรู้ประสิทธิภาพ
การด าเนินงานในประเด็นความปลอดภัยส าหรับการเข้าถึงสถานที่แหล่งท่องเที่ยวตลอดระยะทาง, 
มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในแต่ละสถานที่ และ มีการให้บริการ สถานีต ารวจ ตู้ยามภายในชุมชน
ขนอมอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงว่าความส าเร็จในการพัฒนาที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมควรท าการ
รักษามาตรฐานความปลอดภัยส าหรับการเข้าถึงสถานที่แหล่งท่องเที่ยวตลอดระยะทาง, มีเจ้าหน้าที่
ดูแลความปลอดภัยในแต่ละสถานที่ และ มีการให้บริการ สถานีต ารวจ ตู้ยามภายในชุมชนขนอมอย่าง
นี้ต่อไป 
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ตารางที่ 4.33 แสดงผลการวิจัยองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือเสนอแนะแนวทางส่งเสริมการรับรู้
คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

องค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยว  

องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว โดยรวม 

เครื่องมือ สถิติเชิงพรรณนา 
ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 

ระดับความส าคัญ:โดยรวมมีระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า ระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ได้แก่  

1) ความปลอดภัย (Safety and Security)  
ระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก ได้แก่  

1) การให้บริการ (Service)  
2) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 
3) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities)  
4) ที่พัก (Accommodation)  
5) แหล่งท่องเที่ยว (Attraction)  
6) กิจกรรม (Activities) ตามล าดับ 

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน: โดยรวมมีประสิทธิภาพการด าเนินงานระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า ระดับความส าคัญ
อยู่ในระดับมาก ได้แก่  

1) การให้บริการ (Service)  
2) กิจกรรม (Activities)  
3) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 
4) แหล่งท่องเที่ยว (Attraction)  
5) ที่พัก (Accommodation)  
6) ความปลอดภัย (Safety and Security)  
7) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) ตามล าดับ 

สรุปผล -  ควรมุ่ ง พัฒนาส่ง เสริมการรับรู้ คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมในด้ าน 
ความปลอดภัย (Safety and Security), สิ่งอ านวยความสะดวก(Amenities), 
ที่พัก (Accommodation)ตามล าดับเนื่องจากนักท่องเที่ยวให้ระดับความส าคัญ
มากไปจนถึงมากที่สุด และ มีการรับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับ
มากเช่นเดียวกัน แต่ผลการวิจัยระหว่างระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานที่นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้มีค่าเฉลี่ยลดลงมากกว่าด้านอ่ืนๆ 

แนวทางการรับรู้
คุณค่าแหล่ง 
ท่องเที่ยวชุมชน 
ขนอม 

   1) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านความปลอดภัย 
(Safety and Security) 
   2) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก (Amenities) 
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จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

   3)  มุ่ ง การ พัฒนาส่ ง เสริ มการรั บรู้ คุณค่ าแหล่ งท่ อ ง เที่ ย วด้ านที่ พั ก 
(Accommodation) 

เครื่องมือ Importance-Performance Analysis: IPA 
ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล จาก เทคนิค 
IPA 

   QA 1) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities)  2)ความปลอดภัย (Safety and 
Security) 
   QB 1)การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 2) การให้บริการ (Service) 
   QC 1) ที่พัก (Accommodation) 2) แหล่งท่องเที่ยว (Attraction 
   QD 1) กิจกรรม (Activities) 

สรุปผลจาก เทคนิค 
IPA 

   QA นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้คุณค่าด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 
และ ความปลอดภัย (Safety and Security) อยู่ในระดับมากแต่มีการรับรู้
ทางด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานของสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 
และ ความปลอดภัย  (Safety and Security)น้ อย  จึ งถือว่ า เป็นจุด อ่อน 
จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญและหาวิธีการในการแก้ไขปรับปรุง โดยเร่งด่วน 
   QB นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
( Accessibilities)  แ ล ะ  ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร  ( Service)  อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก 
และนักท่องเที่ยวรับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงานในประเด็นนันนมากเช่นกัน 
จึงถือว่าเป็นการแสดงถึงจุดแข็งที่ต้องรักษาคุณภาพให้อยู่ในระดับมากต่อไป 
   QC นั กท่อง เที่ ยว ให้ความส าคัญในประเด็นที่ พัก ( Accommodation) 
แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) อยู่ระดับน้อย และยังมีระดับการรับรู้ประสิทธิภาพ
การด าเนินงานในประเด็นนันนอยู่ในระดับน้อยเช่นกัน และยังสามารถพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึนนได ้
   QD นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็น กิจกรรม (Activities) อยู่ในระดับ
น้อย แต่นักท่องเที่ยวกลับมีการรับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงานในประเด็นนันนอยู่
ในระดับมาก ควรท าการรักษามาตรฐาน ที่ดีอย่างนีนต่อไป 

แนวทางการรู้คุณค่า
แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนขนอมจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
จาก เทคนิค IPA 

   1) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านความปลอดภัย 
(Safety and Security) 
   2) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก (Amenities) 
   3)  มุ่ ง การ พัฒนาส่ ง เสริ มการรั บรู้ คุณค่ าแหล่ งท่ อ ง เที่ ย วด้ านที่ พั ก 
(Accommodation) 

องค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยว  

แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) 

เครื่องมือ สถิติเชิงพรรณนา 
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ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 

ระดับความส าคัญ: ด้านแหล่งท่องเที่ยวมีระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า แหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับ
ความส าคัญมาก ได้แก่  

1) ชุมชนขนอมมีความสมบูรณ์ทางกายภาพ/สภาพสิ่งแวดล้อม 
ชุมชนขนอมมีความสวยงาม 

2) ภาพรวมทันงหมดของชุมชนขนอมสิ่งดึงดูดใจสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่ 
น่าพอใจ 

3)  ชุมชนขนอมมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว 
4) ชุมชนขนอมมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
5) ชุมชนขนอมมีสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆใกล้เคียงสามารถเดินทางไป

ท่องเที่ยวได้ 
6) ชุมชนขนอมมีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวหลายประเภท  

          ตามล าดับ 
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน: ด้านแหล่งท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า 
แหล่งท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่  

1) ชุมชนขนอมมีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวหลายประเภท 
2) ภาพรวมทันงหมดของชุมชนขนอมสิ่งดึงดูดใจสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่น่า

พอใจ 
3) ชุมชนขนอมมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว 
4) ชุมชนขนอมมีสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยวอยู่ใน 

ระดับปานกลาง ได้แก่  
1) ชุมชนขนอมมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
2) ชุมชนขนอมมีความสมบูรณ์ทางกายภาพ/สภาพสิ่งแวดล้อม 
3) ชุมชนขนอมมีความสวยงาม 

ตามล าดับ 
สรุปผล - ควรมุ่งพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความสมบูรณ์ทางกายภาพ/สภาพ

สิ่งแวดล้อมของชุมชนขนอม ความสวยงามของชุมชนขนอมความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของชุมชนขนอม ตามล าดับ เนื่องจากนักท่องเที่ยวให้ระดับความส าคัญ
มาก และ มีการรับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 
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แนวทางการรับรู้
คุณค่าแหล่ง 
ท่องเที่ยวชุมชน 
ขนอม 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

   1) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านความสมบูรณ์ทาง
กายภาพ/สภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนขนอม 
   2) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านความสวยงามของ
ชุมชน 
   3) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชน 

เครื่องมือ Importance-Performance Analysis: IPA 
ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล จาก เทคนิค 
IPA 

   QA 1) ความสวยงามของชุมชน 2) ความสมบูรณ์ทางกายภาพ/สภาพ
สิ่งแวดล้อม 
   QB 1) ภาพรวมทันงหมดของชุมชนขนอมสิ่งดึงดูดใจสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่ 
น่าพอใจ   

2) ความมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว 
   QC 1) ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆ
ใกล้เคียงสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ 
   QD 1) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวหลายประเภทภายในชุมชนขนอม 

สรุปผลจาก เทคนิค 
IPA  

   QA นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นความสวยงามของชุมชน 
ขนอม และความสมบูรณ์ทางกายภาพ/สภาพสิ่ งแวดล้อมอยู่ระดับมาก 
แต่นักท่องเที่ยวมีการรับรู้ทางด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานของประเด็น
ดังกล่าวอยู่ในระดับน้อย จึงถือว่าเป็นจุดอ่อนของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม 
ที่ต้องให้ความส าคัญและหาวิธีการในการแก้ไขปรับปรุงโดยเร่งด่วน 
   QB นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นภาพรวมทันงหมดของชุมชนขนอม 
สิ่งดึงดูดใจสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่น่าพอใจ และ ความมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยม
ของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก และนักท่องเที่ยวรับรู้ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานในประเด็นนันนมากเช่นกัน ถือว่าเป็นการแสดงถึงจุดแข็งต้องรักษา
คุณภาพให้อยู่ในระดับมากต่อไป 
   QC นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
ของชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆใกล้เคียงสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ 
อยู่ระดับน้อย และยังมีระดับการรับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงานในประเด็นนันน
อยู่ในระดับน้อยเช่นกัน สามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึนนได้โดยเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
นักท่องเที่ยว 
   QD นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวหลาย
ประเภทภายในชุมชนขนอมอยู่ในระดับน้อย แต่นักท่องเที่ยวกลับมีการรับรู้
ประสิทธิภาพการด าเนินงานในประเด็นนันนอยู่ในระดับมาก ควรท าการรักษา
มาตรฐานสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวหลายประเภทอย่างนีนต่อไป 
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แนวทางการรู้คุณค่า
แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนขนอมจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
จาก เทคนิค IPA 

   1) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านความสมบูรณ์ 
ทางกายภาพ/สภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนขนอม 
   2) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านความสวยงาม 
ของชุมชน 
   3) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชน 
   4) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านสถานที่ท่องเที่ยว
อ่ืนๆใกล้เคียงสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ 

องค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ที่พัก (Accommodation) 

เครื่องมือ สถิติเชิงพรรณนา 
ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 

ระดับความส าคัญ: ด้านที่พัก (Accommodation) มีระดับความส าคัญมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า ที่พักอยู่ในระดับ
ความส าคัญมาก ได้แก่  

1) ความสะอาดของที่พักตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว  
2) ทีพักมีหลายประเภทในแหล่งท่องเที่ยวให้เลือกตามความต้องการของ

นักท่องเที่ยว  
3) ราคาที่พักมีความเหมาะสมต่อคุณภาพ  
4) ที่พักมีการระบุราคาที่ชัดเจน  
5) ที่พักมีเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาและ

วันสุดสัปดาห์  
6) อัตราราคาที่พักมีหลายระดับให้เลือกตามความต้องการของนักท่องเที่ยว 

ที่พักตันงอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว ตามล าดับ 
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน: ด้านที่พัก (Accommodation) มีประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย 
พบว่า ที่พักมีประสิทธิภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่  

1) ที่พักตันงอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว  
2) อัตราราคาที่พักมีหลายระดับให้เลือกตามความต้องการของนักท่องเที่ยว  
3) ความสะอาดของที่พักตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว  
4) พักมีการระบุราคาที่ชัดเจน 
5) ที่พักมีเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาและ

วันสุดสัปดาห์  
6) ราคาที่พักมีความเหมาะสมต่อคุณภาพ  
7) ที่พักมีหลายประเภทในแหล่งท่องเที่ยวให้เลือกตามความต้องการของ

นักท่องเที่ยว 
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สรุปผล - ควรมุ่งพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความหลากหลายของประเภทที่พัก
ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว ราคาที่พักและความเหมาะสมต่อคุณภาพ 
จ านวนที่พักเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาและวัน
สุดสัปดาห์ ความสะอาดของที่พัก ตามล าดับ 
     เนื่องจากนักท่องเที่ยวให้ระดับความส าคัญมาก และ มีการรับรู้ประสิทธิภาพ
การด าเนินงานอยู่ ในระดับมากเช่นเดียวกัน แต่ผลการวิจัยระหว่างระดับ
ความส าคัญและประสิทธิภาพการด าเนินงานที่นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้มีค่าเฉลี่ย
ลดลงมากกว่าด้านอื่นๆ 

แนวทางการรับรู้
คุณค่าแหล่ง 
ท่องเที่ยวชุมชน 
ขนอม 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

   1) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านความหลากหลาย
ของประเภทที่พักตามความต้องการของนักท่องเที่ยว 
   2) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านราคาที่พักและ
ความเหมาะสมต่อคุณภาพ 
   3) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านจ านวนที่พัก
เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาและวันสุดสัปดาห์ 
   4) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านความสะอาดของ   
ที่พัก 

เครื่องมือ Importance-Performance Analysis: IPA 
ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล จาก เทคนิค 
IPA 

   QA 1) ความหลากหลายประเภทให้เลือกของที่พักตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยว 2) ความเหมาะสมของราคาท่ีพักกับคุณภาพ 
   QB 1) การระบุราคาที่พักชัดเจน 2) ความสะอาดของที่พักตรงตามความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว 
   QC 1) จ านวนที่พักที่เพียงพอต่อความต้องการในช่วงวันธรรมดาและวันสุด
สัปดาห์ 
   QD 1) อัตราราคาที่ พักที่มีหลายระดับให้ เลือกตามความต้องการของ
นักท่องเทีย่ว 2) ที่พักตันงอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว 

สรุปผลจาก เทคนิค 
IPA 

   QA นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นความหลากหลายประเภทให้เลือก
ของที่พักตามความต้องการของนักท่องเที่ยว และ ความเหมาะสมของราคาที่พัก
กับคุณภาพอยู่ระดับมาก แต่นักท่องเที่ยวมีการรับรู้ทางด้านประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของประเด็นนันนน้อย ถือว่าเป็นจุดอ่อนของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน    
ขนอมที่ต้องให้ความส าคัญและหาวิธีการในการแก้ไขปรับปรุงโดยเร่งด่วน 
   QB นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นการระบุราคาที่พักชัดเจน และ 
ความสะอาดของที่พักตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก 
และนักท่องเที่ยวรับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงานในประเด็นนันนมากเช่นกัน     
ถือว่าเป็นจุดแข็งของที่ต้องรักษาคุณภาพให้อยู่ในระดับมากต่อไป 
   QC นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นจ านวนที่พักที่เพียงพอต่อความ
ต้องการในช่วงวันธรรมดาและวันสุดสัปดาห์อยู่ระดับน้อย และยังมีระดับการรับรู้
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ประสิทธิภาพการด าเนินงานในประเด็นนันนอยู่ในระดับน้อยเช่นกัน ถือได้ว่ายัง
สามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึนนได้ 
   QD นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นอัตราราคาที่พักที่มีหลายระดับให้
เลือกตามความต้องการของนักท่องเที่ยว และที่พักตันงอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว
อยู่ในระดับน้อย แต่นักท่องเที่ยวกลับมีการรับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงานใน
ประเด็นนันนอยู่ในระดับมาก แสดงถึงความส าเร็จควรท าการรักษามาตรฐานอย่าง
นีนต่อไป 

แนวทางการรู้คุณค่า
แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนขนอมจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
จาก เทคนิค IPA 

   1) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านความหลากหลาย
ของประเภทที่พักตามความต้องการของนักท่องเที่ยว 
   2) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านราคาที่พักและ
ความเหมาะสมต่อคุณภาพ 
   3) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านจ านวนที่พัก
เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาและวันสุดสัปดาห์ 

องค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยว 

กิจกรรม  (Activities) 

เครื่องมือ สถิติเชิงพรรณนา 
ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 

ระดับความส าคัญ: ด้ านกิจกรรม (Activities)  มี ระดับความส าคัญมาก             
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า กิจกรรมอยู่ใน
ระดับความส าคัญมาก ได้แก่  

1) ความคุ้มค่าต่อราคาของแพ็คเกจที่น าเสนอขาย  
2) ได้ประสบการณ์จากกิจกรรมในชุมชนขนอม  
3) นักท่องเที่ยวทุกเพศ/วัย สามารถเข้าร่วมท ากิจกรรมในชุมชน 

ขนอมได้ 
4) กิจกรรมมีความหลากหลายประเภท  
5) มีบริษัทให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลาย  

กิจกรรมอยู่ในระดับความส าคัญปานกลาง ได้แก่ 
1)  กิจกรรมมีการจัดการการรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  
2) กิจกรรมตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  
3) ความหลากหลายของแพ็คเกจกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่จัดจ าหน่าย 

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน: ด้านกิจกรรม (Activities) มีประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย 
พบว่า กิจกรรมมีประสิทธิภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่  

1) ความคุ้มค่าต่อราคาของแพ็คเกจที่น าเสนอขาย  
2) ได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมในชุมชน  
3) กิจกรรมมีการจัดการการรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  
4) มีบริษัทให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลาย  
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5) ความหลากหลายของแพ็คเกจกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่จัดจ าหน่าย  
6) กิจกรรมตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  
7) กิจกรรมมีความหลากหลายประเภท  
8) นักท่องเที่ยวทุกเพศ/วัย สามารถเข้าร่วมท ากิจกรรมในชุมชนขนอมได้ 

ตามล าดับ 
สรุปผล - ควรมุ่งพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรม

ของนักท่องเที่ยวทุกเพศ/วัยได้   ความคุ้มค่าต่อราคาของแพ็คเกจที่น าเสนอขาย 
ประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมภายในชุมชนขนอม ความหลากหลายของ
ประเภทกิจกรรม ตามล าดับ 
     เนื่องจากนักท่องเที่ยวให้ระดับความส าคัญมาก และ มีการรับรู้ประสิทธิภาพ
การด าเนินงานอยู่ ในระดับมากเช่นเดียวกัน แต่ผลการวิจัยระหว่างระดับ
ความส าคัญและประสิทธิภาพการด าเนินงานที่นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้มีค่าเฉลี่ย
ลดลงมากกว่าด้านอื่นๆ 

แนวทางการรับรู้
คุณค่าแหล่ง 
ท่องเที่ยวชุมชน 
ขนอม 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

   1) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความสามารถในการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักท่องเที่ยวทุกเพศ/วัยได้    
   2) มุง่การพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความคุ้มค่าต่อราคาของแพ็คเกจที่
น าเสนอขาย 
   3) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรม
ภายในชุมชนขนอม 
   4) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความหลากหลายของประเภท
กิจกรรม 

เครื่องมือ Importance-Performance Analysis: IPA 
ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล จาก เทคนิค 
IPA 

   QA 1) นักท่องเที่ยวทุกเพศ/วัย สามารถเข้าร่วมท ากิจกรรมในชุมชนขนอมได้ 
   QB 1)  ความคุ้มค่าต่อราคาของแพ็คเกจที่น า เสนอขาย 2) การได้รับ
ประสบการณ์จากกิจกรรมในชุมชน 
   QC 1) ความหลากหลายของแพ็คเกจกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่จัดจ าหน่าย 
2) กิจกรรมตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ เป็นอย่างดี 
3)  กิจกรรมมีความหลากหลายประเภท 
   QD 1) กิจกรรมมีการจัดการการรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 2) มีบริษัท
ให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลาย 

สรุปผลจาก เทคนิค 
IPA  

   QA นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นเกี่ยวกับความสามารถเข้าร่วมท า
กิจกรรมในชุมชนขนอมของนักท่องเที่ ยวทุก เพศ/วัย ได้อยู่ ระดับมาก 
แต่นักท่องเที่ยวมีการรับรู้ทางด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานของประเด็นนันน
น้อย จึงถือว่าเป็นจุดอ่อนต้องให้ความส าคัญและหาวิธีการในการแก้ไขปรับปรุง
โดยเร่งด่วน 
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   QB นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นความคุ้มค่าต่อราคาของแพ็คเกจที่
น าเสนอขาย และได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมในชุมชนอยู่ระดับมาก 
และนักท่องเที่ยวรับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงานในประเด็นนันนมากเช่นกัน  
ถือว่าเป็นจุดแข็งท่ีต้องรักษาคุณภาพที่ดีให้อยู่ในระดับมากต่อไป 
   QC นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นความหลากหลายของแพ็คเกจ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่จัดจ าหน่าย กิจกรรมตอบสนองต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว และ ความหลากหลายประเภทของกิจกรรมอยู่ระดับน้อย และยังมี
ระดับการรับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงานในประเด็นนันนอยู่ในระดับน้อยเช่นกัน 
จึงถือเป็นประเด็นที่สามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึนนได้ 
   QD นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นการจัดการการรองรับนักท่องเที่ยว
ด้านกิจกรรมได้เป็นอย่างดี และ บริษัทให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลาย
อยู่ในระดับน้อย แต่นักท่องเที่ยวกลับมีการรับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงานใน
ประเด็นนันนอยู่ในระดับมาก ควรท าการรักษามาตรฐานอย่างนีนต่อไป 

จาก เทคนิค IPA 
แนวทางการรู้คุณค่า
แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนขนอมจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

   1) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความสามารถเข้าร่วมท ากิจกรรม
ในชุมชนขนอมของนักท่องเที่ยวทุกเพศ/วัยได้ 
   2) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความหลากหลายของแพ็คเกจ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่จัดจ าหน่าย 
   3) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการตอบสนองต่อความต้องการ
ทางด้านกิจกรรมของนักท่องเที่ยว 
   4) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความหลากหลายประเภทของ
กิจกรรม  

องค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยว 

สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 

เครื่องมือ สถิติเชิงพรรณนา 
ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 

ระดับความส าคัญ: ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) มีระดับความส าคัญ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า สิ่งอ านวย
ความสะดวกอยู่ในระดับความส าคัญมาก ได้แก่  

1) ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีบริการที่หลากหลายและได้มาตรฐาน  
2) นักท่องเที่ยวสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารได้ทุกชนิดและทุกจุดภายใน

ชุมชนขนอม  
3) ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีบริการที่เพียงพอต่อความต้องการของ

นักท่องเที่ยว 
4) ห้องนน าสาธารณะมีความสะอาดและเพียงพอต่อความต้องการของ

นักท่องเที่ยว  
5) ภายในชุมชนขนอมมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบวงจร 
6) พืนนที่จอดรถเพียงพอในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่  
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ประสิทธิภาพการด าเนินงาน: ด้านสิ่ งอ านวยความสะดวก (Amenities) 
มีประสิทธิภาพการด าเนินงานระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับ
จากมากไปน้อย พบว่า สิ่งอ านวยความสะดวกมีประสิทธิภาพการด าเนินงานอยู่
ในระดับมาก ได้แก่  

1) พืนนที่จอดรถเพียงพอในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ 
2) ห้องนน าสาธารณะมีความสะอาดและเพียงพอต่อความต้องการของ

นักท่องเที่ยว  
3) ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีบริการที่เพียงพอต่อความต้องการของ

นักท่องเที่ยว 
4) นักท่องเที่ยวสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารได้ทุกชนิดและทุกจุดภายใน

ชุมชนขนอม 
5) ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีบริการที่หลากหลายและได้มาตรฐาน  
6) ภายในชุมชนขนอมมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบวงจร  

สรุปผล - ควรมุ่งพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการบริการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่
หลากหลายและได้มาตรฐาน พืนนที่ภายในชุมชนขนอมสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสาร
ได้ทุกชนิดและทุกจุด การบริการร้านอาหารและเครื่องดื่มเพียงพอต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวกครบวงจร  ห้องนน าสาธารณะมี
ความสะอาดและเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ตามล าดับ 
     เนื่องจากนักท่องเที่ยวให้ระดับความส าคัญมาก และ มีการรับรู้ประสิทธิภาพ
การด าเนินงานอยู่ ในระดับมากเช่นเดียวกัน แต่ผลการวิจัยระหว่างระดับ
ความส าคัญและประสิทธิภาพการด าเนินงานที่นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้มีค่าเฉลี่ย
ลดลงมากกว่าด้านอื่นๆ 

แนวทางการรับรู้
คุณค่าแหล่ง 
ท่องเที่ยวชุมชน 
ขนอม 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

   1) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการบริการร้านอาหารและ
เครื่องดื่มท่ีหลากหลายและได้มาตรฐาน  
   2) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการบริการการสื่อสารทุกชนิดทุก
จัดภายในชุมชน  
   3) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการบริการร้านอาหารและ
เครื่องดื่มเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 
   4) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความครบวงจรของสิ่งอ านวยความ
สะดวก 
   5) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความสะอาดห้องนน าสาธารณะและ
เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 

เครื่องมือ Importance-Performance Analysis: IPA 
ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล จาก เทคนิค 
IPA 

   QA 1) ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีบริการที่เพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว 2) นักท่องเที่ยวสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารได้ทุกชนิดและทุกจุด
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ภายในชุมชนขนอม 3)ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีบริการที่หลากหลายและได้
มาตรฐาน 
   QC 1) ภายในชุมชนขนอมมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบวงจร 
   QD 1) พืนนที่จอดรถเพียงพอในบริ เวณแหล่ งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ 
2) ห้องนน าสาธารณะมีความสะอาดและเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 

สรุปผลจาก เทคนิค 
IPA  

   QA นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นเกี่ยวกับจ านวนร้านอาหารและ
เครื่องดื่มมีบริการที่เพียงพอ นักท่องเที่ยวสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารได้ทุกชนิด
และทุกจุดภายในชุมชนขนอม และ มีบริการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่
หลากหลายและได้มาตรฐานอยู่ระดับมาก แต่นักท่องเที่ยวมีการรับรู้ทางด้าน
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของประเด็นนันนน้อย ถือว่าเป็นจุดอ่อนที่ต้องให้
ความส าคัญและหาวิธีการในการแก้ไขปรับปรุงโดยเร่งด่วน 
   QC นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกที่
ครบวงจรภายในชุมชนอยู่ระดับน้อย และยังมีระดับการรับรู้ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานในประเด็นนันนอยู่ในระดับน้อยเช่นกัน จึงถือเป็นประเด็นที่สามารถ
พัฒนาให้ดียิ่งขึนนได ้
   QD นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นจ านวนพืนนที่จอดรถเพียงพอใน
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ และความสะอาดของห้องนน าสาธารณะ
เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับน้อย แต่นักท่องเที่ยวกลับมี
การรับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงานในประเด็นนันนอยู่ในระดับมาก ควรท าการ
รักษามาตรฐานอย่างนีนต่อไป 

จาก เทคนิค IPA 
แนวทางการรู้คุณค่า
แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนขนอมจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

   1) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการบริการร้านอาหารและ
เครื่องดื่มท่ีหลากหลายและได้มาตรฐาน 
   2) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการบริการการสื่อสารทุกชนิดทุก
จัดภายในชุมชน 
   3) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการบริการร้านอาหารและ
เครื่องดื่มเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 
   4) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความครบวงจรของสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

องค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยว 

การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 

เครื่องมือ สถิติเชิงพรรณนา 
ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 

ระดับความส าคัญ: ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) มีระดับ
ความส าคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า 
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับความส าคัญมาก ได้แก่  

1) รถขนส่งสาธารณะมีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว  
2) มีป้ายและสัญลักษณ์บอกเส้นทางท่ีชัดเจนภายในพืนนที่  
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3) เส้นทางการคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกสบาย  
4) มีการให้บริการรถขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย  
5) สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้หลากหลายเส้นทาง  

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน: ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 
มีประสิทธิภาพการด าเนินงานระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับ
จากมากไปน้อย พบว่า การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพการด าเนินงาน
อยู่ในระดับมาก ได้แก่  

1) การให้บริการรถขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย  
2) สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้หลากหลายเส้นทาง  
3) มีป้ายและสัญลักษณ์บอกเส้นทางท่ีชัดเจนภายในพืนนที่  
4) เส้นทางการคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกสบาย  
5) รถขนส่งสาธารณะมีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 

สรุปผล - ควรมุ่งพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านจ านวนรถขนส่งสาธารณะมีจ านวนที่
เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว มีป้ายและสัญลักษณ์บอกเส้นทางที่
ชัดเจนภายในพืนนที่ ความสะดวกสบายของเส้นทางการคมนาคมเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สบาย ความหลากหลายประเภทของรถขนส่งสาธารณะ ตามล าดับ 
   เนื่องจากนักท่องเที่ยวให้ระดับความส าคัญมาก และ มีการรับรู้ประสิทธิภาพ
การด าเนินงานอยู่ ในระดับมากเช่นเดียวกัน แต่ผลการวิจัยระหว่างระดับ
ความส าคัญและประสิทธิภาพการด าเนินงานที่นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้มีค่าเฉลี่ย
ลดลงมากกว่าด้านอื่นๆ 

แนวทางการรับรู้
คุณค่าแหล่ง 
ท่องเที่ยวชุมชน 
ขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

   1) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านจ านวนรถขนส่งสาธารณะมีจ านวน
ที่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 
   2) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านป้ายและสัญลักษณ์บอกเส้นทางที่
ชัดเจนภายในพืนนที่ 
   3) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความสะดวกสบายของเส้นทางการ
คมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สบาย 
   4) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความหลากหลายประเภทของรถ
ขนส่งสาธารณะ 

เครื่องมือ Importance-Performance Analysis: IPA 
ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 
จาก เทคนิค IPA 

   QA 1) มีป้ายและสัญลักษณ์บอกเส้นทางที่ชัดเจนภายในพืนนที่ 2) เส้นทางการ
คมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกสบาย 3) รถขนส่งสาธารณะ 
มีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว  
   QD 1) การให้บริการรถขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย 2) สามารถเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวได้หลากหลายเส้นทาง 

สรุปผลจาก เทคนิค 
IPA  

   QA นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นเกี่ยวกับป้ายและสัญลักษณ์บอก
เส้นทางที่ชัดเจนภายในพืนนที่, ความสะดวกสบายของเส้นทางการคมนาคมเข้าถึง
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แหล่งท่องเที่ยว และ รถขนส่งสาธารณะมีจ านวนเพียงพอส าหรับนักท่องเที่ยวอยู่
ระดับมาก แต่นักท่องเที่ยวมีการรับรู้ทางด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
ประเด็นน้อย จึงถือว่าเป็นจุดอ่อนต้องให้ความส าคัญและหาวิธีการในการแก้ไข
ปรับปรุงโดยเร่งด่วน 
   QD นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นเกี่ยวกับการให้บริการรถขนส่ง
สาธารณะที่หลากหลาย  และเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้หลากหลายอยู่
ในระดับน้อย แต่นักท่องเที่ยวกลับมีการรับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ในประเด็นนันนอยู่ในระดับมาก ควรท าการรักษามาตรฐานอย่างนีนต่อไป 

แนวทางการรู้คุณค่า
แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนขนอมจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
จาก เทคนิค IPA 

   1) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านจ านวนรถขนส่งสาธารณะมีจ านวน
ที่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 
   2) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านป้ายและสัญลักษณ์บอกเส้นทาง 
ที่ชัดเจนภายในพืนนที ่
   3) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความสะดวกสบายของเส้นทางการ
คมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สบาย 

องค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยว  

การให้บริการ (Service) 

เครื่องมือ สถิติเชิงพรรณนา 
ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 

ระดับความส าคัญ: ด้านการให้บริการ (Service) มีระดับความส าคัญมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า การให้บริการอยู่
ในระดับความส าคัญมากท่ีสุด ได้แก่  

1) บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความเป็นมิตร การให้บริการอยู่ในระดับ
ความส าคัญมาก ได้แก่ 

1) บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีมารยาท อัธยาศัยและบุคลิกภาพที่ดีในการ
ให้บริการ 

2) บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่า
เทียมกัน  

3) มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพ  
4) บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความใส่ใจการให้บริการและแก้ไขปัญหาได้

รวดเร็ว  
5) บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะ  
6) บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีให้บริการอย่างรวดเร็ว 
7) บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้บริการมีความถูกต้องตรงกับความต้องการ

ของลูกค้า  
 



126 
 

สรุปผล ประสิทธิภาพการด าเนินงาน: ด้านการให้บริการ (Service) มีประสิทธิภาพ 
การด าเนินงานระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไป
น้อย พบว่า การให้บริการมีประสิทธิภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่  

1) บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะ  
2) บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความเป็นมิตร  
3) บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความใส่ใจการให้บริการและแก้ไขปัญหาได้

รวดเร็ว  
4) บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีให้บริการอย่างรวดเร็ว 
5) บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้บริการมีความถูกต้องตรงกับความต้องการ

ของลูกค้า 
6) บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่า

เทียมกัน  
7) บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีมารยาท อัธยาศัยและบุคลิกภาพท่ีดีในการ

ให้บริการ  
8) มีการพฒันาและปรับปรุงให้มีคุณภาพ  

แนวทางการรับรู้
คุณค่าแหล่ง 
ท่องเที่ยวชุมชน 
ขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

   1) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความเป็นมิตร 
   2) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการมีมารยาทอัธยาศัยและ
บุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการของบุคคลากรทางการท่องเที่ยว 
   3) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการพัฒนาและปรับปรุงให้มี
คุณภาพ 
   4) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคเท่า
เทียมกันของบุคคลากรทางการท่องเที่ยว 
   5) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความใส่ใจในการให้บริการและ
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

เครื่องมือ Importance-Performance Analysis: IPA 
ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล จาก เทคนิค 
IPA 

   QA 1) บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่า
เทียมกัน 2) บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีมารยาท อัธยาศัยและบุคลิกภาพที่ดีใน
การให้บริการ 3) มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพ 
   QB 1) บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความเป็นมิตร 
   QD 1) บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะความ
ช านาญ 2) บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความใส่ใจการให้บริการและแก้ไขปัญหา
ได้รวดเร็ว 3) บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีให้บริการอย่างรวดเร็ว 4) บุคลากร
ทางการท่องเที่ยวให้บริการมีความถูกต้องตรงกับความต้องการของลูกค้า 

สรุปผลจาก เทคนิค 
IPA  

   QA นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นเกี่ยวกับบุคลากรทางการท่องเที่ยว
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ,บุคลากรทางการท่องเที่ยว
มีมารยาท อัธยาศัยและบุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการ และ การพัฒนาและ
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ปรับปรุงให้มีคุณภาพอยู่ ระดับมาก แต่นักท่องเที่ยวมีการรับรู้ทางด้าน 
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของประเด็นนันนน้อย จึงถือว่าเป็นจุด อ่อน 
ต้องให้ความส าคัญและหาวิธีการในการแก้ไขปรับปรุงให้มีคุณภาพโดยเร่งด่วน 
   QB นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นความเป็นมิตรอยู่ระดับมาก 
และนักท่องเที่ยวรับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงานในประเด็นความเป็นมิตรมาก
เช่นกัน จึงถือว่าเป็นการแสดงถึงจุดแข็งของการให้บริการ คือ ความเป็นมิตร  
ที่ต้องรักษาคุณภาพที่ดีให้อยู่ในระดับมากต่อไป 
   QD นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะ
ความช านาญของบุคลากรทางการท่องเที่ยว ,ความใส่ใจการให้บริการและแก้ไข
ปัญหาได้รวดเร็วของบุคลากรทางการท่องเที่ยว , การให้บริการอย่างรวดเร็ว , 
การให้บริการถูกต้องตรงกับความต้องการของลูกค้า อยู่ ในระดับน้อย 
แต่นักท่องเที่ยวกลับมีการรับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงานในประเด็นอยู่ในระดับ
มาก ควรท าการรักษามาตรฐานที่ดีอย่างนีนต่อไป 

แนวทางการรู้คุณค่า
แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนขนอมจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
จาก เทคนิค IPA 

   1)  มุ่ งการพัฒนาส่ ง เสริมการรับรู้ คุณค่าด้ านการมีมารยาทอัธยาศัย 
และบุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการของบุคคลากรทางการท่องเที่ยว 
   2) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการพัฒนาและปรับปรุงให้มี
คุณภาพ 
   3) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคเท่า
เทียมกันของบุคคลากรทางการท่องเที่ยว 

องค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยว  

ความปลอดภัย (Safety and Security) 

เครื่องมือ สถิติเชิงพรรณนา 
ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 

ระดับความส าคัญ: ด้านความปลอดภัย (Safety and Security) มีระดับ
ความส าคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า 
ความปลอดภัยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่  

1) กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว  
2) แหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่มีความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว  
3) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมมีการจัดการติดกล้อง CCTV เพ่ือความ

ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
4) ที่พักแต่ละสถานที่มีความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว 
5) แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีการรายงานสถานการณ์ ด้านสุขอนามัย 

ความปลอดภัย    ภัยพิบัติต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว 
6) มีการให้บริการ สถานีต ารวจ ตู้ยาม เพียงพอภายในชุมชนขนอม 
7) มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในแต่ละสถานที่ 
8) การเข้าถึงสถานที่แหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัยตลอดระยะทาง  

ความปลอดภัยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
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        1.เส้นทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย 
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน: ด้านความปลอดภัย (Safety and Security) 
มีประสิทธิภาพการด าเนินงานระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับ
จากมากไปน้อย พบว่า ความปลอดภัยมีประสิทธิภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่  

1) การเข้าถึงสถานท่ีแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัยตลอดระยะทาง  
2) ที่พักแต่ละสถานที่มีความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว 
3) มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในแต่ละสถานที่  
4) มีการให้บริการ สถานีต ารวจ ตู้ยาม เพียงพอภายในชุมชนขนอม  
5) กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว  
6) เส้นทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย  
7) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมมีการจัดการติดกล้อง CCTV เพ่ือความ

ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว  
8) แหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่มีความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว  
9) แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีการรายงานสถานการณ์ ด้านสุขอนามัย 

ความปลอดภัย ภัยพิบัติต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว  
 

สรุปผล - ควรมุ่งพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความปลอดภัยของกิจกรรมส าหรับ
นักท่องเที่ยว ความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ส าหรับ
นักท่องเที่ยว การรายงานสถานการณ์ ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ภัยพิบัติ 
ต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว การจัดการติดตันงกล้อง CCTV เพ่ือความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ตามล าดับ 
      เนื่องจากนักท่องเที่ยวให้ระดับความส าคัญมากที่สุด และ มีการรับรู้
ประสิทธิภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน แต่ผลการวิจัย
ระหว่างระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการด าเนินงานที่นักท่องเที่ยวเกิดการ
รับรู้มีค่าเฉลี่ยลดลงมากกว่าด้านอื่นๆ 

แนวทางการรับรู้
คุณค่าแหล่ง 
ท่องเที่ยวชุมชน 
ขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

   1) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความปลอดภัยของกิจกรรมส าหรับ
นักท่องเที่ยว 
   2) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว
แต่ละสถานที่ส าหรับนักท่องเที่ยว 
   3) มุ่ งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการรายงานสถานการณ์ 
ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ภัยพิบัติ ต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว 
   4) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการจัดการติดตันงกล้อง CCTV 
เพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
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เครื่องมือ Importance-Performance Analysis: IPA 
ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล จาก เทคนิค 
IPA 

   QA 1) กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ ยว 
2) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมมีการจัดการติดกล้อง CCTV เพ่ือความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว 3) แหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่มีความปลอดภัยส าหรั บ
นักท่องเที่ ยว  4)  แหล่ งท่องเที่ ยวแต่ละแห่งมีการรายงานสถานการณ์ 
ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ภัยพิบัติต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว  
   QB 1) ที่พักแต่ละสถานที่มีความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว 
   QC 1) เส้นทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย 
   QD 1) การเข้าถึงสถานท่ีแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัยตลอดระยะทาง 
2) มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในแต่ละสถานที่ 3) มีการให้บริการสถานี
ต ารวจ ตู้ยาม เพียงพอภายในชุมชนขนอม 

สรุปผลจาก เทคนิค 
IPA  

   QA นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยส าหรับ
กิจกรรม, การจัดการติดกล้อง CCTV เพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว , 
ความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ , การรายงานสถานการณ์ 
ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ภัยพิบัติต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวอยู่
ระดับมาก แต่นักท่องเที่ยวมีการรับรู้ทางด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
ประเด็นนันนน้อย จึงถือว่าเป็นจุดอ่อนที่ต้องให้ความส าคัญและหาวิธีการใน 
การแก้ไขปรับปรุงอย่างโดยเร่งด่วน 
   QB นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นที่พักแต่ละสถานที่มีความปลอดภัย
ส าหรับนักท่องเที่ยวอยู่ ระดับมาก และนักท่องเที่ยวรับรู้ประสิทธิภาพ 
การด าเนินงานในประเด็นนันนมากเช่นกัน จึงถือว่าเป็นการแสดงถึงจุดแข็ง 
ที่ต้องรักษาคุณภาพให้อยู่ในระดับมากต่อไป 
   QC นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นเกี่ยวกับเส้นทางในการเข้าถึง 
แหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัยอยู่ ระดับน้อย และยังมีระดับการรับรู้
ประสิทธิภาพการด าเนินงานในประเด็นนันนอยู่ในระดับน้อยเช่นกัน จึงถือเป็น
ประเด็นที่ยังสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึนนได้ 
   QD นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นความปลอดภัยส าหรับการเข้าถึง
สถานที่แหล่งท่องเที่ยวตลอดระยะทาง, มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในแต่ละ
สถานที่ และ มีการให้บริการ สถานีต ารวจ ตู้ยามภายในชุมชนขนอมอยู่ในระดับ
น้อย แต่นักท่องเที่ยวกลับมีการรับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงานในประเด็นนันนอยู่
ในระดับมาก ควรท าการรักษามาตรฐานอย่างนีนต่อไป 

แนวทางการรู้คุณค่า
แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนขนอมจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
จาก เทคนิค IPA 

   1) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความปลอดภัยของกิจกรรม 
   2) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว
แต่ละสถานที่ส าหรับนักท่องเที่ยว 
   3) มุ่ งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการรายงานสถานการณ์ 
ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ภัยพิบัติ ต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว 
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   4) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการจัดการติดตันงกล้อง CCTV 
เพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
   5) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความปลอดภัยของเส้นทางการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
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4.1.7 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานของการวิจัย คือ ระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญ (Importance) และ ระดับการ
รับรู้คุณคา่ประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม มีความแตกต่าง
กัน ดังผลการทดสอบด้วยสถิติ Paired T-test ต่อไปนี้ 
    H0: ระดับความส าคัญแตกต่างจากประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
        H1: ระดับความส าคัญไมแ่ตกต่างจากประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 
ตารางที่ 4.34 ผลการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว ด้านแหล่งท่องเที่ยว  (Attraction) 

องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว  
ระดับความส าคัญ 

ประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน 

 
 

  S.D. 
  S.D. t 

Sig. 
(2-tailed) แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) 

1.1 ชุมชนขนอมมีความสวยงาม 4.04 .721 3.40 .736 12.977 .000* 
1.2 ชุมชนขนอมมีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว 

3.82 .768 3.46 .819 6.188 .000* 

1.3 ชุมชนขนอมมีชื่อเสียงและเป็นที่
นิยมของนักท่องเที่ยว  

3.83 .680 4.17 .709 -7.369 .000* 

1.4 ชุมชนขนอมมีสถานที่ท่องเที่ยว
อ่ืนๆใกล้เคียงสามารถเดินทางไป
ท่องเที่ยวได้ 

3.80 .633 3.71 .792 2.008 .045* 

1.5 ชุมชนขนอมมีสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวหลายประเภท เช่น หาดหน้า
ด่าน น้ าตกหินดาด ถ้ าเขากรด  

3.54 .608 4.27 .647 -17.219 .000* 

1.6 ชุมชนขนอมมีความสมบูรณ์ทาง
กายภาพ/สภาพสิ่งแวดล้อม 

4.05 .685 3.41 .777 13.113 .000* 

1.7 โดยภาพรวมทั้งหมดของชุมชนขน
อมสิ่งดึงดูดใจสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่
น่าพอใจ 

3.86 .664 4.22 .720 -7.798 .000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (*Sig. <0.05) 
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ตารางที่ 4.34 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานด้านแหล่งท่องเที่ยวแตกต่างต่างกัน โดยมีโดยมีปัจจัยที่ต่างกันคือ ชุมชนขนอมมีความ
สวยงาม ชุมชนขนอมมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ชุมชนขนอมมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยว ชุมชนขนอมมีสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆใกล้เคียงสามารถเดินทางไปท่องเที่ ยวได ้
ชุมชนขนอมมีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวหลายประเภท เช่น หาดหน้าด่าน น้ าตกหินดาด ถ้ าเขากรด 
ชุมชนบ้านแหลม ชุมชนขนอมมีความสมบูรณ์ทางกายภาพ/สภาพสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมทั้งหมด
ของชุมชนขนอมสิ่งดึงดูดใจสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่น่าพอใจ  ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ 0.05 

 
ตารางที่ 4.35 ผลการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว ด้านที่พัก (Accommodation) 

องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว  

ระดับ
ความส าคัญ 

ประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน 

 
 

  S.D. 
  S.D. t 

Sig. 
(2-tailed) ที่พัก (Accommodation) 

2.1 ที่พักมีหลายประเภทในแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เลือกตามความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว  

4.18 .713 3.51 .656 12.754 .000* 

2.2 ความสะอาดของที่พักตรงตาม
ความต้องการของนักท่องเที่ยว 

4.24 .737 3.86 .664 8.510 .000* 

2.3 ที่พักมีเพียงพอต่อความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดา
และวันสุดสัปดาห์ 

4.05 .685 3.66 .637 8.221 .000* 

2.4 อัตราราคาที่พักมีหลายระดับให้
เลือกตามความต้องการ 

3.99 .855 3.88 .638 2.078 .038* 

2.5 ราคาที่พักมีความเหมาะสมต่อ
คุณภาพ 

4.16 .690 3.60 .566 12.778 .000* 

2.6 ที่พักมีการระบุราคาที่ชัดเจน 4.06 .614 3.85 .685 4.616 .000* 
2.7 ที่พักตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว 3.67 .776 3.94 .676 -5.694 .000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (*Sig. <0.05) 
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ตารางที่ 4.35 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานด้านที่พักแตกต่างต่างกัน โดยมีโดยมีปัจจัยที่ต่างกันคือ ที่พักมีหลายประเภทในแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เลือกตามความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น โรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ เซอร์วิส  
อพาร์ทเมนท์ โฮมสเตย์ เป็นต้น ความสะอาดของที่พักตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว 
ที่พักมีเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาและวันสุดสัปดาห์ อัตราราคาที่พัก
มีหลายระดับให้เลือกตามความต้องการของนักท่องเที่ยว ราคาที่พักมีความเหมาะสมต่อคุณภาพ 
ที่พักมีการระบุราคาที่ชัดเจน ที่พักตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

 
ตารางที่ 4.36 ผลการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว ด้านกิจกรรม (Activities) 

องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว  

ระดับ
ความส าคัญ 

ประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน 

 
 

  S.D. 
  S.D. t 

Sig. 
(2-tailed) กิจกรรม (Activities) 

3.1 กิจกรรมมีความหลากหลาย
ประเภท เช่น กิจกรรมชมปลาโลมาสี
ชมพู กิจกรรมตกหมึก แอมเพิลมูล
ปาร์ตี้  ขนอมเฟสติเวิร์ล มหกรรมเบิก
ฟ้าเมืองขนอม  

3.93 .753 3.75 .685 3.680 .000* 

3.2 กิจกรรมตอบสนองต่อความ
ต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี 

3.39 .748 3.79 .698 -8.155 .000* 

3.3 นักท่องเที่ยวทุกเพศ/วัย สามารถ
เข้าร่วมท ากิจกรรมในชุมชนขนอมได้ 

4.16 .810 3.73 .647 7.760 .000* 

3.4 กิจกรรมมีการจัดการการรองรับ
นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 

3.46 .519 3.99 .701 -11.489     .000* 

3.5 ท่านได้รับประสบการณ์จาก
กิจกรรมในชุมชนขนอม 

4.23 .747 4.01 .701 4.369 .000* 

3.6 มีบริษัทให้บริการกิจกรรม
ท่องเที่ยวหลากหลาย  

3.51 .625 3.97 .625 -10.621 .000* 
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องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว  

ระดับ
ความส าคัญ 

ประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน 

 
 

  S.D. 
  S.D. t 

Sig. 
(2-tailed) กิจกรรม (Activities) 

3.7 ความหลากหลายของแพ็คเกจ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่จัด
จ าหน่าย 

3.31 .484 3.89 .663 -16.326 .000* 

3.8 ความคุ้มค่าต่อราคาของแพ็คเกจที่
น าเสนอขาย 

4.37 .703 4.03 .686 7.305 .000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (*Sig. <0.05) 

 
ตารางที่ 4.36 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานด้านกิจกรรมแตกต่างต่างกัน โดยมีโดยมีปัจจัยที่ต่างกันคือ กิจกรรมมีความหลากหลาย
ประเภท เช่น กิจกรรมชมปลาโลมาสีชมพู กิจกรรมตกหมึก แอมเพิลมูลปาร์ตี้ ขนอมเฟสติเวิร์ล 
มหกรรมเบิกฟ้าเมืองขนอม กิจกรรมตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
นักท่องเที่ยวทุกเพศ/วัย สามารถเข้าร่วมท ากิจกรรมในชุมชนขนอมได้ กิจกรรมมีการจัดการการ
รองรับนักท่องเที่ยวได้ เป็นอย่างดี  ท่านได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมในชุมชนขนอม 
มีบริษัทให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลาย เช่น บริษัทธุรกิจจัดน าเที่ยว (Tour Operator) 
บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว (Tour Agency) เคาร์เตอร์ทัวร์ (Counter tour) ความหลากหลายของ
แพ็คเกจกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่จัดจ าหน่าย ความคุ้มค่าต่อราคาของแพ็คเกจที่น าเสนอขาย 
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  



135 
 
ตารางที่ 4.37 ผลการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 

องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว  

ระดับ
ความส าคัญ 

ประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน 

 
 

  S.D. 
  S.D. t 

Sig. 
(2-tailed) สิ่งอ านวยความสะดวก 

(Amenities) 
4.1 ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีบริการ
ที่หลากหลายและได้มาตรฐาน 

4.37 .644 3.62 .798 15.902 .000* 

4.2 ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีบริการ
ที่เพียงพอต่อความต้องการของท่าน 

4.26 .658 3.68 .748 10.147 .000* 

4.3 ห้องน้ าสาธารณะมีความสะอาด
และเพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว 

4.08 .784 3.77 .799 5.530 .000* 

4.4 พ้ืนที่จอดรถเพียงพอในบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ 

3.89 .761 3.93 .701 -.762 .446 

4.5 นักท่องเที่ยวสามารถใช้อุปกรณ์
สื่อสารได้ทุกชนิดและทุกจุดภายใน
ชุมชนขนอม 

4.33 .776 3.68 .734 11.355 .000* 

4.6 ภายในชุมชนขนอมมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่ครบวงจร 

3.92 .674 3.57 .653 7.339 .000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (*Sig. <0.05) 

 
ตารางที่ 4.37 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแตกต่างต่างกัน โดยมีโดยมีปัจจัยที่ต่างกันคือ ร้านอาหารและ
เครื่องดื่มมีบริการที่หลากหลายและได้มาตรฐาน ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีบริการที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว  ห้องน้ าสาธารณะมีความสะอาดและเพียงพอต่อความต้องการ 
ของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารได้ทุกชนิดและทุกจุดภายในชุมชนขนอม 
ภายในชุมชนขนอมมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบวงจรที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
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ตารางที่ 4.38 ผลการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 

องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว  

ระดับ
ความส าคัญ 

ประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน 

 
 

  S.D. 
  S.D. t 

Sig. 
(2-tailed) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

(Accessibilities) 
5.1 สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้
หลากหลายเส้นทาง 

3.64 .701 3.87 .674 -4.962 .000* 

5.2 เส้นทางการคมนาคมเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความสะดวกสบาย 

4.10 .686 3.80 .633 6.352 .000* 

5.3 มีป้ายและสัญลักษณ์บอกเส้นทาง
ที่ชัดเจนภายในพ้ืนที่ 

4.26 .658 3.86 .664 7.990 .000* 

5.4 รถขนส่งสาธารณะมีจ านวน
เพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว 

4.28 .665 3.79 .653 10.043 .000* 

5.5 มีการให้บริการรถขนส่งสาธารณะ
ที่หลากหลาย เช่น รถประจ าทาง รถตู้ 
รถไฟ เครื่องบิน เป็นต้น 

4.06 .720 3.88 .698 3.448 .001* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (*Sig. <0.05) 

 
ตารางที่ 4.38 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวแตกต่างต่างกัน โดยมีโดยมีปัจจัยที่ต่างกันคือ สามารถเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวได้หลากหลายเส้นทาง เส้นทางการคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกสบาย 
มีป้ายและสัญลักษณ์บอกเส้นทางที่ชัดเจนภายในพ้ืนที่ รถขนส่งสาธารณะมีจ านวนเพียงพอต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว มีการให้บริการรถขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย เช่น รถประจ าทาง 
รถตู้ รถไฟ เครื่องบิน เป็นต้น ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.39 ผลการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว ด้านการให้บริการ (Service) 

องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว  

ระดับ
ความส าคัญ 

ประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน 

 
 

  S.D. 
  S.D. t 

Sig. 
(2-tailed) การให้บริการ (Service) 

6.1 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมี
มารยาท อัธยาศัยและบุคลิกภาพที่ดี
ในการให้บริการ 

4.44 .554 3.98 .749 9.641 .000* 

6.2 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมี
ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะ 

4.09 .764 4.14 .733 1.959 .051 

6.3 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความ
ใส่ใจการให้บริการและแก้ไขปัญหา 

4.19 .689 4.07 .697 2.547 .011* 

6.4 บุคลากรทางการท่องเที่ยว
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน 

4.43 .588 4.04 .721 8.614 .000* 

6.5 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความ
เป็นมิตร 

4.60 .491 4.12 .712 10.790 .000* 

6.6 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมี
ให้บริการอย่างรวดเร็ว 

3.93 .817 4.05 .767 -2.082 .038* 

6.7 บุคลากรทางการท่องเที่ยว
ให้บริการมีความถูกต้องตรงกับความ
ต้องการ 

3.90 .729 4.05 .741 -2.900 .004* 

6.8 มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มี
คุณภาพ เช่น ให้แสดงความคิดเห็น
การให้บริการแต่ละสถานที่ 

4.36 .641 3.93 .697 9.343 .000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (*Sig. <0.05) 
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ตารางที่ 4.39 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานด้านการให้บริการแตกต่างต่างกัน โดยมีโดยมีปัจจัยที่ต่างกันคือ บุคลากรทางการท่องเที่ยว
มีมารยาท อัธยาศัยและบุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการ บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความใส่ใจการ
ให้บริการและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความเป็นมิตร บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีให้บริการ
อย่างรวดเร็ว บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้บริการมีความถูกต้องตรงกับความต้องการ มีการพัฒนา
และปรับปรุงให้มีคุณภาพ เช่น ให้แสดงความคิดเห็นการให้บริการแต่ละสถานที่ ที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ตารางที่ 4.40 ผลการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัย (Safety and Security) 

องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว  

ระดับ
ความส าคัญ 

ประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน 

 
 

  S.D. 
  S.D. t 

Sig. 
(2-tailed) ความปลอดภัย 

(Safety and Security) 

7.1 แหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่มี
ความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว 

4.70 .459 3.62 .733 24.216 .000* 

7.2 ที่พักแต่ละสถานที่มีความปลอดภัย
ส าหรับนักท่องเที่ยว 

4.66 .474 3.80 .722 19.201 .000* 

7.3 กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความ
ปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว 

4.87 .337 3.72 .764 28.116 .000* 

7.4 มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยใน
แต่ละสถานที่ 

4.57 .496 3.78 .730 18.150 .000* 

7.5 มีการให้บริการ สถานีต ารวจ ตู้
ยาม เพียงพอภายในชุมชนขนอม 

4.58 .494 3.78 .821 17.488 .000* 

7.6 การเข้าถึงสถานที่แหล่งท่องเที่ยวมี
ความปลอดภัยตลอดระยะทาง 

4.55 .498 3.86 .664 16.486 .000* 

7.7 เส้นทางในการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความปลอดภัย 

4.48 .500 3.70 .769 17.348 .000* 
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องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว  

ระดับ
ความส าคัญ 

ประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน 

 
 

  S.D. 
  S.D. t 

Sig. 
(2-tailed) ความปลอดภัย 

(Safety and Security) 
7.8 แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมมีการ
จัดการติดกล้อง CCTV เพ่ือความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

4.68 .467 3.69 .759 22.250 .000* 

7.9 แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีการ
รายงานสถานการณ์ ความปลอดภัย  ที่
เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว 

4.59 .492 3.53 .742 25.016 .000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (*Sig. <0.05) 
 

ตารางที่ 4.40 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานด้านความปลอดภัยแตกต่างต่างกัน โดยมีโดยมีปัจจัยที่ต่างกันคือ แหล่งท่องเที่ยวแต่ละ
สถานที่มีความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว ที่พักแต่ละสถานที่มีความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว 
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในแต่ละ
สถานที่ มีการให้บริการ สถานีต ารวจ ตู้ยาม เพียงพอภายในชุมชนขนอม การเข้าถึงสถานที่แหล่ง
ท่องเที่ยวมีความปลอดภัยตลอดระยะทาง  เส้นทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย 
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมมีการจัดการติดกล้อง CCTV เพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีการรายงานสถานการณ์ ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ภัยพิบัติต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
4.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 4.2.1 การศึกษาระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพศึกษาเพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวทางการส่งเสริมการรับรู้
คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 โดยการน าข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณในวัตถุประสงค์ที่ 3 ในประเด็นการ
เปรียบเทียบระหว่างระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญ (Importance) และระดับการรับรู้คุณค่า
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว (Attraction) ที่พัก (Accommodation) ด้านกิจกรรม 
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(Activities)  ด้ านสิ่ ง อ านวยความสะดวก (Amenities)  ด้ านการ เข้ า ถึ ง แหล่ งท่ อ ง เ ที่ ย ว 
(Accessibilities) ด้านการให้บริการ (Service, people) ด้านความปลอดภัย (Safety and Security) 
เพ่ือแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม 
แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากการนัดสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวขนอมค่อนข้างยาก 
ผู้วิจัยจึงได้ขอข้อเสนอแนะในเรื่องการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมทั้ง 7 ด้าน  
ที่กล่าวมานั้น ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวที่ได้ ผลการตอบแบบสอบถาม
จากผลการเปรียบเทียบระหว่างระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญ (Importance) และระดับการรับรู้
คุ ณ ค่ า ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ด า เ นิ น ง า น  ( Performance)  แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ชุ ม ช น ข น อ ม 
จังหวัดนครศรีธรรมราชมีความแตกต่างกันผู้วิจัยจึงน าผลการวิเคราะห์จากการเปรียบเทียบโดยใช้  
การวิ เ ค ร าะห์ ของ  IPA ( Importance-Performance Analysis)  น า มา เป็ น เ ครื่ อ งมื อ ใช้ ใน 
การสัมภาษณ์คนในชุมชนขนอมรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ท่องเที่ยว
ตามเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ดังนี้ 

1) การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอม ด้านสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวภายในชุมชน 
(Attractions)  

2) การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอม ด้านที่พัก (Accommodations) 

3) การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอม ด้านกิจกรรม (Activities) 

4) การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) 

5) การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอม ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 

6) การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอม ด้านการให้บริการ (Service) 

7) การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอม ความปลอดภัย (Safety and Security) 
 

ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประธานชมรมท่องเที่ยวขนอม ผู้ประกอบการ ธุรกิจบริการ
ท่องเที่ยวและตัวแทนการท่องเที่ยว ผู้ให้บริการที่พักและอาหาร ผู้น าชุมชนในแต่ละหมู่ รวมไปถึง
ชุมชนในพ้ืนที่ โดยระบุประชากรต้องเป็นคนในชุมชน โดยท าการสัมภาษณ์ไปจนกว่าข้อมูลจะซ้ า 
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จึงหยุดการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยตรง (In-Depth Interview) นั้น เพ่ือให้ทราบความเห็น 
และแนวทางการปรับปรุง และแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้าน
อรรถประโยชน์ชุมชนขนอม 
 

ตารางท่ี 4.41 รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
ล าดับ ผู้ให้ข้อมูลคนที่ ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1 นาย อลงกต วัชรสินธุ์ นายกสมาคมท่องเที่ยวขนอม สมาคมท่องเที่ยวขนอม 
2 นางสาว วนิดา จันทรักษ์ สมาชิกชมรมขนอม สมาคมท่องเที่ยวขนอม 
3 นางสาวศุลีพร เสรีวิวัฒนา คนในชุมชน โรงแรมขนอมโกลเดนบีช 
4 นางสาว ศิริกมล แก้วแสงอ่อน สมาชิกชมรมขนอม สมาคมท่องเที่ยวขนอม 
5 นางสาว กรรณิการ์ พันธุ์จันทร์ดี สมาชิกชมรมขนอม สมาคมท่องเที่ยวขนอม 
6 นางศุภวรรณ เองอายุกาล คนในชุมชน - 
7 นางสาว อิสราภรณ์ ยิ่งยวด คนในชุมชน ร้านครัวตังเก 
8 นาย อนาวิล ยิ่งยวด คนในชุมชน อนาวิลล่า ตังเก รีสอร์ท 
9 นางสาว อมรศรี สังข์โชติ ผู้จัดการ สมาคมท่องเที่ยวขนอม 
10 นาย วิทวัส อธิคมานนท์ สมาชิกชมรมขนอม สมาคมท่องเที่ยวขนอม 
11 นาย จ ารูญ เกิดด า สมาชิกชมรมขนอม สมาคมท่องเที่ยวขนอม 
12 นายจักพงษ์ รัตนไพจิตร คนในชุมชน ผู้ประกอบการ(ห้องพัก) 
13 นางสาว กฤษณา ธนวัฒนาภรณ์ สมาชิกชมรมขนอม สมาคมท่องเที่ยวขนอม 
14 นางสาว นรมน บัวร์ชุม คนในชุมชน ธุรกิจส่วนตัว 
15 นาย วธัญญู เยี่ยมบุญญะ สมาชิกชมรมขนอม สมาคมท่องเที่ยวขนอม 
16 นาย พูลศักดิ์ มหาศักดิ์พันธ์ คนในชุมชน ปณิตารีสอร์ท 
17 นาย กิรติ สุวรรณโชค พนักงานรัฐ องค์การบริหารส่วนต าบล 
18 นาย ศิวกร อัครกานต์ สมาชิกชมรมขนอม สมาคมท่องเที่ยวขนอม 
19 นางสาว กิตติพงศ์ อธิคมานนท์ สมาชิกชมรมขนอม สมาคมท่องเที่ยวขนอม 
20 นางสาว เพ็ญนภา จูเจ้ย  พนักงานโรงแรม - 
21 นาย นิธิดล กังสนันท์ คนในชุมชน ธุรกิจส่วนตัว 
22 นาย สมเกียรติ ถิ่นท่าชนะ คนในชุมชน ธุรกิจส่วนตัว 
23 นาย ธวัชพงศ์ เพชรลาย คนในชุมชน ธุรกิจส่วนตัว 
24 นางสาว เมล์ทาวิน ดุริยานนท์ ผู้จัดการฝายต้อนรับส่วนหน้า Melati Beach  

Resort and Spa 
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ล าดับ ผู้ให้ข้อมูลคนที่ ต าแหน่ง หน่วยงาน 

25 นายสุนทร ปานเม่า คนในชุมชน โรงพยาบาลขนอม 
26 นางสาว วรารัตน์ วัชรสินธุ์ คนในชุมชน อลงกตรีสอร์ท 
27 นางสาว ธัญชนก ศักดิ์เดช คนในชุมชน ธุรกิจส่วนตัว 
28 นาย วีระ กลั่นซ้าย คนในชุมชน ธุรกิจส่วนตัว 
29 นาย วิบูลย์ นิมิตรวานิชย ์ สมาชิกชมรมขนอม สมาคมท่องเที่ยวขนอม 

 
4.2.2 ผลการศึกษา  

ผลการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยตรง ( In-Depth Interview) ผ่านกลุ่มบุคคลตาม
ตาราง 49 เพ่ือให้ทราบความเห็น และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแนวทางการส่งเสริมการรับรู้
คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอมท าให้เกิดการส่งเสริม 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและสร้างการรับรู้ส าหรับนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น สามารถสรุป
ประเด็นหลักๆในแต่ละด้านโดยการรวบรวมผลการสัมภาษณ์จนข้อมูลซ้ า จึงหยุดการสัมภาษณ์ 
แล้วน าข้อมูลมาจับกลุ่มผลการสัมภาษณ์ที่คล้ายกัน และสามารถสรุปผลประเด็นการสัมภาษณ์ได้
ดังต่อไปนี้ 
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1. ผลการสัมภาษณ์การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว
ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
ภายในชุมชน (Attractions)  

 
ตารางท่ี 4.42 จ านวนความคิดเห็นด้านสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน (Attractions) 

หัวข้อ จ านวน 
- เอกลักษณ์เฉพาะตัว 27 
- ความสมบูรณ์ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม 19 
- ความสวยงาม 15 
- สถานที่ท่องเทีย่วอ่ืนๆที่ใกล้เคียง 12 

 
พบว่า แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์

ชุมชนขนอม ด้านสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวภายในชุมชน 
(Attractions)  มีแนวทางดังนี้ 

1.1) จากผลการสัมภาษณ์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวภายในชุมชน (Attractions)  ประเด็นแรกคือ ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของขนอม 
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ด้านสถานที่ท่องเท่ียว แหล่งท่องเที่ยว ภายในชุมชน (Attractions) 
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ความสมบูรณ์ทางกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม

ความสวยงาม

สถานที่อื่นๆที่ไกล้เคียง

ภาพที่ 4.9 ผลการสัมภาษณ์การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้าน
สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวภายในชุมชน (Attractions) 
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ชุมชนขนอมต้องการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หากนักท่องเที่ยวรับรู้ถึงสิ่งนี้แล้วนั้นจะต้องนึกถึง
ชุมชนขนอมเป็นสิ่งแรก นอกจากโลมาสีชมพู ไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนด้านความ
เป็นอยู่ที่แตกต่างจากคนทั่วไป วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดั้งเดิมแบบชาวประมง ความเชื่อศรัทธาต่างๆที่
ไม่เหมือนกับท้องถิ่นต่างๆสิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของชุมชนขนอมอย่างแท้จริงใน
สิ่งที่ชุมชนขนอมต้องการเป็นอย่างมาก (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ : 1,4,9,10,13,18,21,24,28) กล่าวถึง 
ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไว้ว่า  

“ชุมชนขนอมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างชัดเจนจากชุมชนอ่ืนแต่จ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือเป็น
การสร้างการรับรู้สู่นักท่องเที่ยวให้มากต้องมีการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวดังกล่าวให้มีความชัดเจน
มากขึ้นเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ที่มากขึ้นเช่นเดียวกัน”  

แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ความเป็นอยู่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนขนอมจะมีความเป็น
เอกลักษณ์อยู่นั้นแต่เพียงต้องการสร้างการรับรู้ใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวชุมชนขนอม 
เข้าใจความเป็นอยู่ของชุมชนขนอมและ ต้องการให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงเอกลักษณ์ของชุมชนขน
อมที่แท้จริง (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,3,7,8,15,17,28) กล่าวถึง ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไว้ว่า  

“เอกลักษณ์เฉพาะตัวควรมีความเชื่อมโยงเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น”  
ดังนั้นการเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้าน

อรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ การสนับสนุนให้ชุมชนขนอมร่วม
กิจกรรมการถ่ายทอดเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนขนอมทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ 
เสาร์ – อาทิตย์ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้และสามารถได้รับประสบการณ์จากชุมชนขนอม
มากขึ้นซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นจะสามารถก่อให้เกิดการรับรู้ด้านเอกลักษณ์ของชุมชนขนอมได้มากข้ึน 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,2,4,5,6,8,9,14,20,22,23,29) กล่าวถึง  

“ถ้าอยากให้นักท่องเที่ยวรับรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชน คนในชุมชนต้องให้การ
สนับสนุน ร่วมมือทุกภาคฝ่ายเพื่อถ่ายทอดเอกลักษณ์นั้นออกมา”  
(ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่:1,2,4,5,8,9,10,12,14,16,19,20,21,22,23,29) กล่าวว่า  

“เอกลักษณ์เฉพาะตัวจะท าให้การท่องเที่ยวภายในชุมชนมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน” 
 

1.2) จากผลการสัมภาษณ์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวภายในชุมชน (Attractions)  ประเด็นที่สอง คือ ชุมชนต้องการให้แหล่งท่องเที่ยว
ของขนอมได้มีความสมบูรณ์ทางกายภาพ/สภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยว
ขนอมบางแห่งได้เกิดการทรุดโทรมขึ้น บางแห่งยังไมได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ผู้ให้สัมภาษณ์
ล าดับที่:1,3,7,12,17,20,25,26,28,29) กล่าวว่า  
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“พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งยังถูกท้ิงร้างไม่มีการรักษาความสะอาด เสื่อมโทรม ไม่มีองค์กร
เข้ามาสนับสนุน”  

(ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่:1,2,3,5,7,10,12,17,20,21,26,28,29) กล่าวว่า  
“ความสมบูรณ์ของธรรมชาติและชุมชนขนอมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปหลังจากท่ีได้มีการเริ่ม

ก่อตั้งโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นก็ส่งผลกระทบไปยังความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน
ขนอมเริ่มหายไป ปลาโลมาสีชมพูเริ่มลดน้อยลง”  
เกิดการเสียชีวิตของปลาโลมาสีชมพูมากขึ้น (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่:1,4,11,21,22,25) กล่าวถึง  

“การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงท าให้ความอุดมสมบูรณ์และสิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนไป”  

ดังนั้น ประเด็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งส าคัญของ
ชุมชนขนอมเพราะหากความอุดมสมบูรณ์ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชุนยังอยู่นั้นก็สามารถ
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่ และในส่วนของเรื่องการ
ท่องเที่ยวก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะยั่งยืนหากชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
อย่างไรก็ตามนั้นตั้งแต่อดีตกาลชุมชนขนอมมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากในเรื่องของความอุดม
สมบูรณ์ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม ด้วยผลกระทบจากหลายๆทาง ทั้งเรื่องของอุตสาหกรรม  
เรื่องของการท่องเที่ยว เรื่องของ การคมนาคม สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ย่อมแลกมาด้วยความ
สูญเสียของความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น ดังนั้น การเสนอแนะแนวทางเพ่ือให้เกิดการ
ส่งเสริมการรับรู้ด้านความสมบูรณ์ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมนั้น ชุมชนขนอมเสนอแนะแนว
ทางการสงเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบกรีนทัวร์ริซึ่ม (Green Tourism) เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของ
ความอุดมสมบูรณ์ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชนขนอมให้ยั่งยืนต่อไป (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่:
1,3,4,7,11,12,20,21,22,24,29) กล่าวถึง  

“การท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์(Green Tourism) จะสามารถท าให้การท่องเที่ยวภายในชุมชน
เกิดความยั่งยืนมากขึ้น”  
 

1.3) จากผลการสัมภาษณ์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวภายในชุมชน (Attractions)  ประเด็นที่สาม คือ การรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้าน
ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละสถานที่ จากที่กล่าวมานั้นว่าสถานที่แต่ละแห่งต่างมีทั้งสวย
และไม่สวย บางแห่งเกิดการเสื่อมโทรม บางแห่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ผู้ให้สัมภาษณ์
ล าดับที่: 3,5,7,9,10,14,16,23,24,28) กล่าวถึง  
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“ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนแต่ละสถานที่จ าเป็นต้องได้รับงบประมาณจัดสรร
เพ่ือการพัฒนาบ ารุง รักษา พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวให้มากขึ้นเพ่ือความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว
นั้นๆ”  

ชุมชนขนอมนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ ป่า เขา 
ทะเล น้ าตก วิถีชีวิตชุมชน อ่ืนๆอีกมากมาย แต่ด้วยแหล่งท่องเที่ยวมีจ านวนมากและบางแหล่งแต่ละ
สถานที่แหล่งท่องเที่ยวอยู่ไกลออกไปจากพ้ืนที่ค่อนข้างมาก จึงท าให้ยากต่อการดูแลรักษาทางด้าน
ของความสะอาด ความสวยงาม ของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละที่ไม่เท่ากัน (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ : 
1,2,5,7,8,9,10,14,17,23,24,26,28) กล่าวถึง  

“นักท่องเที่ยวบางกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือทางด้านความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวบางพ้ืนที่ 
เช่น ทิ้งขยะ”  

ดังนั้น การที่จะให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนของ
ขนอม และแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงนั้นชุมชนขนอมจึงได้ เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้
คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม คือการร่วมกันรักษาความสะอาด 
รณรงค์เก่ียวกับความสะอาดเพ่ือสร้างทัศนียภาพ ภูมิทัศน์ และบรรยากาศของสถานที่แหล่งท่องเที่ยว
ของขนอมให้เกิดความสวยงามอย่างทั่วถึง(ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ : 1,2,5,7,9,10,14,17,23,26,28) 
กล่าวถึง  

“การสร้างแคมเปญหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรักษาความสวยงาม ความสะอาดของ  
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนจะท าให้แหล่งท่องเที่ยวดูสวยงามมากข้ึน”  

โดยจัดให้มีการรณรงค์โดยใช้ป้ายสื่อประชาสัมพันธ์รวมถึงจัดเป็นแคมเปญในแต่ละอาทิตย์
ต่อหนึ่งแห่ง หมุนเวียนไปอาทิตย์ละแห่งโดยการจัดการนัดหมายโดยสมาคมท่องเที่ยวขนอมใน 
การจัดการสร้างสรรค์ทัศนียภาพ ภูมิทัศน์ และบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนขนอม โดย
ความร่วมมือทั้งจากทางภาครัฐ เอกชน สมาคมท่องเที่ยวขนอม และนักท่องเที่ยว ซึ่งการจัดแคมเปญ
ดังกล่าวนั้นจะสามารถสร้างความสวยงามและก่อให้เกิดการรับรู้คุณค่าถึงความสวยงามของแหล่ง
ท่องเที่ยวได้นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังได้มีส่วนร่วมในการสร้างความสวยงามให้กับแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนขนอมได้อีกด้วย การจัดแคมเปญดังกล่าวจะท าให้เกิดความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
ขนอมได้อย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการปลูกฝังจิตส านึกรักบ้านเกิดและจิตส านึกการรักษาสิ่งแวดล้อม
ของแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงามขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,2,5,7,10,17,26,28) 
กล่าวถึง  

“การช่วยกันรักษาความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนจะท าให้นักท่องเที่ยวต้องการ
เดินทางมาท่องเที่ยวมากข้ึน” 
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1.4) จากผลการสัมภาษณ์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวภายในชุมชน (Attractions)  ประเด็นที่สี่ คือ สถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆใกล้เคียง
สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,2,7,12,14,20,24,26) กล่าวถึง  

“นักท่องเที่ยวที่มาส่วนใหญ่ถามเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงต้องการได้เที่ยวหลายๆ
แห่ง”  

ด้วยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยนั้นต่างชอบการท่องเที่ยวในรูปแบบ ชิม ชม แชะ 
ช๊อป ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ผิวเผินไปเร็วมาเร็ว และเพ่ือเป็นการตอบสนองการท่องเที่ยวของ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยนั้น ชุมชนอยากให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวทั่วขนอมจึงได้มีข้อเสนอแนะ
ในการสร้างการท่องเที่ยวที่สะดวกสบายขึ้นคือ การเสนอแนะ Route and Tract คือการสร้าง
เส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น และเพ่ือเป็นการใช้จ่ายและให้เกิดรายได้ภายในแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน  
ขนอม จึงเสนอแนะแนวทางดังกล่าวขึ้น (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,2,3,5,7,10,26,27) เสนอแนวทาง  

“การจัดการสร้าง Route and Tract ที่เป็นในรูปแบบของแผนที่ แอพพลิเคชัน แผ่นพับ 
ป้ายท่องเที่ยว Route and Tract ต่างๆ”  

ให้มีความหลากหลายมากขึ้นในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ซึ่งการเสนอแนะการส่งเสริม
การรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นโดยการมีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายขึ้น และประโยชน์ 
อีกอยางของการสร้าง Route and Tract คือการที่นักท่องเที่ยวจะเกิดการใช้จ่ายภายในชุมชนมาก
ขึ้น แหล่งท่องเที่ยวขนอมได้เกิดการรับรู้ สร้างประสบการณ์ให้แก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น และเพ่ือเป็น
การดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเพ่ิมมากขึ้นหากนักท่องเที่ยวชื่นชอบรูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าวก็จะ
สามารถ ท าให้นักท่องเที่ยวพูดปากต่อปาก Word of Month และก่อให้เกิดการดึงดูดนักท่องเที่ยว
เข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึนในอนาคต 
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2. ผลการสัมภาษณ์การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว
ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านที่พัก (Accommodations) 

 
ตารางท่ี 4.43 จ านวนความคิดเห็นด้านที่พัก (Accommodations) 

หัวข้อ จ านวน 

- ราคาและคุณภาพ 26 
- ความหลากหลายของที่พัก 24 
- ความสะอาด 20 
- การระบุราคาที่ชัดเจน 14 

 
พบว่า แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์

ชุมชนขนอม ด้านที่พัก (Accommodations) มีแนวทางดังนี้  
2.1) จากผลการสัมภาษณ์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ

แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านที่พัก (Accommodations)  ประเด็นแรก คือ 
เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมด้านราคาที่พักมีความเหมาะสมต่อคุณภาพ จากประเด็นดังกล่าวนั้น
ชุมชนขนอมต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน ต้องการเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดหมายปลายทาง
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ระบุราคาที่ชัดเจน

ภาพที่ 4.10 ผลการสัมภาษณ์การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านที่พัก 
(Accommodations) 
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ของนักท่องเที่ยวหลายๆกลุ่ม ดังนั้น การจัดการด้านที่พักสิ่งแรกที่ค านึงถึง ราคาของที่พักต้องให้มี
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม กั บ คุ ณ ภ า พ ที่ พั ก ที่ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ไ ด้ รั บ  ( ผู้ ใ ห้ สั ม ภ า ษ ณ์ ล า ดั บ ที่ : 
1,2,3,5,6,7,9,10,17,19,20,23,26,28,29) กล่าวว่า  

“การจัดการมาตรฐานคุณภาพ และราคาท่ีพักท่ีเหมาะสมจะสามารถท าให้นักท่องเที่ยวพึง
พอใจได้”  

ซึ่งปัจจุบันยังมีที่พักอีกหลายแห่งที่ยังมีราคาสูงแม้เทียบกับคุณภาพและมาตรฐานของห้องพัก
นั้นแล้ว ดังนั้นจึงมีการจัดการระเบียบการจัดการด้านราคาของห้องพัก และ มาตรฐาน คุณภาพของ
ห้องพักให้มีความเหมาะสม เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพ่ือเป็นการเสนอแนะแนวทางการสร้างการ
รับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว ณ จุดหมายปลายทางเกี่ยวกับด้านที่พัก ชุมชนขนอมได้เสนอแนะกิจกรรม
เพ่ือให้โรงแรม เกสเฮ้าท์ รีสอร์ท หรือที่พักต่างๆ ได้มีราคา และ คุณภาพมาตรฐานเดียวกันนั้น 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,17,19,20,23,26,28,29) เสนอแนะแนวทางว่า  

“จ าเป็นต้องมีการจัดการรวมกลุ่มผู้ประกอบการทางด้านที่พักเพ่ือก าหนดเพดานราคาของที่
พักให้สอดคล้องกับคุณภาพ มาตรฐานให้มากที่สุด”  

เพ่ือเป็นการไม่เอาเปรียบลูกค้า (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,16,18, 
21,24,25,22,27) กล่าวว่า  

“ราคาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่จะท าให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกที่พัก” และการก าหนด 
ช่วงเวลาการปรับราคา ได้แก่ ไฮซีซั่น (High Season) และโลวซีซั่น (Low Season) ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้การรวมกลุ่มของทางด้านที่พักอาจจะต้องมีการจัดการติดใบประกาศ
รับรองเกี่ยวกับราคาและคุณภาพที่เหมาะสมให้กับโรงแรมที่เข้าร่วม ซึ่งจะสามารถท าให้นักท่องเที่ยว
สามารถเชื่อถือและไว้ใจในด้านราคาและคุณภาพของที่พักมากยิ่งข้ึน 
 

2.2) จากผลการสัมภาษณ์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านที่พัก (Accommodations)  ประเด็นที่สอง คือ 
ประเภทที่พักในแห่ลงท่องเที่ยวยังไม่หลากหลายต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว เนื่องจากส่วนใหญ่
ชุมชนขนอมจะมีที่พัก (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,2,3,4,5,15,18,21,23,24,25,22,27)  กล่าวว่า  

“โรงแรมในขนอมมีจ านวนไม่มาก และรูปแบบไม่หลากหลาย”  
ส่วนใหญ่จะเป็นที่พักรูปแบบ รีสอร์ท เกสเฮ้าท์ (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ : 1,2,4,5,6,7,8,9,13,20,29) 
กล่าวว่า  

“ที่พักบางแห่งยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้”  
ซึ่งบางครั้งที่พักอาจจะยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม” ซึ่งนักท่องเที่ยว
บางกลุ่มที่มาต้องการที่จะประหยัดด้านที่พัก จึงไม่มีห้องพักราคาประหยัดให้กับนักท่องเที่ยวดังกล่าว 
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และอีกประเด็นคือชุมชนขนอมมีมาตรการ ที่จะไม่สร้างสิ่งปลูกสร้างที่มีความสูงเพ่ือบดบังทัศนียภาพ
ของชุมชน (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,16,18,21,24,25,22,27) กล่าวว่า  

“หากในชุมชนมีประเภทที่พักที่หลากหลายจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มได้มากขึ้น”  
ดังนั้นแนวทางเพ่ือให้เกิดการรับรู้คุณค่าด้านที่พัก ความหลากหลายประเภทของที่พักจึงต้อง

มีการจัดการในรูปแบบ ยูสโฮเทล (Youth Hotel) หรือ แบบโฮมสเตย์ (HomeStay) ให้มากขึ้น หรือ 
โรงแรมที่แปลกใหม่มากขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการที่หลากหลายกลุ่มของนักท่องเที่ยวได้มากข้ึน  
 

2.3) จากผลการสัมภาษณ์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านที่พัก (Accommodations)  ประเด็นที่สาม คือ 
ความสะอาดของที่พัก (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,2 ,6,7,8,9,11,12,14,16,17 ,25,27) กล่าวว่า  

“ความสะอาดเป็นสิ่งส าคัญมากท่ีนักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในด้านที่พัก” 
 ด้วยการบริหารจัดการในรูปแบบของคนในชุมชน หรือ กลุ่มผู้ลงทุนที่เป็นคนในชุมชนเองนั้น 

ที่พัก ห้องพักจึงเป็นรูปแบบการบริหารจัดการโดยรูปแบบของคนในชุมชนเองซึ่งไม่ได้มีรูปแบบ
มาตรฐาน คุณภาพแบบโรงแรมเชนทั่วๆไป ดังนั้นการบริหารจัดการความสะอาดห้องพักจึงไม่ได้ถูก
เน้นย้ ามาก เพราะโดยส่วนมากการตรวจสอบความสะอาดของห้องพักในแต่ละโรงแรมจะมีมาตรฐาน
ที่แตกต่างกันไปดังนั้นจึงท าให้ความสะอาดในแต่ละที่พัก ห้องพักมีความแตกต่างกันไป ซึ่งในบางครั้ง
นักท่องเที่ยวที่มีนั้นจะมีความต้องการในเรื่องของความสะอาดเป็นอย่างมากจึงท าให้เกิดการติบ่น 
จากลูกค้า หรือนักท่องเที่ยว และด้วยที่พักอยู่ใกล้กับทะเลท าให้มีการท าความสะอาดเกี่ยวกับทราย
มากขึ้น อีกท้ังหน้าหาดมีลมพัดอยู่ตลอดเวลาจึงก่อให้เกิดความสกปรก ของฝุ่นทรายภายในห้องพักได้ 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,2, 8,9,11,12,14,16,18,21,27) กล่าวว่า  

“ความสะอาดของที่พักที่อยู่ทางด้านหน้าชายหาดควรให้ความส าคัญเป็นอย่างมากเพราะ
ส่วนมากราคาที่พักที่อยู่ทางด้านหน้าหาดจะค่อนข้างราคาสูงและลูกค้าจะคาดหวังกับความสะอาด
มากเช่นเดียวกัน”  

ดังนั้น(ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,16,26,27,29) ได้มีการเสนอแนะ
แนวทางเพ่ือให้เกิดความสะอาดของห้องพักในแต่ละสถานที่  

“ในแต่ละเดือนควรมีการตรวจสอบ Audit  เพ่ือรับรองว่าที่พัก มีความสะอาดมาตรฐาน
ส าหรับลูกค้า”  

ซ่ึงทางกลุ่มผู้ประกอบการทางด้านที่พักควรมีการรวมกลุ่มกันตั้งมาตรฐานความสะอาดขึ้น 
และมีการรับรองการตรวจสอบทุกเดือนเพ่ือให้เกิดความเชื่อถือในเรื่องของความสะอาดของที่พัก 
ห้องพักส าหรับลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการ และมีการรับรองถึงความสะอาดของที่พักด้วยมาตรฐานที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งอ าเภอก็จะสามารถท าให้นักนักท่องเที่ยวเชื่อมั่นและรับรู้ถึงความเอาใจใส่
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เรื่องความสะอาดของที่พักส าหรับนักท่องเที่ยว (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ : 1,2,3,8,9,11,12,14,16,27) 
กล่าวว่า  

“หากนักท่องเที่ยวพึงพอใจ สามารถท าให้นักท่องเที่ยวกลับมาเท่ียวซ้ าได้” 
 

2.4) จากผลการสัมภาษณ์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านที่พัก (Accommodations)  ประเด็นที่สี่ 
คือ การระบุราคาที่ชัดเจนของที่พัก ซึ่งถือได้ว่าการระบุราคาของที่พักอย่างชัดเจนถือเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจพักกับโรงแรมหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการระบุราคาที่ชัดเจนซึ่งบางแห่งการ
ระบุราคาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีท้องถิ่น ยังไม่รวมเซอร์วิสชาร์จ ยังไม่รวมภาษี และอ่ืนๆ  
อีกมากมาย (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,4,5,6,7,9,12,14,16,22,27) กล่าวว่า  

“การระบุราคาท่ีชัดเจนจะสามารถท าให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจสะดวกมากข้ึน”  
ซึ่งในบางครั้งที่พัก ต้องมการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงไฮซีซั่น (High Season) และโลวซีซั่น 

(Low Season) หรือช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือช่วงโอกาสพิเศษต่างๆ 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,4,5,6,7,9,12,14) กล่าวว่า  

“ส่วนมากนักท่องเที่ยวจะมาท่องเที่ยวในช่วงที่ราคาห้องพักถูก หรือโปรโมชั่น”  
ดังนั้นการระบุราคาที่ชัดเจนจึงเป็นสิ่งส าคัญในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวหรือลูกค้าในการ

ตัดสินใจเข้าพัก โดยการระบุราคานั้นจ าเป็นต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางเว็บ
ไ ซท์  ข้ อ มู ล ท า งแผ่ น พับ  ข้ อมู ล ร าค าที่ ติ ด ต า มห น้ า ฟร้ อ น  ( ผู้ ใ ห้ สั มภ าษณ์ ล า ดั บ ที่ : 
1,4,5,6,7,14,16,18,21,27,29) กล่าวว่า  

“ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะท าการหาข้อมูล ราคาที่พักจากทางเว็บไซท์ดังนั้นต้องมีการระบุ
ราคาที่ถูกต้องและชัดเจนบนเว็บไซท์”  

อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ทางด้านที่พักเกี่ยวกับด้านราคาของที่พักนั้น
จ าเป็นต้องมีการระบุราคาท่ีชัดเจน (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,4,5,6,7,14,16,18,21,27,29) กล่าวว่า  

“การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการทางด้านที่พักมีการตรวจสอบราคา ระบุเงื่อนไข ราคาต่างๆ
ไว้อย่างชัดเจนสามารถท าให้ลูกค้าไว้ใจในที่พักในชุมชนได้”  
ไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวหรือผู้บริโภค มีการตรวจสอบทุกครั้งช่วงเวลาการปรับเปลี่ยนราคาแต่ละฤดู
การท่องเที่ยว เพ่ือประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการด้านที่พักและนักท่องเที่ยว  
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3. ผลการสัมภาษณ์การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว
ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านกิจกรรม (Activities) 

 
ตารางท่ี 4.44 จ านวนความคิดเห็นด้านกิจกรรม (Activities) 

หัวข้อ จ านวน 

- การสร้างกิจกรรมส าหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าร่วมได้ 26 
- ความหลากหลายของประเภทกิจกรรม 24 
- กิจกรรมสร้างประสบการณ์ส าหรับนักท่องเที่ยว 23 

 
พบว่า แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์

ชุมชนขนอม ด้านกิจกรรม (Activities) มีแนวทางดังนี้  
3.1) จากผลการสัมภาษณ์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ

แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านกิจกรรม (Activities)  ประเด็นแรก คือ 
การสร้างกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวทุกเพศ/วัย สามารถเข้าร่วมท าในชุมชนขนอมได้ (ผู้ให้สัมภาษณ์
ล าดับที่: 1,2,3,4,5,6,7,14,16,18,19,20,21,25,26,27,29) กล่าวว่า  

“กิจกรรมบางอย่างไม่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม”  

21.5

22

22.5

23

23.5

24

24.5

25

25.5

26

26.5

ด้านกิจกรรม (Activities) 

การสร้างกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวทุกเพศ/
วัย สามารถเข้าร่วมได้

ความหลากหลายของประเภทกจิกรรม

กิจกรรมสามารถสร้างประสบการณ์
นักท่องเที่ยว

ภาพที่ 4.11 ผลการสัมภาษณ์การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้าน
กิจกรรม (Activities) 
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ซึ่งจากรูปแบบของกิจกรรมในชุมชนขนอมส่วนใหญ่นั้นจะเป็นกิจกรรมที่เฉพาะกลุ่ม 
อย่างเช่น กิจกรรมเดินป่า เหมาะส าหรับวัยรุ่นจนถึงวัยกลางคน กิจกรรมทางน้ าได้แก่การด าน้ า 
ต่างไม่เหมาะส าหรับผู้สูงอายุและเด็กเล็ก บางกิจกรรมบางสถานการณ์นั้น (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ : 
1,2,4,5,6,7,14,15,16,17,18,21,24,27,29)  กล่าวว่า  

“แต่ละบุคคลต่างมีเงื่อนไขของแต่ละคนที่แตกต่างกันไป เช่น เมาเรือ ไม่สามารถว่ายน้ าได้ 
ฯลฯ” 

 แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมที่เหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยที่สุดคือ ชมวิว ทิวทัศน์ 
(Sightseeing) ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมได้ทุกเพศทุกวัย (ผู้ให้สัมภาษณ์
ล าดับที่: 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,16,18,21,23,24,25,22,27,28)  กล่าวว่า  

“การสร้างกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัยถือว่า
เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่ชุมชนขนอมควรจัดการ”  

ดังนั้น ชุมชนขนอมจึงน าเสนอกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ารวมกิจกรรมได้ทุกเพศทุก
วัยได้แก่ กิจกรรมปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตของชุมชนขนอม กิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิต และร่วมวิถีชีวิต
กันคนในชุมชนขนอมเพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนมากข้ึน และเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต
ของชาวบ้าน และนักท่องเที่ยว ดังนั้น แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านกิจกรรม (Activities) ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้ทุกเพศทุกวัยนั้น คือ กิจกรรมการปั่นจักยาน เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนขนอมซึ่งภายในชุมชนจะ
สร้างแลนด์มาร์ค หรือจุดส าคัญแต่ละจุดเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้พักเพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน 
เ ช่ น  หมู่ บ้ า นประมง  กลุ่ ม อิ สล าม  กลุ่ ม แม่ บ้ านขนอม  ฯลฯ  ( ผู้ ใ ห้ สั มภ าษณ์ ล า ดั บที่ : 
1,2,4,5,6,7,14,16,18,21,27,29) กล่าวว่า  

“กิจกรรมปั่นจักรยานสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนได้เป็น
อย่างดี สามารถเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านไปพร้อมกับการท ากิจกรรม” 
 

3.2) จากผลการสัมภาษณ์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านกิจกรรม (Activities)  ประเด็นที่สอง คือ 
ความหลากหลายประ เภทของกิ จกร รมท่ อ ง เที่ ย ว ในขนอม  ( ผู้ ใ ห้ สั มภ าษณ์ ล า ดั บที่ : 
1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,16,18,21,23 ,22,27,28) กล่าวว่า  

“แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนขนอมส่วนใหญ่จะเป็นธรรมชาติ ความหลากหลายยังน้อย 
จ าเป็นต้องมีการจัดการให้มีความสร้างสรรค์มากข้ึนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชน”  

จากที่กล่าวไปแล้วกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนขนอมส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ คือ เดินป่า นั่งเรือชมปลาโลมาสีชมพู พายเรือคายัก แคนนูล ชมวิว หาดทราย 
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ทะเล ด าน้ า แต่จะมีกิจกรรมที่ช่วงหลัง 4 ปีที่ผ่านมานั้นทางขนอมได้มีกิจกรรมใหม่ๆเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวซึ่ง กิจกรรมดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นกิจกรรมเฉพาะช่วงเวลาของแต่ละปี
นั่นคือ เทศกาลขนอมเฟสติวัล ที่มีการจัดคอนเสิร์ตริมชายหาด เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วม
กิจกรรมท่องเที่ยวขนอมมากขึ้นนอกจากนี้ในแต่ละเดือนนั้นขนอมจะมีการจัดกิจกรรมคือ แอมเพิลมูล 
เป็นมินิคอนเสิร์ต ปาร์ตี้ ส าหรับชาวขนอมและนักท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตาม ทางขนอมยังมีเทศกาล
ที่เป็นเทศกาลหลักของชาวชุมชนขนอมที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นคือ มหกรรมเบิกฟ้าเมืองขน
อม ซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆปี (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,2,4,5,6,7,11,12,14,16,18,17,24,25,27,28) กล่าว
ว่า  

“กิจกรรมเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้น นักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นภายในช่วงมีการจัด
กิจกรรมเทศกาลขนอมเฟสติวัล ดนตรีริมชายหาด”  

แต่อย่างไรก็ตามนั้น ถึงแม้ว่ากิจกรรมทางการท่องเที่ยวของขนอมจะมีมากมายหลายรูปแบบ 
แต่สิ่งหนึ่งที่ชาวชุมชนขนอมต้องการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวขนอมนั่นคือ การเข้ามาเรียนรู้วิถี
ชีวิตของคนขนอมให้มากขึ้นเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากที่เป็นอยู่ ซึ่งจะเป็นในรูปแบบ
การท่องเที่ยวชุมชน (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,2,4,5,6,7,10,14,16,18,21,27,29) กล่าวว่า  

“กิจกรรมปั่นจักรยานสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนได้เป็น
อย่างดี สามารถเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านไปพร้อมกับการท ากิจกรรม” 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นกิจกรรมที่ต้องการเพ่ิมเข้ามาคือกิจกรรมปั่นเพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิต
ชุมชนขนอม ดังนั้นแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้าน
อรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านกิจกรรมความหลากหลายที่เพ่ิมมากขึ้นคือ การปั่นจักยานเรียนรู้วิถี
ชีวิตชุมชนขนอม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ทั้งทางด้านของชุมชนและนักท่องเที่ยวทั้งสอง
ฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์ร่วมกัน 
 

3.3) จากผลการสัมภาษณ์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านกิจกรรม (Activities)  ประเด็นที่สาม คือ 
กิ จ ก ร รมส ามา รถส ร้ า งป ร ะสบกา รณ์ ส า ห รั บนั กท่ อ ง เ ที่ ย ว  ( ผู้ ใ ห้ สั มภ าษณ์ ล า ดั บที่ : 
1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,16,18,21,23 ,22,27,28) กล่าวว่า  

“อดีตนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยมีปฎิสัมพันธ์กับชุมชนมากนัก เดินทางมาเที่ยวไม่นานก็กลับ
ภูมิล าเนาท าให้นักท่องเที่ยวไม่ได้ประสบการณ์อย่างแท้จริง”  

กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนขนอมส่วนใหญ่ตามที่กล่าวมาจะเป็นกิจกรรมที่ผิวเผิน
นักท่อง เที่ ยว ไม่ ค่ อย ได้ มี ส่ วนร่ วมมากนั ก  ซึ่ ง เป็นรูปแบบการท่ อง เที่ ยวแบ บทั่ ว ไปคื อ 
มาเที่ยวชม พักผ่อนถ่ายรูป ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะมาเพียงเท่านี้แต่ปัจจุบันการท่องเที่ ยวได้
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เปลี่ยนไปเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่ วม คือ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้าง 
ร่วมแลกเปลี่ยน ร่วมเรียนรู้ ซึ่งการท่องเที่ยวรูปแบบนี้นักท่องเที่ยวจะสามารถได้รับประสบการณ์ตรง
จากแหล่งท่องเที่ยว และเพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้คุณค่าทางด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน 
ขนอมด้านกิจกรรมที่แปลกใหม่ และก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงต่อนักท่องเที่ยวที่มาเยือนชุมชน 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,2,4,5,6,7,8,9, 13,14,16,18,21,23,24) กล่าวว่า  

“นักท่องเที่ยวจะได้ประสบการณ์มากหากเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ใช้เวลา
ร่วมกันมากขึ้น”  

จึงมีข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างคุณค่าให้เกิดการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้าง ร่วมแลกเปลี่ยน ร่วมเรียนรู้ ซึ่งแต่ละอย่างต่างมีความหมายที่แตกต่างกันไป 
เช่น ร่วมคิด หมายถึง ชุมชนขนอมให้นักท่องเที่ยวร่วมคิดแสดงออกความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาการ
ท่องเที่ยวขนอมให้เกิดความยั่งยืนได้ ร่วมท า หมายถึง การที่นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมท ากิจกรรม
ร่วมใช้วิถีชีวิตในรูปแบบของชุมชนขนอม วิถีชีวิตประมง รวมสร้าง หมายถึงการสร้างความสัมพันธ์
สร้างความภักดีต่อชุมชนระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชนขนอมเพ่ือให้เกิดการมาเที่ยวซ้ า เกิดการรับรู้
ประสบการณ์ใหม่ๆ ร่วมแลกเปลี่ยน ร่วมเรียนรู้ หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่ง
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวต่างมีภูมิหลังที่แตกต่างกันดังนั้น ชุมชนขนอมจึงอยากให้นักท่องเที่ยวและ
ชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ งกันและกันซึ่ งจะก่อให้ เกิดความเข้าใจกันมากยิ่ งยิ่งขึ้น 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,21, 22,23,24,27,28,29) กล่าวว่า  

“นักท่องเที่ยวที่สามารถได้รับประสบการณ์ตรงคือนักท่องเที่ยวต้องลงมือร่วมกิจกรรมที่เป็น
ของจริงเช่น กิจกรรมตกหมึก กิจกรรมอาหารพ้ืนบ้านเมืองคร” 
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4. ผลการสัมภาษณ์การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว
ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) 

 
ตารางท่ี 4.45 จ านวนความคิดเห็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) 

หัวข้อ จ านวน 
- ความหลากหลายร้านอาหารและเครื่องดื่มและมาตรฐาน 28 
- ความสะอาดของห้องน้ าสาธารณะ และจ านวนการให้บริการของห้องน้ า
สาธารณะ 

27 

- สิ่งอ านวยความสะดวกยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ 27 
- บางจุดในชุมชนขนอมยังไม่สามารถใช้เครื่องอุปกรณ์สื่อสารได้ 24 

 
พบว่า แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์

ชุมชนขนอม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) มีแนวทางดังนี้  

22

23

24

25

26

27

28

29

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity)

ความหลากหลายร้านอาหารและ
เครื่องดื่มและมาตรฐาน

ความสะอาดของห้องนน าสาธารณะ และ
จ านวนการให้บริการของห้องนน า
สาธารณะ 

สิ่งอ านวยความสะดวกยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ

บางจุดในชุมชนขนอมยังไม่สามารถใช้
เครื่องอุปกรณ์สื่อสารได้ 

ภาพที่ 4.12 ผลการสัมภาษณ์การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก (Amenity) 



157 
 

4.1) จากผลการสัมภาษณ์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) ประเด็นแรก 
คือ ความหลากหลายของร้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงมาตรฐาน (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 
1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,16,18,21,23 ,22,27,28,29) กล่าวว่า  

“ชุมชนขนอมมีร้านอาหารและเครื่องดื่มค่อนข้างน้อย และแต่ละร้านระยะทางห่างกัน
พอประมาณ”  

อาหารส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารทะเล อาหารตามสั่ง ฯลฯ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน เพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนมากขึ้น (ผู้ให้สัมภาษณ์
ล าดับที่: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,27,28) กล่าวว่า  

“ร้านอาหารที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้นั้นต้องเป็นร้านที่ อร่อย มีเสน่ห์และ
เอกลักษณ์เป็นของตนเอง”  

ดังนั้นจึงเน้นการสนับสนุนเรื่องของความหลากหลายของอาหารและเครื่องดื่ม และรวมไปถึง
ความสะอาดเรียนร้อย การปรับทัศนียภาพภูมิทัศของร้านเพ่ือให้เกิดการดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและคน
ในชุมชนเข้ามาใช้บริการ จึงเกิดการน าเสนอแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ต้องมีการจัดโซนนิ่งร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม ซึ่งจัดให้มีการจัดการแบ่งขายอาหารที่หลากหลายประเภทรวมไปถึงการจัดการ
มาตรฐานความสะอาดของร้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการส่งเสริม
เพ่ือให้เกิดการรับรู้ส าหรับนักท่องเที่ยวคือ อาหารพื้นที่ที่เป็นของชาวชุมชนขนอม และเครื่องดื่มที่เป็น
ขอ ง พ้ื นถิ่ น เ ช่ น กั น  ไ ด้ แ ก่  ช า ชั ก  โ ร ตี  ม ะตะบะ โ ร ตี  ฯ ลฯ  ( ผู้ ใ ห้ สั มภ าษ ณ์ ล า ดั บ ที่ : 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,27,28) กล่าวว่า  

“อาหารพื้นบ้าน หรืออาหารท้องถิ่นเป็นจุดขายหนึ่งที่สามารถดึงดูดลูกค้าเป็นจ านวน ควรให้
การสนับสนุน”  

ดังนั้น เมื่อมีแนวทางส่งเสริมความหลากหลายของร้านอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลาย 
และเพ่ิมมากขึ้นสามารถส่งผลให้เกิดการรับรู้ทางด้านสิ่งอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับร้าน อาหารและ
เครื่องดื่มได้มากขึ้น (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,4,5,6,7,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24, 
25) กล่าวว่า  

“ควรมีการรับรองมาตรฐานด้านความสะอาดของร้านอาหาร ตรวจสอบทุกๆปี”  
นอกจากนี้เพ่ือการเป็นมาตรฐานเดียวกันของร้านอาหารและเครื่องดื่มนั้น แต่ละร้านควร

ได้รับการรับรองและตรวจสอบจากองค์กรที่ให้การรับรองเกี่ยวกับมาตรฐานความสะอาดของอาหาร
และเครื่องดื่มเพ่ือเป็นการรับรองความสะอาดของร้านอาหารภายในชุมชน และเพ่ือผลประโยชน์ของ
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นักท่องเที่ยวจะได้รับความหลากหลายของร้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงมาตรฐานความสะอาด
และปลอดภัยของอาหารเช่นเดียวกัน 
 

4.2) จากผลการสัมภาษณ์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านสิ่ งอ านวยความสะดวก (Amenity) 
ประเด็นที่สอง คือ ความสะอาดของห้องน้ าสาธารณะ และจ านวนการให้บริการของห้องน้ าสาธารณะ 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,4,5,6,7,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25) กล่าวว่า  

“แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งยังไม่มีการจัดการเรื่องห้องน้ าสาธารณะ”  
ในแต่ละสถานที่ของชุมชนขนอมยังมีห้องน้ าสาธารณะยังไม่เพียงพอส าหรับนักท่องเที่ยว

เนื่องจากเงินงบประมาณจากทางส่วนกลางของรัฐ (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,4,7,10,11,12,14,15,16, 
19,20,2123,24,25) กล่าวว่า  

“ไม่มีการจัดสรรงบประมาณด้านการสนับสนุนเรื่องของห้องน้ าสาธารณะในแหล่งที่ท่องเที่ยว
ที่เพียงพอ”  

และในเรื่องของความสะอาดหน่วยงานรัฐให้การสนับสนุนยังไม่ต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม 
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาและเพ่ือให้เกิดการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
คือ การร่วมมือระหว่างสมาคมท่องเที่ยวขนอม และชุมชนขนอมร่วมมือกันในการจัดการรณรงค์ความ
สะอาดทั้งแหล่งท่องเที่ยวรวมไปถึงความสะอาดของห้องน้ าสาธารณะภายใต้แคมเปญ เมืองขนอม
สะอาด ดังนั้นหากมีแคมเปญเมืองขนอมสะอาด ออกมาก็สามารถท าให้นักท่องเที่ ยวรับรู้ถึงความ
สะอาดของเมืองขนอมท าให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนขนอมได้ไม่มากก็น้อย 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,27,28) กล่าวว่า  

“การจัดกิจกรรมรณรงค์จะสามารถช่วยให้ขนอมสะอาดได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกัน ทั้งคนใน
ชุมชน ภาครัฐ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมไปถึงนักท่องเที่ยว” 
 

4.3) จากผลการสัมภาษณ์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) ประเด็นที่
สาม คือ สิ่งอ านวยความสะดวกยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากชุมชนขนอมเป็นชุมชน
ค่อนข้างใหญ่ สิ่งอ านวยความสะดวกภายในชุมชนจึงค่อนข้างน้อย(ผู้ ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ : 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,27,28) กล่าวว่า  

“สิ่งอ านวยความสะดวกบางอย่างยังน้อย ต้องการให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกมากขึ้น” 
 ได้แก่ ไฟฟ้า ตลอดระยะเส้นทางซึ่งบางแหล่งท่องเที่ยวยังไม่มีไฟฟ้าตลอดระยะเส้นทาง

ก่อให้เกิดอันตรายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวรวมทั้งของนักท่องเที่ยวและคนในชุมชน ธนาคาร 
และ ตู้เอทีเอ็มยังไม่เพียงพอ เนื่องจากพ้ืนที่ที่ใหญ่ของอ าเภอขนอมจึงท าให้ธนาคาร และ ตู้เอทีเอ็ม 
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ไม่สามารถเข้ามาติดตั้งภายในชุมชนได้เพียงพอ และธนาคารและตู้เอทีเอ็มยังมีจ านวนจ ากัดไม่มาก 
มีเพียงธนาคาร กรุงเทพ เท่านั้น ที่ท าการไปรษณีย์ ยังมีเพียงไปรษณีย์แห่งเดียวในชุมชน ไม่มีสาขา
ย่อยแต่อย่างไรเพ่ือความสะดวกท้ังของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว การสร้างแนวทางเพ่ือให้เกิดการ
รับรู้ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่มากขึ้น ควรที่จะมี สิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ให้ครบครัน ได้แก่ ตู้เอทีเอ็ม 
ธนาคาร ควรมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ไปรษณีย์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สถานีต ารวจ พ้ืนที่จอดรถในแต่
ละสถานที่ทั้ งแหล่ งท่องเที่ ยวและสถานที่ พักภายในชุมชน ฯลฯ(ผู้ ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ : 
1,4,5,6,7,10,11,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25) กล่าวว่า  

“หากมี่สิ่ งอ านวยความสะดวกเพ่ิมมากขึ้นสามารถได้ประโยชน์ทั้งคนในชุมชนและ
นักท่องเที่ยว” 
 

4.4) จากผลการสัมภาษณ์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) ประเด็นที่สี่ 
คือ บางจุดในชุมชนขนอมยังไม่สามารถใช้เครื่องอุปกรณ์สื่อสารได้ (ผู้ ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ : 
1,4,5,6,7,10,11, 14,15,16,17,18,21,22,23,24,27,28) กล่าวว่า  

“สัญญาณโทรศัพท์ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต บางครั้งสัญญาณไม่ค่อยดี”  
เนื่องจากชุมชนขนอมอยู่ค่อนข้างไกลจากเมืองนครศรีธรรมราช 99 กิโลเมตร และอ าเภออยู่ติด
ชายหาดท าให้การเข้าถึงเครือข่ายทางด้านโทรศัพท์ อินเตอร์เนต สัญญาณดาวเทียม และ สัญญาณ
โทรทัศน์ค่อนข้างติดขัด (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,4,5,6,7,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23, 
24,25,27,29) กล่าวว่า  

“ในบ้างจุดของชุมชนขนอมนั้นเป็นพ้ืนที่อับสัญญาณท าให้การติดต่อสื่อสารไม่สะดวก 
โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดชายหาด ด้วยสัญญาณโทรศัพท์บางเครือข่ายยังไปไม่ถึงสถานที่แหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นๆ”  

และการติดสัญญาณอินเตอร์เนตไม่ค่อยดีด้วยระบบสัญญาณที่ต้องส่งเข้ามาจากในเมืองเป็น
การเชื่อมต่อสัญญาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอากาศแปรปรวนจะส่งผลให้สัญญาณต่างๆติดขัด 
ขัดข้องอยู่เป็นประจ า ดังนั้น แนวทางการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวขนอมเพ่ือให้เกิดการรับรู้ให้แก่
นักท่องเที่ยวคือ การเพ่ิมระบบสัญญาณให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทั้ง สัญญาณโทรศัพท์ อินเตอร์เนต 
สัญญาณโทรทัศน์ ฯลฯ(ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,4,5,6,7,10,11,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24, 
25) กล่าวว่า  

“ภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับด้านสัญญาณการสื่อสาร โทรทัศน์ คลื่นโทรศัพท์ และ
อินเตอร์เน็ต ควรเข้ามาตรวจเช็ค สัญญาณอยู่ตลอดเวลา” 
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5. ผลการสัมภาษณ์การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว
ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 

 
ตารางท่ี 4.46 จ านวนความคิดเห็นด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 

หัวข้อ จ านวน 

- ป้าย และสัญลักษณ์บอกเส้นทางยังไม่ชัดเจนเพียงพอ 28 
- เส้นทางการคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวยังไมส่ะดวกสบายเพียงพอ 24 
- รถขนส่งสาธารณะไมเ่พียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 24 

 
พบว่า แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์

ชุมชนขนอม ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) มีแนวทางดังนี้  
5.1) จากผลการสัมภาษณ์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ

แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 
ประเด็นแรก คือ ป้าย และสัญลักษณ์บอกเส้นทางยังไม่ชัดเจนเพียงพอ เนื่องจากงบประมาณการ
สนับสนุนทางภาครัฐไม่เพียงพอจึงก่อให้เกิดการจัดการท่องเที่ยวที่ยังไม่ดีเพียงพอของชุมชนขนอม 

22

23

24

25

26

27

28

29

ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 

ป้าย และสัญลักษณ์บอกเส้นทางยังไม่
ชัดเจนเพียงพอ

เส้นทางการคมนาคมเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวยังไม่สะดวกสบายเพียงพอ

รถขนส่งสาธารณะไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว

ภาพที่ 4.13 ผลการสัมภาษณ์การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 
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การเข้ามาสนับสนุนค่อนข้างน้อย มีเพียงสมาคมท่องเที่ยวขนอม และผู้ประกอบการท่องเที่ยวเท่านั้น
ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภายในชุมชน(ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11, 
13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,27,28) กล่าวว่า  

“ปัญหาในบางครั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวชุมชนขนอมมีการพลัดหลง
เนื่องจากป้าย หรือสัญลักษณ์บอกเส้นทางไม่ชัดเจน และยังไม่เพียงพอ”  

ซึ่งป้ายสัญลักษณ์ส่วนใหญ่จะเป็นป้ายบอกเส้นทางของโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวหลักๆเท่านั้น 
แต่ยังไม่มีการจัดการป้าย สัญลักษณ์ ที่บ่งบอกถึงความหมาย ความส าคัญและการบรรยายต่างๆ
ภายในพ้ืนที่ที่เพียงพอ และป้ายสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับที่พักส่วนใหญ่กิจการที่พักจะเป็นผู้จัดการ
ด าเนินการติดตั้งด้วยตนเอง แต่ส าหรับป้ายบอกเส้นทาง ป้ายสื่อความหมาย ป้ายสัญลักษณ์เกี่ยวกั บ
การท่องเที่ ยวนั้นทางฝ่ ายรัฐจะต้องถูกด า เนินการจากภาครัฐ  (ผู้ ให้สัมภาษณ์ล าดั บที่ : 
1,4,5,6,7,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,27,29) กล่าวว่า  

“การสร้างป้ายสื่อความหมายไม่ว่าจะเป็นป้ายบอกเส้นทาง จะสามารถแก้ไขปัญหาการหลง
ทางของนักท่องเที่ยวได้”  

แต่ด้วยงบการสนับสนุนของทางภาครัฐยังไม่เพียงพอและยังไม่ต่อเนื่องจึงท าให้การสื่อ
ความหมายโดย ป้าย และสัญลักษณ์บอกเส้นทางของแหล่งท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอ และไม่ชัดเจน
ส าหรับนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนดังนั้นแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ทางด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนขนอมนั้น 
จะต้องให้ทางภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการให้เพียงพอ มีป้ายสื่อความหมายที่ชัดเจน  
บอกเส้นทางระยะทาง และป้าที่สามารถสื่อความหมาย ความส าคัญข้อมูลต่างๆของแหล่งท่องเที่ยว
นั้นๆ หากสถานที่ทอ่งเที่ยวแต่ละที่มีการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ง่ายก็จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
เข้ามาได้ง่ายเช่นเดียวกัน และก่อให้เกิดการรับรู้ทางด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นในแต่
ละสถานที่ท่องเที่ยว (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24, 
27,28) กล่าวว่า  

“ต้องการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไข ปรับปรุง เพ่ิมเติมในส่วนที่ขาดเกี่ยวกับป้าย 
สัญลักษณ์สื่อความหมายให้มากขึ้น” 
 

5.2) จากผลการสัมภาษณ์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 
ประเด็นที่สอง คือ เส้นทางการคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวยังไม่สะดวกสบายเพียงพอ เนื่องจาก
เส้นทางคมนาคมการเข้าถึงชุมชนขนอมนั้น มีทั้งดีและยังต้องการการพัฒนาอยู่บางส่วน ซึ่งเส้นทาง
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บางแห่งของชุมชนขนอมยังต้องการพัฒนาเช่น เส้ นทางลัดมายังชุมชนขนอมถนนยังแคบ 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,4,5,6,7,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,27,29) กล่าวว่า  

“ควรจัดการท่อระบายน้ า ซึ่งช่วงฤดูฝนท่อระบายไม่สามารถระบายน้ าได้ทันจึงท าให้เกิดน้ า
ท่วมระยะหนึ่ง”  
และด้วยจ านวนนักท่องเที่ยวที่ เข้ามาท่องเที่ยวในขนอมส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 
และเป็นคนที่มาจากจังหวัดใกล้เคียง หรือเช้ารถจากสนามบินเพ่ือมาเที่ยวชุมชนขนอม ท าให้จ านวน
รถในบางเทศกาลไม่สามารถรองรับจ านวนรถได้เพียงพอด้วยระยะความกว้างของถนนชุมชนขนอมนั้น
เป็นเพียงถนนสองเลนส์เท่านั้น จึงไม่เพียงพอต่อการรองรับในช่วงเทศการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศการ 
มหกรรมเบิกฟ้าเมืองขนอม เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลขนอมเฟสติวัล ฯลฯ ดังนั้น เพ่ือความสะดวก
และประโยชน์ที่จะได้รับทั้งนักท่องเที่ยวและชุมชนขนอม จึงได้เสนอแนวทางการส่งเสริมการรับรู้
คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ทางด้านการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว และชุมชนขนอมโดยการ ขยายถนนเป็นสี่เลนส์ เฉพาะบางพ้ืนที่ แต่พ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่เป็น
พ้ืนที่ชุมชนก็ยังคงเป็นรูปแบบสองเลนส์แบบเดิมเพียงปรับทัศนียภาพของเส้นทางภายในพ้ืนที่ชุมชน
ขนอม (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,3,4,5,6,7,10,11, 14,15,16,17,18,21,22,23,24,27,28) กล่าวว่า  

“เส้นทางถนนบางช่วงยังต้องรอซ่อมแซม ปรับปรุงให้ดีขึ้น”  
โดยเฉพาะพ้ืนถนนให้มีมาตรฐานลาดยาง ไม่ขรุขระ และเพ่ิมท่อระบายน้ าเพ่ือไม่ให้เกิด

ปัญหาน้ าท่วมถนนในช่วงที่ฝนตกเพ่ือความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนขนอม  
 

5.3) จากผลการสัมภาษณ์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 
ประเด็นที่สาม คือ รถขนส่งสาธารณะไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว (ผู้ให้สัมภาษณ์
ล าดับที่: 1,4,5,6,10,11,12,14,16,17,20,21,22,23,24,25,27,29) กล่าวว่า  

“ควรจัดการเกี่ยวผู้ประกอบการเดินรถให้มากขึ้น ตารางการเดินรถเพ่ิมขึ้น เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้รถประจ าทาง”  

ปัจจุบันชุมชนขนอมมีผู้ประกอบการรถขนส่งสาธารณะค่อนข้างน้อย ซึ่งส่วนใหญ่การขนส่ง
สาธารณะของชุมชนขนอมจะเป็นรูปแบบเหมาจ่าย มีรถขนส่งสาธารณะประจ าทางน้อย ตารางเดินรถ
ไม่มาก ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายค่อยข้างสูงส าหรับนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนที่ไม่มีรถโดยสารประจ าทาง 
ซึ่งในอ าเภอขนอมนั้นจะมีรถประจ าทางคือ รถตู้ ตัวเมืองนครศรีธรรมราช-ขนอม, รถตู้ สนามบิน
นครศรีธรรมราช-ขนอม ซึ่งมีผู้ประกอบการ 4-5 ราย เพ่ือความสะดวกของคนในชุมชนและ
นักท่องเที่ยว (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,2,3,4,5,6,8,9,11,13,14,16,17,18,21,23,24,27) กล่าวว่า  
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“หากการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวขนอมสะดวกสบายมากขึ้นจะสามารถท าให้นักท่องเที่ยว
เข้ามาท่องเที่ยวขนอมมากขึ้นเช่นกัน” 

ดังนั้นแนวทางการส่งเสริมการรับรู้ทางด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว การรวมกลุ่ม
ผู้ประกอบการด้านการขนส่งสาธารณะ เปิดเส้นทางรถหลากหลายเส้นทาง เพ่ิมประจ าทาง และความ
หลากหลายของรถขนส่งสาธารณะให้มากขึ้น เพ่ือเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนให้
เพียงพอ 

 
6. ผลการสัมภาษณ์การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว

ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านการให้บริการ (Service) 
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ด้านการให้บริการ (Service)

บุคลากรทางการท่องเทีย่วมีการพัฒนา
มารยาท อัธยาศัยและบุคลิกภาพที่ดีในการ
ให้บริการ

บุคลากรทางการท่องเทีย่วมีความเป็นมติร

บุคลากรทางการท่องเทีย่วให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเทา่เทยีมกัน

มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มคีุณภาพ ให้
แสดงความคิดเห็นการให้บริการแต่ละ
สถานที่

ภาพที่ 4.14 ผลการสัมภาษณ์การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านการ
ให้บริการ (Service) 
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ตารางท่ี 4.47 จ านวนความคิดเห็นด้านการให้บริการ (Service) 

หัวข้อ จ านวน 
- บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีการพัฒนามารยาท อัธยาศัยและบุคลิกภาพที่
ดีในการให้บริการ 

29 

- บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความเป็นมิตร 28 
- บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้บริการแก่นักท่องเทีย่วอย่างเสมอภาคเท่า
เทียมกัน 

25 

- มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพ ให้แสดงความคิดเห็นการให้บริการ
แต่ละสถานที่ 

23 

 
พบว่า แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์

ชุมชนขนอม ด้านการให้บริการ (Service) มีแนวทางดังนี้  
6.1) จากผลการสัมภาษณ์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ

แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านการให้บริการ (Service) ประเด็นแรก คือ 
บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีการพัฒนามารยาท อัธยาศัยและบุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการ  
เนื่องจากนิสัยของคนใต้เป็นคนที่พูดเร็ว กระชับกระฉับกระเฉง จึงท าให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มคิดว่าคน
ใต้พูดไม่เพราะแต่ด้วยความเป็นอยู่ภูมิหลังของคนพ้ืนถิ่นนั้นเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนอยู่แล้ว  
(ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,27,28) กล่าวว่า  

“เพ่ือให้มีการพัฒนามารยาท อัธยาศัยและบุคลิกภาพที่ดีส าหรับบุคลากรทางการท่องเที่ยว
ของขนอมควรมีการจัดอบรมบ่อยครั้ง มีวิทยากรด้านต่างๆเข้ามาให้ความรู้อมรม”  

อย่างไรก็ตามการบริการที่ดีควรที่จะมีการจัดการอบรม บุคลากรทางการท่องเที่ยว ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทอ่งเที่ยว การให้บริการ (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,2,3,4,5,6,8,9,11,13,14,16, 
17,18,21,23,24,26,27) กล่าวว่า  

“การบริการที่ดีจะสามารถท าให้นักท่องเที่ยวกลับมาใช้บริการซ้ า โดยหากบุคลากรมีอัธยาศัย 
บุคลิกภาพที่ดีจะสามารถท าให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจ”  

เพ่ือเป็นการเสนอแนะแนวทางการสร้างการรับรู้คุณค่าเกี่ยวกับการให้บริการที่ดีเพ่ือการส่ง
มอบบริการส าหรับนักท่องเที่ยว ควรมีการจัดการอบรม (Training) ต่างๆ ทุกปี หรือ ทุกไตรมาส  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนบุคคลากรทางการท่องเที่ยว ให้มีการจัดการด้านการบริการที่ดี เช่น  
การอบรมด้านมารยาท ของบุคลากรทางการท่องเที่ยว การอบรมเรื่องพฤติกรรมนักท่องเที่ยว  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้อง และการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
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ในการให้บริการของกลุ่มบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ
การให้บริการชุมชนขนอม โดยในแต่ละผู้ประกอบการให้มีการส่งตัวแทนเข้ามาอบรมทุกๆปี 
หรือ ทุกๆไตรมาส เพ่ือความเป็นมาตรฐานทางด้านบริการของชุมชนขนอม (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ : 
1,4,5,6,7,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,27,29) กล่าวว่า  

“ บุคลากรทางการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการเก่ียวกับท่องเที่ยวต้องให้ความร่วมมือในการ
เข้าอบรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรการให้บริการที่ดีขึ้น”  
 

6.2) จากผลการสัมภาษณ์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านการให้บริการ (Service) ประเด็นที่สอง คือ 
บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความเป็นมิตร (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,4,5,6,10,11,12,14,16,17,20, 
21,22,23,24,25,27,29) กล่าวว่า  

“ความเป็นมิตรของเจ้าบ้านสามารถท าให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจและใช้บริการชุมชนมากข้ึน”  
การจัดการพัฒนาปรับปรุงในส่วนของบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้มีความเป็นมิตร 

จ าเป็นต้องเข้าใจถึงจุดประสงค์สิ่งที่บุคลากรทางการท่องเที่ยวต้องท าก่อน ท าอะไร ท าเพ่ือใคร ท ากับ
ใคร ท าอย่างไร ประโยชน์ที่จะได้รับคืออะไร จากที่กล่าวมานั้นความหมายแต่ละค าสามารถให้
ความหมายดังต่อไปนี้ ท าอะไร หมายถึง การให้บุคลากรทางการท่องเที่ยวและบริการ รวมไปถึงผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เข้าใจถึงการท่องเที่ยวการได้มาซึ่งรายได้ให้กับชุมชนซึ่งถือว่าเป็นรายได้อีกทางหนึ่งของ
ชุมชนที่จะสามารถช่วยให้เศรษฐกิจภายในชุมชนดีขึ้นเงินหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นหากนักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวภายในชุมชนขนอม ซึ่งการบริการถือว่าเป็นปัจจัยต้นๆที่นักท่องเที่ยวจะเลือกมาท่องเที่ยวยัง
แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ หากบุคคลากรที่ให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรก็สามารถท าให้เกิดความพึง
พอใจส าหรับนักท่องเที่ยวได้เป็นล าดับแรกหลังจากนั้นนักท่องเที่ยวเป็นกุญแจส าคัญที่จะสามารถส่ง
มอบข้อมูลที่นักท่องเที่ยวได้รับจากการได้รับบริการอย่างเป็นมิตรไปพูดปากต่อปาก Word of Mount 
ท าเพ่ือใคร หมายถึง การเป็นเจ้าบ้านที่ดีเป็นมิตรต่อคนในชุมชนด้วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีการแสดง
ความมีน้ าใจเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวเป็นกุญแจส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะสามารถส่งมอบการบริการดีๆ
ต่อนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ท ากับใคร หมายถึงการส่งมอบบริการอย่างเป็นมิตรไปยังนักท่องเที่ยว
ทุกคนที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนขนอม ท าอย่างไร หมายถึง การให้บริการที่ดี ตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า ยิ้มแย้มทุกเวลา ใส่ใจลูกค้า ไม่ชักสีหน้าท่าทางที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ประโยชน์ที่จะ
ได้รับ หมายถึง ประโยชน์ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการจะได้รับนั้นต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์เท่า
เทียมกับ นักท่องเที่ยวได้คุณภาพการบริการที่ดีเป็นมิตร คนในชุมชนสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชุมชนเพ่ิมมากข้ึน (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,2,3,4,5,6,8,9,11,13,14,16,17,18, 
21,23,24,27) กล่าวว่า  
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“บุคลากรที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวควรมีใจรักบริการและเข้าใจงานบริการ”  
ดังนั้น การเสนอแนะแนวทางการสร้างการรับรู้เพ่ือให้เกิดแก่นักท่องเที่ยวจึงจ าเป็นต้องสร้าง

องค์ความรู้ความเข้าใจที่ดีส าหรับบุคลากรทางการท่องเที่ยวหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
เป็นอันดับแรก สร้างองค์ความรู้ น าองค์ความรู้ที่มีมาถ่ายทอดโดยการส่งมอบบริการที่ดีอย่างเป็นมิตร
ส าหรับนักท่องเที่ยวต่อไป (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที:่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19,21, 
22,23,24,26,27,28) กล่าวว่า  

“ Service Mind เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้การบริการประสบความส าเร็จ” 
 

6.3) จากผลการสัมภาษณ์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านการให้บริการ (Service) ประเด็นที่สาม คือ 
บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับ
ที:่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28) กล่าวว่า  

“ บุคลากรที่ให้บริการนักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องให้การบริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ล าเอียง”  
การท่องเที่ยวในชุมชนขนอมมีทั้งนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศแต่ส่วนใหญ่กลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวขนอมส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย แต่อย่างไรก็ตามชุมชนขนอม
ได้มีการปลูกฝังไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย หรือต่างประเทศก็ดี ชาวชุมชนขนอมยินดีต้อนรับ
นักท่องเที่ยวทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ให้บริการนักท่องเที่ยวทุกคน เท่าเทียมกัน 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,27,28) กล่าวถึง  

“การปลูกฝังความรู้ให้กับบุคลากรที่ให้บริการนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันให้มาก
ขึ้น”  

แต่อย่างไรก็ตามเพ่ือความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือมาตรฐานการให้บริการที่เท่าเทียมกัน ชุมชน
ขนอมจึงอยากให้คนในชุมชน หรือบุคลากรมีการจัดการอบรมเพ่ือปลูกฝังการสร้างจิตส านึกความเท่า
เทียมกันไม่เอาเปรียบหรือ ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และในส่วนของการท่องเที่ยวเพ่ือความเสมอภาค
เท่าเทียมกันระหว่างชาวไทยชาวต่างชาติ ชุมชนขนอมต่างก็ให้บริการนักท่องเที่ยวที่เท่าเทียมกันไม่ว่า
จะเป็น เรื่องของราคาที่พัก กิจกรรม อาหาร หรือ การขนส่งคมนาคม ต่างมีราคาเท่าเทียมกันไม่ว่าจะ
เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างชาติก็ดี รวมไปถึงการให้บริการเช่นเดียวกันนั้น ชุมชนขน
อมยินดีที่จะให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเท่าเทียมกันไม่ว่านักท่องเที่ยวชาติ
ใดจะให้ค่าธรรมเรียมการให้บริการก็ตาม แต่ชุมชนขนอมยังให้การบริการที่เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกัน
ทุกชาติ ทุกเพศ และทุกวัย แต่อย่างไรก็ตามเพ่ือเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและความยังยืนในเรื่อง
ของการบริการที่เท่าเทียมกันจึง เสนอแนะแนวทางการสร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึง  
การบริการที่ดีเท่าเทียมกันทุกกลุ่ม ชุมชนขนอมควรที่จะมีการจัดการอบรมปลูกฝังมาตรฐาน 
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การให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย เป็นมาตรฐานเดียวกันเท่าเทียมกันให้กับผู้ประกอบการ
ทุกๆด้าน (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,27,28) 
กล่าวว่า  

“นักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติ ต้องได้รับการบริการที่เท่าเทียมกัน” 
 

6.4) จากผลการสัมภาษณ์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านการให้บริการ (Service) ประเด็นที่สี่ คือ 
มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพ ให้แสด งความคิดเห็นการให้บริการแต่ละสถานที่ 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,11,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,27,28) กล่าวว่า  

“การพัฒนาชุมชนจะต้องสะท้องมาจากทั้งมุมมองของนักท่องเที่ยวและมุมมองของคนใน
ชุมชน ช่วยกันออกความคิดเห็น” 

ปัจจุบันขนอมยังไม่ได้มีนโยบายให้นักท่องเที่ยวออกความคิดเห็นในการแก้ไขพัฒนาการ
บริการของชุมชนขนอมมากนัก ดังนั้น เพ่ือความยั่งยืนของการท่องเที่ยวชุมชนขนอม จึงได้เสนอแนะ
แนวทางการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านการบริการของบุคคลากรทางการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นจึง
ได้มีมาตรการการพัฒนาและปรับปรุงมาตรการคุณภาพการให้บริการของบุคลากรและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทุกด้านโดยให้นักท่องเที่ยวร่วมกันเสนอแนะแนวทาง ความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวเพ่ือน ามาเป็นโอกาสในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหา หรือการพัฒนาให้ดีขึ้นในส่วน
ของการบริการนักท่องเที่ยวทุกแห่งในขนอม ได้แก่ บุคลากรทางการท่องเที่ยวที่ให้บริการในแหล่ง
ท่องเที่ยว พนักงานโรงแรม พนักงานร้านอาหาร พนักงานบริษัททัวร์ พนักงานการขนส่งคมนาคม 
เ พ่ือให้ เกิดเป็นมาตรฐานการบริการที่ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ผู้ ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ : 
1,2,3,4,5,6,8,9,11,13,14,16,17,18,20,21,23,24,27,29) กล่าวว่า  

“การแสดงความคิดเห็นสามารถน าไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดี สามารถท า
ให้ชุมชนดีขึ้น” 
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7. ผลการสัมภาษณ์การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว
ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านความปลอดภัย (Safety and Security) 

 
ตารางท่ี 4.48 จ านวนความคิดเห็นด้านความปลอดภัย (Safety and Security) 

หัวข้อ จ านวน 

- ความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ยังไม่เพียงพอ 29 
- ความปลอดภัยทางด้านที่พัก 28 
- แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมควรมีการจัดการติดกล้อง CCTV 28 
- ความปลอดภัยทางด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 25 

 
พบว่า แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์

ชุมชนขนอม ด้านความปลอดภัย (Safety and Security) มีแนวทางดังนี้  
7.1) จากผลการสัมภาษณ์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ

แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านความปลอดภัย (Safety and Security) ประเด็น
แรก คือ ความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ยังไม่เพียงพอ (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ : 
1,2,3,5,6,7,8,11,13,14,15,16,17,18,21,24,27,28) กล่าวว่า  

23

24

25

26

27

28

29

30

ด้านความปลอดภัย (Safety and Security)

ความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละ
สถานที่ยังไม่เพียงพอ

ความปลอดภัยทางด้านที่พัก

แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมควรมีการจัดการ
ติดกล้อง CCTV

ความปลอดภัยทางด้านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว

ภาพที่ 4.15 ผลการสัมภาษณ์การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้าน  
ความปลอดภัย (Safety and Security) 
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“ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งส าคัญที่สุด ชุมชนต้องช่วยกันสอดส่องดูแลความ
ปลอดภัยทั้งของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว”  

เนื่องจากภายในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนขนอมยังไม่มีการจัดการป้องกันอันตราย
ส าหรับนักท่องเที่ยวมากนักจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่จ าเป็นต้องพัฒนาเพ่ือให้เกิดความไว้วางใจ
ส าหรับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งซึ่งสถานที่แหล่ง
ท่องเที่ยวบางแห่งยังอยู่ไกลจากชุมชนเป็นจ านวนหลายกิโลเมตร จึงท าให้ยากต่อการเข้าไปดูแลความ
ปลอดภัย (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,18,21,22,23,24,25,27,28) กล่าวว่า  

“ชุมชนร่วมมือกับภาคีต่างๆท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเพ่ือการป้องกันอันตรายต่างๆ 
ทั้งโจรกรรม อาชญากรรม ฯลฯ”  

แต่อย่างไรก็ตามทางชุมชนขนอมจึงเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้ด้านความ
ปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว ภายในแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของชุมชนขนอมนั้น ทางสมาคมขนอม
และ คนในชุมชนขนอมเห็นว่าควรมีการจัดการเวรยาม รักษาความปลอดภัย ตรวจตราสถานที่
ท่องเที่ยวทุกๆ 2 ชั่วโมงในแต่ละแห่งโดยการเข้ามามีส่วนร่วมของภาครัฐ กรมการต ารวจท่องเที่ยว 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนอมและ ภาคีอ่ืนๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือความปลอดภัยภายในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของชุมชนขนอม ในส่วนของหน้าชายหาดแต่ละที่พักที่อยู่หน้าชายหาดควรมีการ
จัดการพนักงานหรือบุคคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาดูแลนักท่องเที่ยวแต่ละหน้าชายหาดของแต่ละ
ที่ พักเพ่ือเป็นการป้องกันอันตรายทางน้ าส าหรับนักท่องเที่ยว ฯลฯ (ผู้ ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ : 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29) กล่าวว่า  

“สถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชนที่มีความปลอดภัยเพียงพอสามารถสร้างความพึงพอใจ
ส าหรับนักท่องเที่ยวได้” 
 

7.2) จากผลการสัมภาษณ์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านความปลอดภัย (Safety and Security) ประเด็น
ที่สอง คือ ความปลอดภัยทางด้านที่พักถือเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ประกอบการทางด้านที่ พักต้องค านึงถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวหรือลูกค้าของตนเอง ซึ่งในบางที่พัก รีสอร์ท หรือเกสท์เฮ้า ส่วนใหญ่
จะไม่มีกล้อง CCTV เพ่ือป้องกันความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่ที่พักจะมีพนักงานรักษา
ความปลอดภัยดูแลเท่านั้น (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,2,3,5,6,7,8,11,13,14,15,16,17, 
18,21,24,27,28) กล่าวว่า  

“ที่พักควรให้ความส าคัญกับความปลอดของนักท่องเที่ยว ทั้งภายในห้อง และ บริเวณท่ีพัก”  
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ดังนั้นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในแต่ละที่พักควรมีการจัดการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
CCTV และเบอร์ติดต่อฉุกเฉินส าหรับนักท่องเที่ยวติดไว้ภายในห้องพัก เพ่ือรักษาความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยวและลูกค้าของตนเองที่อยู่ภายในที่พัก (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13, 
14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29) กล่าวว่า  

“ที่พักควรจัดการด้านความปลอดภัยทุกด้าน เช่น การปฐมพยาบาล จุดรวมพล ทางหนีไฟ 
ฯลฯ”  

ความปลอดภัยของที่พักจ าเป็นต้องค านึงถึงโครงสร้างของที่พักในแต่ละแห่ง ซึ่งบางแห่งที่พัก
ได้ด าเนินเปิดกิจการมาช่วงระยะหลายปีแล้วจึงจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยของ
โครงสร้ างที่ พักในแต่ละสถานที่ เช่น เดียวกัน รวมไ ปถึ ง เรื่ องระบบไฟฟ้าภายในห้องพัก 
เพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และลูกค้าที่เข้ามาพักควรมีการจัดการติดตั้งระบบสายดินป้องกัน
การรั่วไหลของไฟฟ้าภายในห้องพัก นอกจากนี้ผู้ประกอบการทางด้านที่พักหรือพนักงานควรมีความรู้
เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพ่ือเป็นการป้องกันรักษาพยาบาลเบื้อต้นส าหรับนักท่องเที่ยวและ
ลูกค้า ควรมีชุดปฐมพยาบาลติดไว้ในแต่ละที่พัก และสิ่งส าคัญที่สุดในเรื่องความปลอดภัยของที่พักแต่
ละแห่งควรมีจุดรวมพล เส้นทางหนีไฟที่ชัดเจน เพ่ือป้องกันไฟไหม้ และระบบรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟไหม้ เช่น ถังดับเพลิง สายฉีดน้ า และอุปกรณ์ฉุกเฉิน และเพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้ 
ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมากขึ้น ผู้ประกอบการแต่ละที่ควรจัดการอุปกรณ์ทางด้านรักษา
ความปลอดภัยให้พร้อมเสมอทุกสถานการณ์ (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,18,22, 
23,24,25,27,28) กล่าวว่า  

“ที่พักควรมีการเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์เก่ียวกับความปลอดภัยอยู่เสมอ” 
 

7.3) จากผลการสัมภาษณ์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านความปลอดภัย (Safety and Security) ประเด็น
ที่สาม คือ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมควรมีการจัดการติดกล้อง CCTV เพ่ือความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว จากที่กล่าวมานั้นในแต่ละสถานที่แหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้มีการจัดการเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญภายในชุมชนขนอม 
ซึ่งสิ่งที่จะสามารถช่วยให้เพ่ิมระบบการรักษาความปลดภัยของนักท่องเที่ยวในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว คือ CCTV (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,2,3,4,5,7,8,9,11,14,15,16,19,21, 
23,24,26,27,29) กล่าวว่า  

“การติดตั้งกล้องCCTV เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเพ่ิมการรักษาความปลอดภัย แต่อย่างไรคนใน
ชุมชนจะต้องช่วยกันป้องกัน รักษา ความปลอดภัยให้กับคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวไปพร้อมๆกัน”  
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นอกจากการน าเสนอแนวทางการรักษาความปลอดภัยโดยให้มีผู้รักษาความปลอดภัยแหล่ง
ท่องเที่ยวทุกๆสองชั่วโมงก็ไม่สามารถที่จะแสดงได้ถึงความปลอดภัยมากนัก ซึ่ง การติดตั้ งกล้องวงจร
ปิดสามารถเป็นตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งที่จะรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนได้
ตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตาม จ าเป็นต้องให้ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนในส่วนของความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยการติดกล้องวงจรปิด CCTV ภายในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิด อาชญากรรม การโจรกรรม หรือการลักลอบสิ่งต่างๆที่ผิดกฎหมาย ฯลฯ
(ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่: 1,2,3,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29) กล่าวว่า  

“การสร้างความปลอดภัยจะสามารถท าให้นักท่องเที่ยวเชื่อมันเพ่ิมมากข้ึนในพื้นที่นั้นๆ”  
ดังนั้น ทางสมาคมท่องเที่ยวขนอมและคนในชุมชนส่วนใหญ่ได้เสนอให้มีการติดตั้งกล้องวงจร

ปิดภายในชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ เพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวด้านความปลอดภัย 
และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความปลอดภัยภายในชุมชนขนอมมากยิ่งขึ้น  
 

7.4) จากผลการสัมภาษณ์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านความปลอดภัย (Safety and Security) ประเด็น
ที่ สี่  คื อ  ค ว า ม ป ล อด ภั ย ท า ง ด้ า น กิ จ ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว  ( ผู้ ใ ห้ สั ม ภ า ษ ณ์ ล า ดั บ ที่ : 
1,2,3,5,6,7,8,11,13,16,17,18,21,24,27,28) กล่าวว่า  

“ความปลอดภัยของกิจกรรมจะต้องมีผู้ดูแลที่มีความรู้ทางด้านกิจกรรมนั้นๆโดยตรง  
เพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและผู้ร่วมกิจกรรมคนอ่ืนๆ”  

ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวบางกิจกรรมจ าเป็นต้องใช้ทักษะ ความรู้ ความช านาญของกลุ่ ม
บุคคลซึ่งในบางกิจกรรมนั้นบุคคลที่จะสามารถเป็นผู้น ากิจกรรมจะต้องมีใบรับรองเพ่ือความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมด าน้ า ผู้น ากิจกรรมจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการด าน้ า การใช้อุปกรณ์ 
การหายใจในน้ า ฯลฯ ซึ่งผู้ผู้น าดังกล่าวจะต้องมีใบรับรองดังกล่าว  (ผู้ให้ สัมภาษณ์ล าดับที่ : 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,19,21,22,23,26,29) กล่าวว่า  

“กิจกรรมแต่ละกิจกรรมต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานอยู่เสมอ ตรวจสอบความปลอดภัย”  
ต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานของอุปกรณ์แต่ละอย่าง เช่น อุปกรณ์ด าน้ า เรือแคนนูล 

เรือคายัก เซิร์ฟบอรด อุปกรณ์เดินป่า อุปกรณ์การประมง อุปกรณ์ตกหมึก ฯลฯ ซึ่งอุปกรณ์ท่ีกล่าวมา
ต่างๆนั้นจะต้องได้รับมาตรฐาน และการตรวจสอบสภาพอยู่เสมอ เพ่ือความปลอดภัยของผู้ที่ใช้
อุปกรณ์ในการท ากิจกรรมต่าง และนอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่บุคคลากรที่เป็นผู้น าเกี่ยวกับการท ากิจกรรมทั้ง
ในสถานที่และนอกสถานที่ต้องสามารถท าได้คือ การปฐมพยาบาล เพ่ือความปลอดภัยระหว่างการท า
กิจกรรมหากเกิดเหตุฉุกเฉินผู้น าจะต้องสามารถช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้นได้ (ผู้ให้สัมภาษณ์
ล าดับที่: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29) กล่าวว่า  
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“ควรมีการจัดการอบรมทักษะกิจกรรมเพ่ือความช านาญของผู้น ากิจกรรมและความปลอดภัย
ของผู้ร่วมกิจกรรม” 

ดังนั้น การเสนอแนะแนวทางการรับรู้ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
ควรมีการจัดการอบรมเกี่ยวกับ ทักษะ ความรู้ ความช านาญเฉพาะด้านแต่ละสาขากิจกรรม  
และการอบรมปฐมพยาบาลเบื้อต้น เพ่ือเป็นการป้องกันเกิดอุบัติ เหตุของนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น 
ซึ่งสิ่งที่ส าคัญที่สุดส าหรับการท ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะต้องมีความปลอดภัยเป็นหลัก 

 
ตารางที่ 4.49 แสดงการสรุปผลการศึกษาการสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

องค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ด้านแหล่งท่องเที่ยว (Attractions) 

เครื่องมือ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล    1) การส่งเสริมและพัฒนาความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของขนอม 

   2) การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขนอมให้มีความสมบูรณ์ 
ทางกายภาพ/สภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากขึนน 
   3) การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านความสวยงาม 
   4) การส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆที่ใกล้เคียงสามารถ
เดินทางไปท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก 

แนวทางการส่งเสริมการ
รับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวด้าน
อรรถประโยชน์ชุมชน 
ขนอม 

   1) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของขนอม
ให้เกิดการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม คือ การสนับสนุนให้
ชุมชนขนอมร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน
ในชุมชนขนอมทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ เสาร์ – อาทิตย์ เพ่ือให้นักท่องเที่ยว
ได้เข้ามาเรียนรู้และสามารถได้รับประสบการณ์จากชุมชนขนอมมากขึนน 
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนันนจะสามารถก่อให้เกิดการรับรู้ด้านเอกลักษณ์ของ
ชุมชนขนอมได้มากขึนน 
   2) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขนอมให้เกิดการรับรู้
ด้านความสมบูรณ์ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมนันน ชุมชนขนอมเสนอแนะ
แนวทางการสงเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบกรีนทัวร์ริซึม (Green 
Tourism) เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของความอุดมสมบูรณ์ทางกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนขนอมให้ยั่งยืน 
   3) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านความสวยงาม
ภายในชุมชนขนอม คือ การร่วมกันรักษาความสะอาด รณรงค์เกี่ยวกับ
ความสะอาดเพ่ือสร้างทัศนียภาพ ภูมิทัศน์ และบรรยากาศของสถานที่
แหล่งท่องเที่ยวของขนอมให้เกิดความสวยงามอย่างทั่วถึง โดยมีการรณรงค์
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โดยใช้ป้ายสื่อประชาสัมพันธ์รวมถึงจัดเป็นแคมเปญในแต่ละอาทิตย์ต่อ
หนึ่ ง แห่ ง  หมุน เ วี ยน ไป  ซึ่ ง การจั ดการสร้ า งส รรค์  ทั ศนี ยภ าพ 
ภูมิทัศน์ และบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนขนอม โดยผ่าน
ความร่วมมือในการจัดการ ได้แก่ ตัวแทนจากทางภาครัฐ เอกชน สมาคม
ท่องเที่ยวขนอม และนักท่องเที่ยว 
   4) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆที่ใกล้เคียง
สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก คือการจัดการสร้างเส้นทาง 
Route and Tract การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อกันเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่หลากหลายเพ่ิมมาก
ขึนน การเสนอแนะดังกล่าวนันน อาจจะมีการจัดการสร้าง Route and Tract 
ที่เป็นในรูปแบบของแผนที่ แผนพับ แอพพลิเคชัน ป้ายท่องเที่ยว Route 
and Tract ต่างๆให้มีความหลากหลายมากขึนน โดยการมีเทคโนโลยีเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว
สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายขึนน 

องค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ด้านที่พัก (Accommodation) 

เครื่องมือ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 1) การส่งเสริมและพัฒนาที่พักให้มีความเหมาะสมทางด้านราคาต่อ

คุณภาพ 
2) การส่งเสริมและพัฒนาประเภทที่ พักให้มีความหลากหลาย

เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 
3) การส่งเสริมและพัฒนาความสะอาดที่พัก 
4) การส่งเสริมและพัฒนาการระบุราคาให้ชัดเจนของที่พัก 

แนวทางการส่งเสริมการ
รับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวด้าน
อรรถประโยชน์ชุมชน 
ขนอม 

   1) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาที่พักให้มีความเหมาะสมทางด้าน
ราคาต่อคุณภาพสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว จ าเป็นต้องมีการจัดการ
รวมกลุ่มผู้ประกอบการทางด้านที่พักเพ่ือก าหนดเพดานราคาของที่พักให้
สอดคล้องกับคุณภาพ มาตรฐานให้มากที่สุด เพ่ือเป็นการไม่เอาเปรียบ
ลูกค้า และก าหนด ช่วงเวลาการปรับราคา ได้แก่ ไฮซีซั่น (High Season) 
และ โลวซีซั่น (Low Season) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่พักอาจจะ
ต้องมีการจัดการติดใบประกาศรับรองเกี่ยวกับราคาและคุณภาพที่
เหมาะสมให้กับโรงแรมท่ีเข้าร่วม  
   2) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการรับรู้คุณค่าด้านที่พัก 
ความหลากหลายประเภทของที่ พักจึงต้องมีการจัดการในรูปแบบ 
ยูสโฮเทล (Youth Hotel) หรือ แบบโฮมสเตย์ (HomeStay)ให้มากขึนน 
หรือ โรงแรมที่ แปลกใหม่มากขึนน  เ พ่ือตอบสนองความต้องการ 
ที่หลากหลายกลุ่มของนักท่องเที่ยวได้มากขึนน 
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   3) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความสะอาดของห้องพัก 
ในแต่ละที่พัก คือ ในแต่ละเดือนควรมีการตรวจสอบ Audit เพ่ือรับรองว่า
ที่ พัก มีความสะอาดมาตรฐานที่ เพียงพอส าหรับลูกค้า ซึ่งทางกลุ่ม
ผู้ประกอบการทางด้านที่พักควรมีการรวมกลุ่มกันตันงมาตรฐานความ
สะอาดขึนน และมีการรับรองการตรวจสอบทุกเดือนเพ่ือให้เกิดความเชื่อถือ
เรื่องความสะอาดของที่พัก และมีการรับรองความสะอาดของที่พักด้วย
มาตรฐานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
   4) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการรับรู้ทางด้านที่พักจ าเป็นต้องระบุ
ราคาที่ชัดเจน การรวมกลุ่มผู้ประกอบการทางด้านที่พักมีการตรวจสอบ
ราคา ระบุเงื่อนไข ราคาต่างๆอย่างชัดเจน มีการตรวจสอบทุกครันงช่วงเวลา
การปรับ เปลี่ ยนราคาแต่ละฤดูกาลท่อง เที่ ยว  เ พ่ือประโยชน์ทัน ง
ผู้ประกอบการด้านที่พักและ นักท่องเที่ยว 

องค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ด้านกิจกรรม (Activities) 

เครื่องมือ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล    1 )  การส่ ง เสริมและพัฒนากิ จกรรมที่นักท่องเที่ ยวทุกเพศ/วั ย 

สามารถเข้าร่วมได ้
   2) การส่งเสริมและพัฒนาความหลากหลายประเภทกิจกรรมท่องเที่ยว
ในชุมชนขนอม 
   3) การส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สามารถสร้างประสบการณ์ 

แนวทางการส่งเสริมการ
รับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ด้ า น
อรรถประโยชน์ชุมชน 
ขนอม 

   1) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่นักท่องเที่ยวทุกเพศ/วัย 
สามารถเข้าร่วมได้เกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมด้าน
กิจกรรม (Activities) คือ กิจกรรมการปั่นจักยาน เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน 
ขนอม 
   2)  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาด้านกิจกรรมความหลากหลายที่ 
เพ่ิมมากขึนนคือ การปั่นจักยานเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนขนอม การเข้ามาเรียนรู้
วิถีชีวิตของคนขนอมให้มากขึนนเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากที่
เป็นอยู่ ซึ่งจะเป็นในรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชน 
   3) การเสนอแนะเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาแนวทางการสร้างคุณค่าให้เกิด
การรับรู้แก่นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้าง ร่วม
แลกเปลี่ยน ร่วมเรียนรู้ ซึ่งแต่ละอย่างต่างมีความหมายที่แตกต่างกันไป 
เช่น ร่วมคิด หมายถึง ชุมชนขนอมให้นักท่องเที่ยวร่วมคิดแสดงออกความ
คิดเห็นเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวขนอมให้เกิดความยั่งยืนได้ ร่วมท า 
หมายถึง การที่นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมท ากิจกรรมร่วมใช้วิถีชีวิตใน
รูปแบบของชุมชนขนอม วิถีชีวิตประมง ร่วมสร้าง หมายถึง การสร้าง
ความสัมพันธ์สร้างความภักดีต่อชุมชนระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชนขน
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อมเ พ่ือให้ เกิดการมาเที่ ยวซน า  เกิดการรับรู้ ประสบการณ์ ใหม่ ๆ 
ร่วมแลกเปลี่ยน ร่วมเรียนรู้ หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวต่างมีภูมิหลังที่แตกต่างกันดังนันน ชุมชน 
ขนอมจึงอยากให้นักท่องเที่ยวและชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกันซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจกันมายิ่งยิ่งขึนน 

องค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) 

เครื่องมือ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล    1) การส่งเสริมและพัฒนาความหลากหลายของร้านอาหารและเครื่องดื่ม

รวมไปถึงมาตรฐานของร้ายอาหารและเครื่องดื่ม 
   2) การส่งเสริมและพัฒนาความสะอาดห้องนน าสาธารณะ และจ านวนการ
ให้บริการของห้องนน าสาธารณะ 
   3) การส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกยังไม่เพียงพอ 
   4) การส่งเสริมและพัฒนาสัญญาณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องอุปกรณ์
สื่อสารได้ สัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต 

แนวทางการส่งเสริมการ
รับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวด้าน
อรรถประโยชน์ชุมชน 
ขนอม 

   1) แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้าน
อรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ทางด้านสิ่ งอ านวยความสะดวก ต้องมี 
การจัดโซนนิ่งร้านอาหารและเครื่องดื่ม จัดให้มีการจัดการแบ่งขายอาหารที่
หลากหลายประเภทรวมไปถึงการจัดการมาตรฐานความสะอาดของ
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการส่งเสริม
เพ่ือให้เกิดการรับรู้ส าหรับนักท่องเที่ยวคือ อาหารพืนนที่ที่เป็นของชาวชุมชน
ขนอม และเครื่องดื่มที่เป็นของพืนนถิ่นเช่นกัน ได้แก่ ชาชัก โรตี มะตะโรตี 
ฯลฯ เมื่อมีแนวทางส่งเสริมความหลากหลายของร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ที่หลากหลายและเพ่ิมมากขึนนสามารถส่งผลให้เกิดการรับรู้ทางด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับร้าน อาหารและเครื่องดื่มได้มากขึนน 
และเพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกันของร้านอาหารและเครื่องดื่ม แต่ละร้านควร
ได้รับการรับรองและตรวจสอบจากองค์กรที่ให้การรับรองเกี่ยวกับ
มาตรฐานความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือเป็นการรับรองความ
สะอาดของร้านอาหารภายในชุมชน เพ่ือผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวจะ
ได้รับความหลากหลายของร้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงมาตรฐาน
ความสะอาดและปลอดภัยของอาหารเช่นเดียวกัน 
   2) แนวทางส่งเสริมและพัฒนาความสะอาดห้องนน าสาธารณะจ านวนการ
ให้บริการของห้องนน าสาธารณะโดยการร่วมมือระหว่างสมาคมท่องเที่ยวขน
อม และชุมชนขนอมร่วมมือกันในการจัดการรณรงค์ความสะอาดทันงแหล่ง
ท่องเที่ยวรวมไปถึงความสะอาดของห้องนน าสาธารณะภายใต้แคมเปญ 
เมืองขนอมสะอาด 
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   3) แนวทางเพ่ือให้เกิดการรับรู้ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่มากขึนน 
เพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆให้ครบเพียงพอต่อความต้องการทันงคนใน
ชุมชนและนักท่องเที่ยว ได้แก่ ตู้เอทีเอ็ม ธนาคาร ควรมีจ านวนเพิ่มมากขึนน 
ไปรษณีย์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สถานีต ารวจ พืนนที่จอดรถในแต่ละ
สถานที่ทันงแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักภายในชุมชน ฯลฯ 
   4) แนวทางการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวขนอมเพ่ือให้เกิดการรับรู้ให้แก่
นั กท่อง เที่ ยวคื อ  การ เ พ่ิมระบบสั ญญาณให้ ครอบคลุ มทุ ก พืน นที่   
ทันงสัญญาณโทรศัพท์ อินเตอร์เนต สัญญาณโทรทัศน์ ฯลฯ 

องค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 

เครื่องมือ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล    1 )  การส่ ง เสริมและพัฒนาป้ายสื่ อความหมาย และสัญลักษณ์ 

บอกเส้นทางยังไม่ชัดเจนเพียงพอ 
   2) การส่งเสริมและพัฒนาคือ สะดวกสบายของเส้นทางการคมนาคม
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
   3) การส่งเสริมและพัฒนาจ านวนรถขนส่งสาธารณะ 

แนวทางการส่งเสริมการ
รับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวด้าน
อรรถประโยชน์ชุมชน 
ขนอม 

   1) แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้าน
อรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ทางด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน
ขนอม โดยให้ทางภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ ป้ายสื่อความหมาย
ที่ชัดเจน บอกเส้นทางระยะทาง และป้ ายที่สามารถสื่อความหมาย 
ความส าคัญข้อมูลต่างๆของแหล่งท่องเที่ยวนันนๆ แต่ละสถานที่  
   2) แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว 
ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ทางด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
และชุมชนขนอมโดยการ ขยายถนนเป็นสี่เลนส์ เฉพาะบางพืนนที่ แต่พืนนที่
ส่วนใหญ่ที่เป็นพืนนที่ชุมชนก็ยังคงเป็นรูปแบบสองเลนส์แบบเดิมเพียงปรับ
ทัศนียภาพของเส้นทางภายในพืนนที่ชุมชนขนอม พืนนถนนให้มีมาตรฐาน
ลาดยาง ไม่ขรุขระ และเพ่ิมท่อระบายนน าเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหานน าท่วมถนน
ในช่วงที่ฝนตกเพ่ือความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนขน
อม 
   3) แนวทางการส่งเสริมการรับรู้ทางด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
การรวมกลุ่มผู้ประกอบการด้านการขนส่งสาธารณะ เปิดเส้นทางรถ
หลากหลายเส้นทาง เพ่ิมประจ าทาง และความหลากหลายของรถขนส่ง
สาธารณะให้มากขึนน เพ่ือเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนให้
เพียงพอ 
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องค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ด้านการให้บริการ (Service) 

เครื่องมือ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล    1) การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้มีมารยาท 

อัธยาศัยและบุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการ 
   2) การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้มีความเป็นมิตร 
   3) การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวในการให้บริการ 
แก่นักท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
การส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงให้มีคุณภาพในการแสดงความคิดเห็นการ
ให้บริการแต่ละสถานที่ของบุคคลากรทางการท่องเที่ยว 

แนวทางการส่งเสริมการ
รับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวด้าน
อรรถประโยชน์ชุมชน 
ขนอม 

   1)  แนวทางการสร้างการรับรู้คุณค่าเกี่ยวกับการให้บริการที่ดีเพ่ือการส่ง
มอบบริการส าหรับนักท่องเที่ยว ควรมีการจัดการอบรม (Training) ต่างๆ 
ทุกปี หรือ ทุกไตรมาส เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนบุคคลากรทาง 
การท่องเที่ยว ให้มีการจัดการด้านการบริการที่ดี  เช่น การอบรม 
ด้านมารยาท ของบุคลากรทางการท่องเที่ยว การอบรมเรื่องพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มได้
อย่างถูกต้อง และการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี ในการให้บริการของกลุ่ม
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
และการให้บริการชุมชนขนอม โดยในแต่ละผู้ประกอบการให้มี 
การส่งตัวแทนเข้ามาอบรมทุกๆปี หรือ ทุกๆไตรมาส เพ่ือความเป็น
มาตรฐานทางด้านบริการของชุมชนขนอม 
   2) แนวทางการสร้างการรับรู้เพ่ือให้เกิดแก่นักท่องเที่ยวด้านความเป็น
มิตรของบุคลากรทางการท่องเที่ยวจ าเป็นต้องสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ
ที่ดีส าหรับบุคลากรทางการท่องเที่ยวหรือผู้ ที่ มีส่ วนเกี่ยวข้องกับ 
การท่องเที่ยวเป็นอันดับแรก สร้างองค์ความรู้ น าองค์ความรู้ที่มีมา
ถ่ายทอดโดยการส่งมอบบริการที่ดีอย่างเป็นมิตรส าหรับนักท่องเที่ยวต่อไป 
   3) แนวทางการสร้างการรับรู้คุณค่าการให้บริการที่ดีเท่าเทียมกันของ
บุคลากรทางการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ชุมชนขนอมควรมีการจัดการอบรมปลูกฝังมาตรฐานการให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย เป็นมาตรฐานเดียวกันเท่าเทียมกันให้กับ
ผู้ประกอบการทุกๆด้าน 
   4) แนวทางการรับรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านการบริการของ
บุคคลากรทางการท่องเที่ยวมากยิ่งขึนนจึงได้มีมาตรการการพัฒนาและ
ปรับปรุงมาตรการคุณภาพการให้บริการของบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวทุกด้านโดยให้นักท่องเที่ยวร่วมกันเสนอแนะแนวทาง 
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเพ่ือน ามาเป็นโอกาสในการพัฒนา ปรับปรุง 
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แก้ไขปัญหา หรือการพัฒนาให้ดีขึนนในส่วนของการบริการนักท่องเที่ยว 
ทุกแห่งในขนอม ได้แก่ บุคลากรทางการท่องเที่ยวที่ให้บริการในแหล่ง
ท่องเที่ยว พนักงานโรงแรม พนักงานร้านอาหาร พนักงานบริษัททัวร์ 
พนักงานการขนส่งคมนาคม เพ่ือให้เกิดเป็นมาตรฐานการบริการที่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

องค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ด้านความปลอดภัย (Safety and Security) 

เครื่องมือ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล    1) การส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละ

สถานที ่
   2) การส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยทางด้านที่พัก 
   3) การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมให้มีการจัดการติด
กล้อง CCTV เพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
   4) การส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยทางด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
ภายในชุมชนขนอม 

แนวทางการส่งเสริมการ
รับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวด้าน
อรรถประโยชน์ชุมชน 
ขนอม 

   1) แนวทางการส่งเสริมการรับรู้ด้านความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว 
ภายในแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญชุมชนขนอม ทางสมาคมขนอมและคนใน
ชุมชนขนอมเห็นว่าควรมีการจัดการเวรยาม รักษาความปลอดภัย 
ตรวจตราสถานที่ท่องเที่ยวทุกๆ 2 ชั่วโมงในแต่ละแห่งโดยการเข้ามามีส่วน
ร่วมของภาครัฐ กรมการต ารวจท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนต าบลขนอม
และ ภาคีอ่ืนๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือความปลอดภัยภายในแหล่งท่องเที่ยว
ที่ส าคัญของชุมชนขนอม ในส่วนของหน้าชายหาดแต่ละที่พักที่อยู่หน้า
ชายหาดควรมีการจัดการพนักงานหรือบุคคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามา
ดูแลนักท่องเที่ยวแต่ละหน้าชายหาดของแต่ละที่พักเพ่ือเป็นการป้องกัน
อันตรายทางนน าส าหรับนักท่องเที่ยว ฯลฯ 
   2) แนวทางการส่งเสริมการสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวมากขึนน ผู้ประกอบการแต่ละที่ควรจัดการอุปกรณ์ทาง 
ด้านรักษาความปลอดภัยให้พร้อมเสมอทุกสถานการณ์ เช่น กล้องวงจรปิด 
CCTV เบอร์ติดต่อฉุกเฉินส าหรับนักท่องเที่ยวติดไว้ภายในห้องพัก 
โครงสร้างของที่พักในแต่ละแห่งต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยของ
โครงสร้างที่พักในแต่ละสถานที่ระบบไฟฟ้าภายในห้องพัก มีการจัดการ
ติดตัน ง ระบบสายดินป้องกันการรั่ ว ไหลของไฟฟ้าภายในห้องพัก 
ผู้ประกอบการทางด้านที่พักหรือพนักงานควรมีความรู้เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบืนองต้นเพ่ือเป็นการป้องกันรักษาพยาบาลเบืนอต้นส าหรับ
นักท่องเที่ยว มีชุดปฐมพยาบาลในแต่ละที่พัก จุดรวมพล เส้นทางหนีไฟที่
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ชัดเจน ระบบรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟไหม้ เช่น ถังดับเพลิง 
สายฉีดนน า และอุปกรณ์ฉุกเฉิน ฯลฯ 
   3) แนวทางการส่งเสริมการรับรู้ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วย
การติดกล้องวงจรปิด CCTV ภายในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิด อาชญากรรม การโจรกรรม หรือการลักลอบ
สิ่งต่างๆที่ผิดกฎหมาย ฯลฯ และ เพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวด้าน
ความปลอดภัย และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความปลอดภัย
ภายในชุมชนขนอมมากยิ่งขึนน 
   4) แนวทางการรับรู้ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวควรมีการจัดการอบรมเกี่ยวกับ ทักษะ ความรู้ ความช านาญ
เฉพาะด้านแต่ละสาขากิจกรรม และการอบรมปฐมพยาบาลเบืนอต้น 
เพ่ือเป็นการป้องกันเกิดอุบัติเหตุของนักท่องเที่ยวที่เกิดขึนน ซึ่งสิ่งที่ส าคัญ
ที่สุดส าหรับการท ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะต้องมีความปลอดภัยเป็นหลัก 

 
4.2.1 ผลการเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้าน
อรรถประโยชน์ชุมชนขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช 

 
ตารางที่ 4.50 แสดงเปรียบเทียบการวิเคราะห์ระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
( Importance-Performance Analysis: IPA) และ การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) 
สรุปผลการศึกษาการสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่า องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว 
ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว  แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) 
สรุปแนวทางการส่งเสริมการ
รับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช การวิเคราะห์
ระดับความส าคัญและ
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
(Importance-Performance 
Analysis: IPA) 

   1)  มุ่ ง การ พัฒนาส่ ง เสริ มการรั บรู้ คุณค่ าแหล่ งท่ อ ง เที่ ย ว 
ด้านความสมบูรณ์ทางกายภาพ/สภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนขนอม 
   2) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านความ
สวยงามของชุมชน3) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชน 
   3) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านสถานที่
ท่องเที่ยวอื่นๆใกล้เคียงสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ 

สรุปแนวทางการส่งเสริมการ
รับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์

   1) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ
ขนอมให้ เกิดการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม คือ           
การสนับสนุนให้ชุมชนขนอมร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเกี่ยวกับวิถีชีวิต
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ชุมชนขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช การสัมภาษณ์
เชิงลึก 
(In-Depth Interview) 

ความ เป็ นอยู่ ของคน ในชุ มชนขนอมทุ กวั นหยุ ดสุ ดสั ป ดาห์ 
เสาร์ – อาทิตย์ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้และสามารถได้รับ
ประสบการณ์จากชุมชนขนอมมากขึนนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนันนจะ
สามารถก่อให้เกิดการรับรู้ด้านเอกลักษณ์ของชุมชนขนอมได้มากขึนน 
   2) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขนอมให้เกิดการ
รับรู้ด้านความสมบูรณ์ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมนันน ชุมชนขนอม
เสนอแนะแนวทางการสงเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบกรีนทัวร์ริซึม 
(Green Tourism) เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของความอุดมสมบูรณ์ทาง
กายภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชนขนอมให้ยั่งยืน 
   3) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านความ
สวยงามภายในชุมชนขนอม คือ การร่วมกันรักษาความสะอาด 
รณรงค์ เกี่ ยวกับความสะอาดเ พ่ือสร้ า งทัศนียภาพ ภูมิทัศน์ 
และบรรยากาศของสถานที่แหล่งท่องเที่ยวของขนอมให้เกิดความ
สวยงามอย่างทั่วถึง โดยมีการรณรงค์โดยใช้ป้ายสื่อประชาสัมพันธ์
รวมถึงจัดเป็นแคมเปญในแต่ละอาทิตย์ต่อหนึ่งแห่ง หมุนเวียนไป 
ซึ่งการจัดการสร้างสรรค์ ทัศนียภาพ ภูมิทัศน์ และบรรยากาศของ
สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนขนอม โดยผ่านความร่วมมือในการจัดการ 
ได้แก่ ตัวแทนจากทางภาครัฐ เอกชน สมาคมท่องเที่ยวขนอม 
และนักท่องเที่ยว 
   4) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆที่ใกล้เคียง
สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก คือการจัดการสร้าง
เส้นทาง Route and Tract การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อ
กันเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่
หลากหลายเพ่ิมมากขึนน การเสนอแนะดังกล่าวนันน อาจจะมีการ
จัดการสร้าง Route and Tract ที่เป็นในรูปแบบของแผนที่ แผนพับ 
แอพพลิเคชัน ป้ายท่องเที่ยว Route and Tract ต่างๆให้มีความ
หลากหลายมากขึนน โดยการมีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวสามารถเดินทาง
ได้อย่างสะดวกสบายขึนน 

องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว  ที่พัก (Accommodation) 
สรุปแนวทางการส่งเสริมการ
รับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช การวิเคราะห์

   1) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้าน 
ความหลากหลายของประเภทที่ พักตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยว 
   2) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านราคาที่
พักและความเหมาะสมต่อคุณภาพ 
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ระดับความส าคัญและ
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
(Importance-Performance 
Analysis: IPA) 

   3) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านจ านวน
ที่พักเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาและ
วันสุดสัปดาห์ 
   4) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านความ
สะอาดของที่พัก 
 

สรุปแนวทางการส่งเสริมการ
รับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช การสัมภาษณ์
เชิงลึก 
(In-Depth Interview) 

   1) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาที่ พักให้มีความเหมาะสม
ทางด้านราคาต่อคุณภาพสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว จ าเป็นต้อง
มีการจัดการรวมกลุ่มผู้ประกอบการทางด้านที่พักเพ่ือก าหนดเพดาน
ราคาของที่ พักให้สอดคล้องกับคุณภาพ มาตรฐานให้มากที่สุด 
เพ่ือเป็นการไม่เอาเปรียบลูกค้า และก าหนด ช่วงเวลาการปรับราคา 
ได้แก่ ไฮซีซั่น(High Season) และ โลวซีซั่น (Low Season) ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ที่พักอาจจะต้องมีการจัดการติดใบประกาศรับรอง
เกี่ยวกับราคาและคุณภาพที่เหมาะสมให้กับโรงแรมที่เข้าร่วม  
   2) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการรับรู้คุณค่าด้านที่พัก 
ความหลากหลายประเภทของที่พักจึงต้องมีการจัดการในรูปแบบ 
ยูสโฮเทล (Youth Hotel) หรือ แบบโฮมสเตย์ (HomeStay) ให้มาก
ขึนน หรือ โรงแรมที่แปลกใหม่มากขึนน เพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ที่หลากหลายกลุ่มของนักท่องเที่ยวได้มากขึนน 
   3) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความสะอาดของห้องพัก
ในแต่ละที่ พัก คือ ในแต่ละเดือนควรมีการตรวจสอบ Audit           
เพ่ือรับรองว่าที่พัก มีความสะอาดมาตรฐานที่เพียงพอส าหรับลูกค้า      
ซึ่งทางกลุ่มผู้ประกอบการทางด้านที่พักควรมีการรวมกลุ่มกันตันง
มาตรฐานความสะอาดขึนน และมีการรับรองการตรวจสอบทุกเดือน
เพ่ือให้เกิดความเชื่อถือเรื่องความสะอาดของที่พัก และมีการรับรอง
ความสะอาดของที่พักด้วยมาตรฐานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
4) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการรับรู้ทางด้านที่พักจ าเป็นต้อง
ระบุราคาที่ชัดเจน การรวมกลุ่มผู้ประกอบการทางด้านที่พักมีการ
ตรวจสอบราคา ระบุเงื่อนไข ราคาต่างๆอย่างชัดเจน มีการตรวจสอบ
ทุกครัน งช่วงเวลาการปรับเปลี่ยนราคาแต่ละฤดูกาลท่องเที่ยว 
เพ่ือประโยชน์ทันงผู้ประกอบการด้านที่พักและ นักท่องเที่ยว 

องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว  กิจกรรม  (Activities) 
สรุปแนวทางการส่งเสริมการ
รับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอม จังหวัด

   1) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความสามารถเข้าร่วม
ท ากิจกรรมในชุมชนขนอมของนักท่องเที่ยวทุกเพศ/วัยได้ 
   2) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความหลากหลายของ
แพ็คเกจกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่จัดจ าหน่าย 
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นครศรีธรรมราช การวิเคราะห์
ระดับความส าคัญและ
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
(Importance-Performance 
Analysis: IPA) 

   3) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการตอบสนองต่อ 
ความต้องการทางด้านกิจกรรมของนักท่องเที่ยว 
   4) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความหลากหลาย
ประเภทของกิจกรรม 

สรุปแนวทางการส่งเสริมการ
รับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอมจังหวัด
นครศรีธรรมราช การสัมภาษณ์
เชิงลึก 
(In-Depth Interview) 

   1) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่นักท่องเที่ยวทุกเพศ/
วัย สามารถเข้าร่วมได้เกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
ขนอมด้านกิจกรรม (Activities) คือ กิจกรรมการปั่นจักยาน เรียนรู้วิถี
ชีวิตชุมชนขนอม 
   2) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาด้านกิจกรรมความหลากหลายที่
เพ่ิมมากขึนนคือ การปั่นจักยานเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนขนอม การเข้ามา
เรียนรู้วิถีชีวิตของคนขนอมให้มากขึนนเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆจากที่เป็นอยู่ ซึ่งจะเป็นในรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชน 
   3) การเสนอแนะเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาแนวทางการสร้างคุณค่าให้
เกิดการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมสร้าง ร่วมแลกเปลี่ยน ร่วมเรียนรู้ ซึ่งแต่ละอย่างต่างมีความหมาย
ที่แตกต่างกันไป เช่น ร่วมคิด หมายถึง ชุมชนขนอมให้นักท่องเที่ยว
ร่วมคิดแสดงออกความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวขนอมให้เกิด
ความยั่งยืนได้ ร่วมท า หมายถึง การที่นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วม
ท ากิจกรรมร่วมใช้วิถีชีวิตในรูปแบบของชุมชนขนอม วิถีชีวิตประมง 
ร่วมสร้าง หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์สร้างความภักดีต่อชุมชน
ระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชนขนอมเพ่ือให้เกิดการมาเที่ยวซน า    
เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ร่วมแลกเปลี่ยนร่วมเรียนรู้ หมายถึง 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวต่าง
มีภูมิหลังที่แตกต่างกันดังนันน ชุมชนขนอมจึงอยากให้นักท่องเที่ยวและ
ชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งจะก่อให้เกิดความ
เข้าใจกันมากยิ่งยิ่งขึนน 

องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว  สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 
สรุปแนวทางการส่งเสริมการ
รับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช การวิเคราะห์
ระดับความส าคัญและ
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

   1) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการบริการร้านอาหาร
และเครื่องดื่มที่หลากหลายและได้มาตรฐาน  
   2) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการบริการการสื่อสาร
ทุกชนิดทุกจัดภายในชุมชน  
   3) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการบริการร้านอาหาร
และเครื่องดื่มเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 
   4) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความครบวงจรของ 
สิ่งอ านวยความสะดวก 



183 
 

(Importance-Performance 
Analysis: IPA) 

   5) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความสะอาดห้องนน า
สาธารณะและเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 

สรุปแนวทางการส่งเสริมการ
รับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช การสัมภาษณ์
เชิงลึก 
(In-Depth Interview) 

   1) แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว
ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ทางด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   
ต้องมีการจัดโซนนิ่งร้านอาหารและเครื่องดื่ม จัดให้มีการจัดการแบ่ง
ขายอาหารที่หลากหลายประเภทรวมไปถึงการจัดการมาตรฐานความ
สะอาดของร้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งร้านอาหารและเครื่องดื่มที่
ต้องการส่งเสริมเพ่ือให้เกิดการรับรู้ส าหรับนักท่องเที่ยวคือ อาหาร
พืนนที่ที่เป็นของชาวชุมชนขนอม และเครื่องดื่มที่เป็นของพืนนถิ่นเช่นกัน 
ได้แก่ ชาชัก โรตี มะตะโรตี ฯลฯ เมื่อมีแนวทางส่งเสริมความ
หลากหลายของร้านอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลายและเพ่ิมมาก
ขึนนสามารถส่งผลให้เกิดการรับรู้ทางด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
เกี่ยวกับร้าน อาหารและเครื่องดื่มได้มากขึนน และเพ่ือเป็นมาตรฐาน
เดียวกันของร้านอาหารและเครื่องดื่ม แต่ละร้านควรได้รับการรับรอง
และตรวจสอบจากองค์กรที่ให้การรับรองเกี่ยวกับมาตรฐานความ
สะอาดของอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือเป็นการรับรองความสะอาดของ
ร้านอาหารภายในชุมชน เพ่ือผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวจะได้รับ
ความหลากหลายของร้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงมาตรฐาน
ความสะอาดและปลอดภัยของอาหารเช่นเดียวกัน 
   2) แนวทางส่งเสริมและพัฒนาความสะอาดห้องนน าสาธารณะ
จ านวนการให้บริการของห้องนน าสาธารณะโดยการร่วมมือระหว่าง
สมาคมท่องเที่ยวขนอม และชุมชนขนอมร่วมมือกันในการจัดการ
รณรงค์ความสะอาดทันงแหล่งท่องเที่ยวรวมไปถึงความสะอาดของ
ห้องนน าสาธารณะภายใต้แคมเปญ เมืองขนอมสะอาด 
   3) แนวทางเพ่ือให้เกิดการรับรู้ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีมากขึนน 
เพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆให้ครบเพียงพอต่อความต้องการทันง
คนในชุมชนและนักท่องเที่ยว ได้แก่ ตู้เอทีเอ็ม ธนาคาร ควรมีจ านวน
เพ่ิมมากขึนน ไปรษณีย์  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สถานีต ารวจ 
พืนนที่จอดรถในแต่ละสถานที่ทันงแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักภายใน
ชุมชน ฯลฯ 
   4) แนวทางการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวขนอมเพ่ือให้เกิดการรับรู้
ให้แก่นักท่องเที่ยวคือ การเพ่ิมระบบสัญญาณให้ครอบคลุมทุกพืนนที่ 
ทันง สัญญาณโทรศัพท์ อินเตอร์เนต สัญญาณโทรทัศน์ ฯลฯ 
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องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว  การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 
สรุปแนวทางการส่งเสริมการ
รับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอมจังหวัด
นครศรีธรรมราช การวิเคราะห์
ระดับความส าคัญและ
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
(Importance-Performance 
Analysis: IPA) 

   1) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านจ านวนรถขนส่ง
สาธารณะมีจ านวนที่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 
   2) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านป้ายและสัญลักษณ์บอก
เส้นทางท่ีชัดเจนภายในพืนนที่ 
   3) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความสะดวกสบายของ
เส้นทางการคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สบาย 
   4) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความหลากหลาย
ประเภทของรถขนส่งสาธารณะ 

สรุปแนวทางการส่งเสริมการ
รับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช การสัมภาษณ์
เชิงลึก 
(In-Depth Interview) 

   1) แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว
ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอมทางด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
และชุมชนขนอม โดยให้ทางภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ 
ป้ายสื่อความหมายที่ชัดเจน บอกเส้นทางระยะทาง และป้ายที่
สามารถสื่อความหมาย ความส าคัญข้อมูลต่างๆของแหล่งท่องเที่ยว
นันนๆ แต่ละสถานที่  
   2) แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว
ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ทางด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
และชุมชนขนอมโดยการ ขยายถนนเป็นสี่เลนส์ เฉพาะบางพืนนที่     
แต่พืนนที่ส่วนใหญ่ที่ เป็นพืนนที่ชุมชนก็ยังคงเป็นรูปแบบสองเลนส์
แบบเดิมเพียงปรับทัศนียภาพของเส้นทางภายในพืนนที่ชุมชนขนอม 
พืนนถนนให้มีมาตรฐานลาดยาง ไม่ขรุขระ และเพ่ิมท่อระบายนน าเพ่ือ
ไม่ให้เกิดปัญหานน าท่วมถนนในช่วงที่ฝนตกเพ่ือความสะดวกสบายของ
นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนขนอม 
   3) แนวทางการส่งเสริมการรับรู้ทางด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
การรวมกลุ่มผู้ประกอบการด้านการขนส่งสาธารณะ เปิดเส้นทางรถ
หลากหลายเส้นทาง เพ่ิมประจ าทาง และความหลากหลายของรถ
ขนส่งสาธารณะให้มากขึนน เพ่ือเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวและคนใน
ชุมชนให้เพียงพอ 
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องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว  การให้บริการ (Service) 
สรุปแนวทางการส่งเสริมการ
รับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช การวิเคราะห์
ระดับความส าคัญและ
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
(Importance-Performance 
Analysis: IPA) 

   1) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความเป็นมิตร 
   2) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการมีมารยาทอัธยาศัย
และบุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการของบุคคลากรทางการท่องเที่ยว 
   3) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการพัฒนาและปรับปรุง
ให้มีคุณภาพ 
   4) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการให้บริการอย่าง
เสมอภาคเท่าเทียมกันของบุคคลากรทางการท่องเที่ยว 
   5) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความใส่ใจในการ
ให้บริการและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

สรุปแนวทางการส่งเสริมการ
รับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอมจังหวัด
นครศรีธรรมราช การสัมภาษณ์
เชิงลึก 
(In-Depth Interview) 

   1) แนวทางการสร้างการรับรู้คุณค่าเกี่ยวกับการให้บริการที่ดี 
เพ่ือการส่งมอบบริการส าหรับนักท่องเที่ยว ควรมีการจัดการอบรม 
(Training) ต่างๆ ทุกปี  หรือ ทุกไตรมาส เพ่ือเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนบุคคลากรทางการท่องเที่ยว ให้มีการจัดการด้านการบริการ
ที่ดี เช่น การอบรมด้านมารยาท ของบุคลากรทางการท่องเที่ยว    
การอบรมเรื่องพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้อง และการเสริมสร้าง
บุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการของกลุ่มบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการให้บริการชุมชน
ขนอม โดยในแต่ละผู้ประกอบการให้มีการส่งตัวแทนเข้ามาอบรมทุกๆ
ปี หรือ ทุกๆไตรมาส เพ่ือความเป็นมาตรฐานทางด้านบริการของ
ชุมชนขนอม 
   2) แนวทางการสร้างการรับรู้เพ่ือให้เกิดแก่นักท่องเที่ยวด้านความ
เป็นมิตรของบุคลากรทางการท่องเที่ยวจ าเป็นต้องสร้างองค์ความรู้
ความเข้าใจที่ดีส าหรับบุคลากรทางการท่องเที่ยวหรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเป็นอันดับแรก สร้างองค์ความรู้ น าองค์
ความรู้ที่มีมาถ่ายทอดโดยการส่งมอบบริการที่ดีอย่างเป็นมิตรส าหรับ
นักท่องเที่ยวต่อไป 
   3) แนวทางการสร้างการรับรู้คุณค่าการให้บริการที่ดีเท่าเทียมกัน
ของบุคลากรทางการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่า
เทียมกันชุมชนขนอมควรมีการจัดการอบรมปลูกฝังมาตรฐานการ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย เป็นมาตรฐานเดียวกันเท่า
เทียมกันให้กับผู้ประกอบการทุกๆด้าน 
   4) แนวทางการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านการบริการของ
บุคคลากรทางการท่องเที่ยวมากยิ่งขึนนจึงได้มีมาตรการการพัฒนาและ
ปรับปรุงมาตรการคุณภาพการให้บริการของบุคลากรและผู้มีส่วน
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เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทุกด้านโดยให้นักท่องเที่ยวร่วมกัน
เสนอแนะแนวทาง ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเพ่ือน ามาเป็นโอกาส
ในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหา หรือการพัฒนาให้ดีขึนนในส่วน
ของการบริการนักท่องเที่ยวทุกแห่งในขนอม ได้แก่ บุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวที่ให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว พนักงานโรงแรม พนักงาน
ร้านอาหาร พนักงานบริษัททัวร์ พนักงานการขนส่งคมนาคม เพ่ือให้
เกิดเป็นมาตรฐานการบริการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว  ความปลอดภัย (Safety and Security) 
สรุปแนวทางการส่งเสริมการ
รับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอมจังหวัด
นครศรีธรรมราช การวิเคราะห์
ระดับความส าคัญและ
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
(Importance-Performance 
Analysis: IPA) 

   1) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความปลอดภัยของ
กิจกรรมส าหรับนักท่องเที่ยว 
   2) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความปลอดภัยของ
แหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ส าหรับนักท่องเที่ยว 
   3) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการรายงานสถานการณ์ 
ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ภัยพิบัติ ต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่
นักท่องเที่ยว 
   4) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการจัดการติดตันงกล้อง 
CCTV เพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
   5) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความปลอดภัยของ
เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

สรุปแนวทางการส่งเสริมการ
รับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช การสัมภาษณ์
เชิงลึก 
(In-Depth Interview) 

   1) แนวทางการส่งเสริมการรับรู้ด้านความปลอดภัยส าหรับ
นักท่องเที่ยว ภายในแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญชุมชนขนอม ทางสมาคม
ขนอมและ คนในชุมชนขนอมเห็นว่าควรมีการจัดการเวรยาม 
รักษาความปลอดภัย ตรวจตราสถานที่ท่องเที่ยวทุกๆ 2 ชั่วโมงในแต่
ละแห่งโดยการเข้ามามีส่วนร่วมของภาครัฐ กรมการต ารวจท่องเที่ยว 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนอมและ ภาคีอ่ืนๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง    
เพ่ือความปลอดภัยภายในแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของชุมชนขนอม   
ในส่วนของหน้าชายหาดแต่ละที่พักที่อยู่หน้าชายหาดควรมีการ
จัดการพนักงานหรือบุคคลากรที่มีส่ วนเกี่ ยวข้องเข้ ามาดูแล
นักท่องเที่ยวแต่ละหน้าชายหาดของแต่ละที่พักเพ่ือเป็นการป้องกัน
อันตรายทางนน าส าหรับนักท่องเที่ยว ฯลฯ 
   2) แนวทางการส่งเสริมการสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวมากขึนน ผู้ประกอบการแต่ละที่ควรจัดการอุปกรณ์
ทางด้ านรักษาความปลอดภัยให้พร้อมเสมอทุกสถานการณ์            
เช่น กล้องวงจรปิด CCTV เบอร์ติดต่อฉุกเฉินส าหรับนักท่องเที่ยวติด
ไว้ภายในห้องพัก โครงสร้างของที่พักในแต่ละแห่งต้องมีการตรวจสอบ
ความปลอดภัยของโครงสร้างที่พักในแต่ละสถานที่ระบบไฟฟ้าภายใน
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ห้องพัก มีการจัดการติดตันงระบบสายดินป้องกันการรั่วไหลของไฟฟ้า
ภายในห้องพัก ผู้ประกอบการทางด้านที่พักหรือพนักงานควรมีความรู้
เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบืนองต้นเพ่ือเป็นการป้องกันรักษาพยาบาล
เบืนอต้นส าหรับนักท่องเที่ยว มีชุดปฐมพยาบาลในแต่ละที่พัก จุดรวม
พล เส้นทางหนีไฟที่ชัดเจน ระบบรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟไหม้ 
เช่น ถังดับเพลิง สายฉีดนน า และอุปกรณ์ฉุกเฉิน  
   3 )  แนวทางการส่ ง เสริมการรับรู้ ด้ านความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวด้วยการติดกล้องวงจรปิด CCTV ภายในชุมชนและแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ เ พ่ือเป็นการป้องกันการเกิด อาชญากรรม 
การโจรกรรม หรือการลักลอบสิ่งต่างๆที่ผิดกฎหมาย ฯลฯ และ 
เพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวด้านความปลอดภัย และยังเป็น
การสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความปลอดภัยภายในชุมชนขนอม 
   4) แนวทางการรับรู้ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวควรมีการจัดการอบรมเกี่ยวกับ ทักษะ ความรู้ ความช านาญ
เฉพาะด้านแต่ละสาขากิจกรรม และการอบรมปฐมพยาบาลเบืนอต้น 
เพ่ือเป็นการป้องกันเกิดอุบัติเหตุของนักท่องเที่ยวที่เกิดขึนน ซึ่งสิ่งที่
ส าคัญที่สุดส าหรับการท ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะต้องมีความ
ปลอดภัยเป็นหลัก 



 
 

 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงเรื่อง“แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่ง

ท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช” โดยมีวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา 1) เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม (Importance) 
2) เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
ขนอม 3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญ (Importance) และระดับการรับรู้
คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม 4) เพ่ือเสนอแนะ
แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม 
การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการใช้วิธีการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ  (Quantitative)  และเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) ที่มุ่งศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ซึ่งนักวิจัยได้มุ่งเน้นการศึกษาและสร้างแนวทางการ
ส่งเสริมไปพร้อมกับชุมชนในพ้ืนที่ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 400 คน จากนั้นน าข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ แปลผล 
แล้วน าเสนอในรูปแบบตารางต่อไป และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค IPA ในองค์ประกอบของ
แหล่งท่องเที่ยวแต่ละด้าน และ การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) เพ่ือได้มาซึ่งข้อมูลที่
ถูกต้อง สมบูรณ์ และครบถ้วน ช่วยสนับสนุนการวิจัยเชิงปริมาณให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ประธานชมรมท่องเที่ยวขนอม 
ผู้ประกอบการ ธุรกิจบริการท่องเที่ยวและตัวแทนการท่องเที่ยว ผู้ให้บริการที่พักและอาหาร รวมไปถึง
ชุมชนในพ้ืนที่ โดยระบุประชากรต้องเป็นคนในชุมชน โดยท าการสัมภาษณ์ไปจนกว่าข้อมูลจะซ้ า 
จึงหยุดการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยตรง (In-Depth Interview) นั้น เพ่ือให้ทราบความเห็น
แนวทางการปรับปรุง และแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้าน
อรรถประโยชน์ชุมชนขนอม โดยการน าเสนอข้อมูลส าหรับบทนี้ประกอบไปด้วย  4 ส่วนได้แก่ 5.1
สรุปผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลบทที่ 4 น าผลการสรุปผลการศึกษาน าเสนอในรูปแบบ
5.2 การอภิปรายผล 5.3 ข้อเสนอแนะ และการน าเสนอ 5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
ซึ่งมีรายละเอียดการน าเสนอในแต่ละส่วนดังต่อไปนี ้
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5.1 สรุปผลการศึกษา 
ผลการศึกษาเรื่ อง  “แนวทางการส่ ง เสริมการรับรู้ คุณค่ า องค์ประกอบแหล่ งท่องเที่ ยว 
ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช” สามารถสรุปผลโดยแยกตามวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ 
 

 5.1.1 สรุปผลปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนขนอม 
ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 

55.25 มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ32 สถานภาพสมรส จ านวน 182 คน  
คิดเป็นร้อยละ45.5 มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ53.5 
มีอาชีพพนักงานเอกชน จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ32.5 ส่วนใหญ่มาท่องเที่ยวครั้งแรก 
จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 
 

 5.1.2 เพื่อศึกษาระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม 
(Importance) 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความส าคัญขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว โดยรวมมีระดับ
ความส าคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 
1 ด้าน ได้แก่ ความปลอดภัย (Safety and Security) และส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 6 ด้าน ได้แก่ 
การให้บริการ (Service)  สิ่ งอ านวยความสะดวก (Amenities)  การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
(Accessibilities) ที่พัก (Accommodation) แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) กิจกรรม (Activities) 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
 1)  ความปลอดภัย  (Safety and Security)  โดยรวมมี ระดับความส าคัญมากที่ สุ ด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 8 ด้าน 
ได้แก่ กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่มี
ความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมมีการจัดการติดกล้อง CCTV 
เพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ที่พักแต่ละสถานที่ มีความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีการรายงานสถานการณ์ ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ภัยพิบัติต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว มีการให้บริการ สถานีต ารวจ ตู้ยาม เพียงพอภายในชุมชนขนอม 
มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในแต่ละสถานที่ การเข้าถึงสถานที่แหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย
ตลอดระยะทาง และความปลอดภัยอยู่ ในระดับมาก 1 ด้าน ได้แก่  เส้นทางในการเข้าถึง 
แหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย ตามล าดับ 
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 2) การให้บริการ (Service) โดยรวมมีระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดย
เรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน ได้แก่ บุคลากรทางการท่องเที่ยวมี
ความเป็นมิตร  และอยู่ในระดับมากทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีมารยาท อัธยาศัย
และบุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการ บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพ บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความใส่ใจการ
ให้บริการและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะ
ความช านาญ บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีให้บริการอย่างรวดเร็ว บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้บริการ
มีความถูกต้องตรงกับความต้องการของลูกค้า ตามล าดับ 
 3) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) โดยรวมมีระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่าอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
มีบริการที่หลากหลายและได้มาตรฐาน นักท่องเที่ยวสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารได้ทุกชนิดและทุกจุด
ภายในชุมชนขนอม ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีบริการที่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 
ห้องน้ าสาธารณะมีความสะอาดและเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ภายในชุมชนขนอมมี
สิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบวงจร พ้ืนที่จอดรถเพียงพอในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ 
ตามล าดับ 
 4)  การเข้ าถึ งแหล่ งท่องเที่ ยว  (Accessibilities)  โดยรวมมีระดับความส าคัญมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่าอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน ได้แก่ รถขนส่ง
สาธารณะมีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว มีป้ายและสัญลักษณ์บอกเส้นทางที่
ชัดเจนภายในพ้ืนที่ เส้นทางการคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกสบาย มีการให้บริการรถ
ขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้หลากหลายเส้นทาง ตามล าดับ 
 5) ที่พัก (Accommodation) โดยรวมมีระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดย
เรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่าอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน ได้แก่ ความสะอาดของที่พักตรงตามความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว ที่พักมีหลายประเภทในแหล่งท่องเที่ยวให้เลือกตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยว ราคาที่พักมีความเหมาะสมต่อคุณภาพ ที่พักมีการระบุราคาที่ชัดเจน ที่พักมีเพียงพอต่อ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาและวันสุดสัปดาห์  อัตราราคาที่พักมีหลายระดับให้
เลือกตามความต้องการของนักท่องเที่ยว ที่พักตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว ตามล าดับ 
 6) แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) โดยรวมมีระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่าอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน ได้แก่ ชุมชนขนอมมีความสมบูรณ์ทาง
กายภาพ/สภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนขนอมมีความสวยงาม ภาพรวมทั้งหมดของชุมชนขนอมสิ่งดึงดูดใจ
สถานทีท่่องเที่ยวเป็นที่น่าพอใจ ชุมชนขนอมมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ชุมชนขนอมมี
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ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ชุมชนขนอมมีสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆใกล้เคียงสามารถเดินทางไป
ท่องเที่ยวได ้ชุมชนขนอมมีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวหลายประเภท ตามล าดับ 
 7) กิจกรรม (Activities) โดยรวมมีระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดย
เรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่าอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน ได้แก่ ความคุ้มค่าต่อราคาของแพ็คเกจที่
น าเสนอขาย ได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมในชุมชนขนอม นักท่องเที่ยวทุกเพศ/วัย สามารถเข้าร่วม
ท ากิจกรรมในชุมชนขนอมได้ กิจกรรมมีความหลากหลายประเภท มีบริษัทให้บริกา รกิจกรรม
ท่องเที่ยวหลากหลาย และกิจกรรมที่อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมมีการจัดการการ
รองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี กิจกรรมตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 
ความหลากหลายของแพ็คเกจกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่จัดจ าหน่าย ตามล าดับ 
 

 5.1.3 เพื่อศึกษาระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) 
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม  
 ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว โดยรวมมี
ระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย 
พบว่าอยู่ในระดับมาก 7 ด้าน ได้แก่ การให้บริการ (Service) กิจกรรม (Activities) การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว (Accessibilities) แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) ที่พัก (Accommodation) ความปลอดภัย 
(Safety and Security) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า  
 1) การให้บริการ (Service) โดยรวมมีระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่าอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน ได้แก่ การให้บริการมี
ประสิทธิภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความรู้ ความเข้าใจ
และมีทักษะความช านาญ บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความเป็นมิตร บุคลากรทางการท่องเที่ยว มี
ความใส่ใจการใหบ้ริการและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีใหบ้ริการอย่างรวดเร็ว 
บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้บริการมีความถูกต้องตรงกับความต้องการของลูกค้า บุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีมารยาท 
อัธยาศัยและบุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการ มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพ ตามล าดับ  
 2) กิจกรรม (Activities) โดยรวมมีระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่าอยู่ในระดับมาก 8 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมมีประสิทธิภาพ
การด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความคุ้มค่าต่อราคาของแพ็คเกจที่น าเสนอขาย ประสบการณ์ที่
ได้รับจากกิจกรรมในชุมชน กิจกรรมมีการจัดการการรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี มีบริษัท
ให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลาย ความหลากหลายของแพ็คเกจกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่จัด
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จ าหน่าย กิจกรรมตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี กิจกรรมมีความ
หลากหลายประเภท นักท่องเที่ยวทุกเพศ/วัย สามารถเข้าร่วมท ากิจกรรมในชุมชนขนอมได้ ตามล าดับ 
 3) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) โดยรวมมีระดับประสิทธิภาพการด าเนินงาน
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่าอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน ได้แก่ 
การให้บริการรถขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้หลากหลายเส้นทาง 
มีป้ายและสัญลักษณ์บอกเส้นทางที่ชัดเจนภายในพ้ืนที่ เส้นทางการคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมี
ความสะดวกสบาย รถขนส่งสาธารณะมีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ตามล าดับ 
 4) แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) โดยรวมมีระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่าอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน ได้แก่ ชุมชนขนอม
มีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวหลายประเภท ภาพรวมทั้งหมดของชุมชนขนอมสิ่งดึงดูดใจสถานที่
ท่องเที่ยวเป็นที่น่าพอใจ ชุมชนขนอมมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ชุมชนขนอมมีสถานที่
ท่องเที่ยวอ่ืนๆใกล้เคียงสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้  และอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน ได้แก่ 
ชุมชนขนอมมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ชุมชนขนอมมีความสมบูรณ์ทางกายภาพ/สภาพ
สิ่งแวดล้อม ชุมชนขนอมมีความสวยงาม ตามล าดับ 
 5) ที่พัก (Accommodation) โดยรวมมีระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่าอยู่ในระดับมาก 7 ด้าน ได้แก่ ที่พักตั้งอยู่ใกล้กับ
แหล่งท่องเที่ยว  อัตราราคาที่ พักมีหลายระดับให้เลือกตามความต้องการของนักท่องเที่ยว 
ความสะอาดของที่พักตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว ที่พักมีการระบุราคาที่ชัดเจน 
ที่พักมีเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาและวันสุดสัปดาห์  ราคาที่พักมี
ความเหมาะสมต่อคุณภาพ ที่พักมีหลายประเภทในแหล่งท่องเที่ยวให้เลือกตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยว ตามล าดับ 
 6) ความปลอดภัย (Safety and Security) โดยรวมมีระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่าอยู่ในระดับมาก 9 ด้าน ได้แก่ 
การเข้าถึงสถานที่แหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัยตลอดระยะทาง ที่พักแต่ละสถานที่มีความปลอดภัย
ส าหรับนักท่องเที่ยว มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในแต่ละสถานที่  มีการให้บริการ สถานีต ารวจ 
ตู้ยาม เพียงพอภายในชุมชนขนอม กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว 
เส้นทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมมีการจัดการติด
กล้อง CCTV เพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่มีความปลอดภัย
ส าหรับนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีการราย งานสถานการณ์ ด้านสุขอนามัย 
ความปลอดภัย ภัยพิบัติต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว ตามล าดับ 
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 7) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) โดยรวมมีระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่าอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน ได้แก่ 
พ้ืนที่จอดรถเพียงพอในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ ห้องน้ าสาธารณะมีความสะอาดและ
เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีบริการที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารได้ทุกชนิดและทุกจุดภายในชุมชน
ขนอม ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีบริการที่หลากหลายและได้มาตรฐาน ภายในชุมชนขนอมมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีครบวงจร ตามล าดับ 
 

ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในวัตถุประสงค์ที่ข้อ 1 . เพ่ือศึกษาระดับ 
การรับรู้คุณค่าความส าคัญแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม (Importance) น ามาท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้คุณค่า
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน(Performance) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม มาท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis) (Martilla, 1977) เพ่ือวิเคราะห์ความส าคัญ
และประสิทธิภาพการด าเนินงาน  ต่อองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว โดยการวิเคราะห์กระท าโดยการใช้
กราฟแบ่งออกเป็นแกนตั้งและแกนนอนตัดกันโดยแกนตั้ง (แกน X) จะบอกถึงระดับความส าคัญ ส่วน
แกนนอน (แกน Y) จะบอกถึงประสิทธิภาพการด าเนินงาน โดยภายในกราฟจะแบ่งการวัดเป็น 
2 ระดับ คือระดับมากและระดับน้อย โดยผลลัพธ์ที่ได้เมื่อตกอยู่ที่ Quadrants ใดสามารถอธิบาย
ความหมายได้ 4 ลักษณะ (Martilla, 1977) ดังต่อไปนี้ 

ซึ่งส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญและประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวโดยรวม สามารถสรุปจ าแนกข้อมูลออกเป็น 4 Quadrants ดังนี้ 

1)  Quadrants A (Concentrate Here)  ได้แก่  สิ่ งอ านวยความสะดวก (Amenities)  
และ ความปลอดภัย (Safety and Security) ซึ่งแสดงถึง นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นนั้น
อยู่ระดับมาก แต่นักท่องเที่ยวมีการรับรู้ทางด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานของประเด็นเกี่ยวกับสิ่ง
อ านวยความสะดวก (Amenities) และ ความปลอดภัย (Safety and Security)น้อย จึงถือว่าเป็น
จุดอ่อนของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมที่ต้องให้ความส าคัญและหาวิธีการในการแก้ไขปรับปรุงหัวข้อ
สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) และ ความปลอดภัย (Safety and Security) โดยเร่งด่วน 

2) Quadrant B (Keep up Good Work) ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 
และ การให้บริการ (Service) ซึ่งแสดงถึงนักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นนั้นอยู่ในระดับมาก 
และนักท่องเที่ยวรับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงานในประเด็นนั้นมากเช่นกัน จึงถือว่าเป็นการแสดงถึง
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จุดแข็งของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน คือ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) และ การให้บริการ 
(Service) ที่ต้องรักษาคุณภาพให้อยู่ในระดับมากต่อไป 

3) Quadrant C (Low Priority) ได้แก่ ที่พัก (Accommodation) และ แหล่งท่องเที่ยว 
(Attraction)  ซึ่ งแสดงถึงนักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็นที่ พัก (Accommodation)  
และแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) อยู่ระดับน้อย และยังมีระดับการรับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ในประเด็นนั้นอยู่ในระดับน้อยเช่นกัน จึงถือเป็นประเด็นที่ควรให้ความส าคัญรองลงมา แต่ยังอย่างไรก็
ตามที่พัก (Accommodation) และ แหล่งท่องเที่ยว (Attraction)  สามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้โดย
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของนักท่องเที่ยว 

4) Quadrant D (Possible Overkill) ได้แก่ กิจกรรม (Activities) แสดงถึงนักท่องเที่ยวให้
ความส าคัญในประเด็นนั้นอยู่ในระดับน้อย แต่นักท่องเที่ยวกลับมีการรับรู้ประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ในประเด็นกิจกรรม (Activities)  อยู่ ในระดับมาก ซึ่ งแสดงว่าความส าเร็จในการพัฒนาที่ 
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมควรท าการรักษามาตรฐานกิจกรรม (Activities) ที่ดีอย่างนี้ต่อไป 
 

 5.1.5 เพื่อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้าน
อรรถประโยชน์ชุมชนขนอม 

ผลการศึกษาระดับการรับรู้ความส าคัญและประสิทธิภาพการด าเนินงาน จากการวิเคราะห์ 
Importance-Performance Analysis: IPA ขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือเสนอแนะแนว
ทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

1) แหล่งท่องเที่ยว (Attraction)   มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยว 
ด้านความสมบูรณ์ทางกายภาพ/สภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนขนอม , มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้
คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านความสวยงามของชุมชน, มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชน และ มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่า
แหล่งท่องเที่ยวด้านสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆใกล้เคียงสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ 

2) ที่พัก (Accommodation) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้าน 
ความหลากหลายของประเภทที่พักตามความต้องการของนักท่องเที่ยว, มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้
คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านราคาที่พักและความเหมาะสมต่อคุณภาพ, มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้
คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านจ านวนที่พักเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดา
และวันสุดสัปดาห์ และ มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านความสะอาดที่พัก 

3) กิจกรรม  (Activities) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความสามารถเข้าร่วมท า
กิจกรรมในชุมชนขนอมของนักท่องเที่ยวทุกเพศ/วัยได้, มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้าน 
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ความหลากหลายของแพ็คเกจกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่จัดจ าหน่าย, มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้
คุณค่าด้านการตอบสนองต่อความต้องการทางด้านกิจกรรมของนักท่องเที่ยว และ มุ่งการพัฒนา
ส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความหลากหลายประเภทของกิจกรรม 

4) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการบริการ
ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลายและได้มาตรฐาน, มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้าน 
การบริการการสื่อสารทุกชนิดทุกจัดภายในชุมชน, มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการ
บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว, มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการ
รับรู้คุณค่าด้านความครบวงจรของสิ่งอ านวยความสะดวก และ มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่า
ด้านความสะอาดห้องน้ าสาธารณะและเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 

5) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่า 
ด้านจ านวนรถขนส่งสาธารณะมีจ านวนที่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว, มุ่งการพัฒนา
ส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านป้ายและสัญลักษณ์บอกเส้นทางที่ชัดเจนภายในพ้ืนที่, มุ่งการพัฒนา
ส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความสะดวกสบายของเส้นทางการคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สบาย 
และมุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความหลากหลายประเภทของรถขนส่งสาธารณะ 

6) การให้บริการ (Service) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความเป็นมิตร, 
มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการมีมารยาทอัธยาศัยและบุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการของ
บุคคลากรทางการท่องเที่ยว, มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการพัฒนาและปรับปรุงให้มี
คุณภาพ, มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันของ
บุคคลากรทางการท่องเที่ยว และ มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความใส่ใจในการให้บริการ
และแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

7) ความปลอดภัย (Safety and Security) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้าน 
ความปลอดภัยของกิจกรรมส าหรับนักท่องเที่ยว, มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้าน 
ความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ส าหรับนักท่องเที่ยว,  มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้
คุณค่าด้านการรายงานสถานการณ์ ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ภัยพิบัติ ต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่
นั กท่อง เที่ ยว ,  มุ่ งการ พัฒนาส่ ง เสริมการรับรู้ คุณค่ าด้ านการจัดการติดตั้ งกล้ อง  CCTV 
เพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และ มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความปลอดภัย 
ของเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

ผลการศึกษา จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) ขององค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยว เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้าน
อรรถประโยชน์ชุมชนขนอม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
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1) แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ของขนอมให้เกิดการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม คือ การสนับสนุนให้ชุมชนขนอมร่วม
กิจกรรมการถ่ายทอดเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนขนอมทุกวันหยุดสุดสัปดาห์  
เสาร์ – อาทิตย์ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้และสามารถได้รับประสบการณ์จากชุมชนขนอม
มากขึ้นซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นจะสามารถก่อให้เกิดการรับรู้ด้านเอกลักษณ์ของชุมชนขนอมได้มากขึ้น, 
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขนอมให้เกิดการรับรู้ด้านความสมบูรณ์ทางกายภาพ
และสิ่งแวดล้อมนั้น ชุมชนขนอมเสนอแนะแนวทางการสงเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบกรีนทัวร์ริซึม 
(Green Tourism) เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของความอุดมสมบูรณ์ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนขนอมให้ยั่งยืน, แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านความสวยงามภายในชุมชน
ขนอม คือ การร่วมกันรักษาความสะอาด รณรงค์เกี่ยวกับความสะอาดเพ่ือสร้างทัศนียภาพ ภูมิทัศน์ 
และบรรยากาศของสถานที่แหล่งท่องเที่ยวของขนอมให้เกิดความสวยงามอย่างทั่วถึง โดยมีการ
รณรงค์โดยใช้ป้ายสื่อประชาสัมพันธ์รวมถึงจัดเป็นแคมเปญในแต่ละอาทิตย์ต่อหนึ่งแห่ง หมุนเวียนไป 
ซึ่งการจัดการสร้างสรรค์ ทัศนียภาพ ภูมิทัศน์ และบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนขนอม 
โดยผ่านความร่วมมือในการจัดการ ได้แก่ ตัวแทนจากทางภาครัฐ เอกชน สมาคมท่องเที่ยวขนอม 
และนักท่องเที่ยว และ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆที่ใกล้เคียงสามารถ
เดินทางไปท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก คือการจัดการสร้างเส้นทาง Route and Tract การสร้างเส้นทาง
การท่องเทียวที่เชื่อมต่อกันเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่หลากหลาย
เพ่ิมมากขึ้น การเสนอแนะดังกล่าวนั้น อาจจะมีการจัดการสร้าง Route and Tract ที่เป็นในรูปแบบ
ของแผนที่ แผนพับ แอพพลิเคชั่น ป้ายท่องเที่ยว Route and Tract ต่างๆให้มีความหลากหลายมาก
ขึ้น โดยการมีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว
สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายขึ้น 

2) ที่พัก (Accommodation) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาที่พักให้มีความเหมาะสม
ทางด้านราคาต่อคุณภาพสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว จ าเป็นต้องมีการจัดการรวมกลุ่ม
ผู้ประกอบการทางด้านที่พักเพ่ือก าหนดเพดานราคาของที่พักให้สอดคล้องกับคุณภาพ มาตรฐานให้
มากที่สุด เพ่ือเป็นการไม่เอาเปรียบลูกค้า และก าหนด ช่วงเวลาการปรับราคา ได้แก่ ไฮซีซั่น (High 
Season) และ โลวซีซั่น (Low Season) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่พักอาจจะต้องมีการจัดการติด
ใบประกาศรับรองเกี่ยวกับราคาและคุณภาพที่เหมาะสมให้กับโรงแรมที่เข้าร่วม, แนวทางการส่งเสริม
และพัฒนาให้เกิดการรับรู้คุณค่าด้านที่พัก ความหลากหลายประเภทของที่พักจึงต้องมีการจัดการใน
รูปแบบ ยูสโฮเทล (Youth Hotel) หรือ แบบโฮมสเตย์ (HomeStay)ให้มากขึ้น หรือ โรงแรมที่แปลก
ใหม่มากขึ้น เ พ่ือตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย กลุ่มของนักทองเที่ยวได้มากขึ้น, 
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แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความสะอาดของห้องพักในแต่ละที่พัก คือ ในแต่ละเดือนควรมี
การตรวจสอบ Audit เพ่ือรับรองว่าที่พัก มีความสะอาดมาตรฐานที่เพียงพอส าหรับลูกค้า ซึ่งทางกลุ่ม
ผู้ประกอบการทางด้านที่พักควรมีการรวมกลุ่มกันตั้งมาตรฐานความสะอาดขึ้น และมีการรับรองการ
ตรวจสอบทุกเดือนเพ่ือให้เกิดความเชื่อถือเรื่องความสะอาดของที่พัก และมีการรับรองความสะอาด
ของที่พักด้วยมาตรฐานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการรับรู้
ทางด้านที่พักจ าเป็นต้องระบุราคาที่ชัดเจน การรวมกลุ่มผู้ประกอบการทางด้านที่พักมีการตรวจสอบ
ราคา ระบุเงื่อนไข ราคาต่างๆอย่างชัดเจน มีการตรวจสอบทุกครั้งช่วงเวลาการปรับเปลี่ยนราคาแต่ละ
ฤดูกาลท่องเที่ยว เพ่ือประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการด้านที่พักและ นักท่องเที่ยว 

3) กิจกรรม  (Activities) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่นักท่องเที่ยวทุกเพศ/วัย 
สามารถเข้าร่วมได้เกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมด้านกิจกรรม (Activities) คือ 
กิจกรรมการปั่นจักยาน เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนขนอม, แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาด้านกิจกรรมความ
หลากหลายที่เพิ่มมากขึ้นคือ การปั่นจักยานเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนขนอม การเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตของคน
ขนอมให้มากขึ้นเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากที่เป็นอยู่ ซึ่งจะเป็นในรูปแบบการท่องเที่ยว
ชุมชน และ การเสนอแนะเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาแนวทางการสร้างคุณค่าให้ เกิดการรับรู้ 
แก่นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้าง ร่วมแลกเปลี่ยน ร่วมเรียนรู้ ซึ่งแต่ละอย่าง
ต่างมีความหมายที่แตกต่างกันไป เช่น ร่วมคิด หมายถึง ชุมชนขนอมให้นักท่องเที่ยวร่วมคิดแสดงออก
ความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวขนอมให้เกิดความยั่งยืนได้ ร่วมท า หมายถึง การที่นักท่องเที่ยว
เข้ามามีส่วนร่วมท ากิจกรรมร่วมใช้วิถีชีวิตในรูปแบบของชุมชนขนอม วิถีชีวิตประมง ร่วมสร้าง 
หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์สร้างความภักดีต่อชุมชนระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชนขนอมเพ่ือให้
เกิดการมาเที่ยวซ้ า เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ร่วมแลกเปลี่ยน ร่วมเรียนรู้  หมายถึง 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวต่างมีภูมิหลังที่แตกต่างกันดังนั้น 
ชุมชนขนอมจึงอยากให้นักท่องเที่ยวและชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งจะก่อให้เกิด
ความเข้าใจกันมากยิ่งยิ่งขึ้น 

4) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities)  แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ทางด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ต้องมีการจัดโซนนิ่ง
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม จัดให้มีการจัดการแบ่งขายอาหารที่หลากหลายประเภทรวมไปถึงการจัดการ
มาตรฐานความสะอาดของร้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการส่งเสริม
เพ่ือให้เกิดการรับรู้ส าหรับนักท่องเที่ยวคือ อาหารพื้นที่ที่เป็นของชาวชุมชนขนอม และเครื่องดื่มที่เป็น
ของพ้ืนถิ่นเช่นกัน ได้แก่ ชาชัก โรตี มะตะโรตี ฯลฯ เมื่อมีแนวทางส่งเสริมความหลากหลายของ
ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลายและเพ่ิมมากข้ึนสามารถส่งผลให้เกิดการรับรู้ทางด้านสิ่งอ านวย
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ความสะดวกเกี่ยวกับร้าน อาหารและเครื่องดื่มได้มากขึ้น และเพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกันของ
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม แต่ละร้านควรได้รับการรับรองและตรวจสอบจากองค์กรที่ให้การรับรอง
เกี่ยวกับมาตรฐานความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือเป็นการรับรองความสะอาดของ
ร้านอาหารภายในชุมชน เพ่ือผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวจะได้รับความหลากหลายของร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม รวมไปถึงมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยของอาหารเช่นเดียวกัน, แนวทางส่งเสริม
และพัฒนาความสะอาดห้องน้ าสาธารณะจ านวนการให้บริการของห้องน้ าสาธารณะโดยการร่วมมือ
ระหว่างสมาคมท่องเที่ยวขนอม และชุมชนขนอมร่วมมือกันในการจัดการรณรงค์ความสะอาดทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวรวมไปถึงความสะอาดของห้องน้ าสาธารณะภายใต้แคมเปญ เมืองขนอมสะอาด, 
แนวทางเพ่ือให้เกิดการรับรู้ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่มากขึ้น เพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆให้
ครบเพียงพอต่อความต้องการทั้งคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว ได้แก่ ตู้เอทีเอ็ม ธนาคาร ควรมีจ านวน
เพ่ิมมากขึ้น ไปรษณีย์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สถานีต ารวจ พื้นที่จอดรถในแต่ละสถานที่ทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวและสถานที่พักภายในชุมชน ฯลฯ และ แนวทางการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวขนอมเพ่ือให้
เกิดการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวคือ การเพ่ิมระบบสัญญาณให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทั้ง สัญญาณโทรศัพท์ 
อินเตอร์เนต สัญญาณโทรทัศน์ ฯลฯ 

5) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities)  แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่า
องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ทางด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
และชุมชนขนอม โดยให้ทางภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ ป้ายสื่อความหมายที่ชั ดเจน  
บอกเส้นทาง ระยะทาง และป้ายที่สามารถสื่อความหมาย ความส าคัญข้อมูลต่างๆของแหล่งท่องเที่ยว
นั้นๆ แต่ละสถานที่  แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้าน
อรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ทางด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และชุมชนขนอมโดยการขยายถนน
เป็นสี่เลนส์ เฉพาะบางพ้ืนที่ แต่พ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่เป็นพ้ืนที่ชุมชนก็ยังคงเป็นรูปแบบสองเลนส์แบบเดิม
เพียงปรับทัศนียภาพของเส้นทางภายในพ้ืนที่ชุมชนขนอม พ้ืนถนนให้มีมาตรฐานลาดยาง   ไม่ขรุขระ 
และเพ่ิมท่อระบายน้ าเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาน้ าท่วมถนนในช่วงที่ฝนตกเพ่ือความสะดวกสบายของ
นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนขนอม และ แนวทางการส่งเสริมการรับรู้ทางด้านการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว การรวมกลุ่มผู้ประกอบการด้านการขนส่งสาธารณะ เปิดเส้นทางรถหลากหลายเส้นทาง 
เพ่ิมประจ าทาง และความหลากหลายของรถขนส่งสาธารณะให้มากขึ้น เพ่ือเป็นการรองรับ
นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนให้เพียงพอ 

6) การให้บริการ (Service)  แนวทางการสร้างการรับรู้คุณค่าเกี่ยวกับการให้บริการที่ดี 
เพ่ือการส่งมอบบริการส าหรับนักท่องเที่ยว ควรมีการจัดการอบรม (Training) ต่างๆ ทุกปี หรือ 
ทุกไตรมาส เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนบุคคลากรทางการท่องเที่ยว ให้มีการจัดการด้านการบริการ
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ที่ดี เช่น การอบรมด้านมารยาท ของบุคลากรทางการท่องเที่ยว การอบรมเรื่องพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้อง และการเสริมสร้างบุคลิกภาพ
ที่ดีในการให้บริการของกลุ่มบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
และการให้บริการชุมชนขนอม โดยในแต่ละผู้ประกอบการให้มีการส่งตัวแทนเข้ามาอบรมทุกๆปี หรือ 
ทุกๆไตรมาส เพ่ือความเป็นมาตรฐานทางด้านบริการของชุมชนขนอม, แนวทางการสร้างการรับรู้
เพ่ือให้เกิดแก่นักท่องเที่ยวด้านความเป็นมิตรของบุคลากรทางการท่องเที่ยวจ าเป็นต้องสร้างองค์
ความรู้ความเข้าใจที่ดีส าหรับบุคลากรทางการท่องเที่ยวหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเป็น
อันดับแรก สร้างองค์ความรู้ น าองค์ความรู้ที่มีมาถ่ายทอดโดยการส่งมอบบริการที่ดีอย่างเป็นมิตร
ส าหรับนักท่องเทีย่วต่อไป, แนวทางการสร้างการรับรู้คุณค่าการให้บริการที่ดีเท่าเทียมกันของบุคลากร
ทางการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันชุมชนขนอมควรมีการจัดการอบรม
ปลูกฝังมาตรฐานการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยเป็นมาตรฐานเดียวกันเท่าเทียมกันให้กับ
ผู้ประกอบการทุกๆด้าน และ แนวทางการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านการบริการของบุคคลากร
ทางการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นจึงได้มีมาตรการการพัฒนาและปรับปรุงมาตรการคุณภาพการให้บริการ
ของบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทุกด้านโดยให้นักท่องเที่ยวร่วมกันเสนอแนะ
แนวทาง ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเพ่ือน ามาเป็นโอกาสในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหา หรือ
การพัฒนาให้ดีขึ้นในส่วนของการบริการนักท่องเที่ยวทุกแห่งในขนอม ได้แก่ บุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวที่ให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว พนักงานโรงแรม พนักงานร้านอาหาร พนักงานบริษัททัวร์  
พนักงานการขนส่งคมนาคม เพ่ือให้เกิดเป็นมาตรฐานการบริการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

7) ความปลอดภัย (Safety and Security) แนวทางการส่งเสริมการรับรู้ด้านความปลอดภัย
ส าหรับนักท่องเที่ยว ภายในแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญชุมชนขนอม ทางสมาคมขนอมและ คนในชุมชน
ขนอมเห็นว่าควรมีการจัดการเวรยาม รักษาความปลอดภัย ตรวจตราสถานที่ท่องเที่ยวทุกๆ 2 ชั่วโมง
ในแต่ละแห่งโดยการเข้ามามีส่วนร่วมของภาครัฐ กรมการต ารวจท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนต าบล
ขนอมและ ภาคีอ่ืนๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือความปลอดภัยภายในแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของชุมชน  
ขนอม ในส่วนของหน้าชายหาดแต่ละที่พักที่อยู่หน้าชายหาดควรมีการจัดการพนักงานหรือบุคคลากร
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาดูแลนักท่องเที่ยวแต่ละหน้าชายหาดของแต่ละที่พักเพ่ือเป็นการป้องกัน
อันตรายทางน้ าส าหรับนักท่องเที่ยว ฯลฯ, แนวทางการส่งเสริมการสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวมากขึ้น ผู้ประกอบการแต่ละที่ควรจัดการอุปกรณ์ทางด้านรักษาความปลอดภัยให้
พร้อมเสมอทุกสถานการณ์ เช่น กล้องวงจรปิด CCTV เบอร์ติดต่อฉุกเฉินส าหรับนักท่องเที่ยวติดไว้
ภายในห้องพัก โครงสร้างของที่พักในแต่ละแห่งต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างที่พัก
ในแต่ละสถานที่ระบบไฟฟ้าภายในห้องพัก มีการจัดการติดตั้งระบบสายดินป้องกันการรั่วไหลของ
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ไฟฟ้าภายในห้องพัก ผู้ประกอบการทางด้านที่พักหรือพนักงานควรมีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นเพ่ือเป็นการป้องกันรักษาพยาบาลเบื้อต้นส าหรับนักท่องเที่ยว มีชุดปฐมพยาบาลในแต่ละที่
พัก จุดรวมพล เส้นทางหนีไฟที่ชัดเจน ระบบรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟไหม้ เช่น ถังดับเพลิง 
สายฉีดน้ า และอุปกรณ์ฉุกเฉิน ฯลฯ, แนวทางการส่งเสริมการรับรู้ด้านความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวด้วยการติดกล้องวงจรปิด CCTV ภายในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันการเกิด อาชญากรรม การโจรกรรม หรือการลักลอบสิ่งต่างๆที่ผิดกฎหมาย ฯลฯ และ  
เพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวด้านความปลอดภัย และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยภายในชุมชนขนอมมากยิ่งขึ้น และ แนวทางการรับรู้ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวควรมีการจัดการอบรมเกี่ยวกับ ทักษะ ความรู้ ความช านาญเฉพาะด้านแต่
ละสาขากิจกรรม และการอบรมปฐมพยาบาลเบื้อต้น เพ่ือเป็นการป้องกันเกิดอุบัติ เหตุของ
นักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น ซึ่งสิ่งที่ส าคัญที่สุดส าหรับการท ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะต้องมีความปลอดภัย
เป็นหลัก 
 

5.2 อภิปรายผล 
ผลการศึกษาเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว 

ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช” ได้น าผลการศึกษามาพิจารณาประกอบ
กับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลการวิเคราะห์ ที่ได้จากแบบสอบถาม 
และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้ 

1)  ปั จ จั ย ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ เ ดิ น ท า ง ม า ท่ อ ง เ ที่ ย ว ชุ ม ช น ข น อ ม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า สัดส่วนระหว่างเพศหญิงและเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55.25 และ 
ร้อยละ 44.75 ตามล าดับ มีสัดส่วนแตกต่างกันค่อนข้างน้อย ประกอบอายุของผู้ที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวชุมชนขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีหลากหลายช่วงวัย ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุอยู่ที่ 31-40 ปี 
มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานเอกชน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (พรศิริ บินนาราวี, 2555) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวในอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  พบว่า  นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุของผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีหลากหลาย
ช่วงวัย ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุอยู่ที่ 31-40 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพส่วนใหญ่
เป็นพนักงานเอกชน จึงสามารถสรุปผลการวิจัยด้านปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวชุมชนขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสอดคล้องตามงานวิจัยของของ (พรศิริ บินนาราวี, 
2555) 
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2) ระดับความส าคัญขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว จากความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว 
พบว่า โดยภาพรวมขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว มีระดับความส าคัญมาก สอดคล้องกับ Pizam 
(1978) นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญเป็นอย่างมากกับ ปัจจัยทางด้านองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว ชายหาด ที่พัก อาหารและเครื่องดื่มสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงสังคมที่เป็นอยู่ของ
แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีประเด็นต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
6 ด้าน และมากที่สุด 1 ด้าน โดยประเด็นมากที่สุด คือความปลอดภัย  มีความสอดคล้องกับแนวคิด
ของ (Narayan, 2008; Peter, 2000; Pizam., 1999; Richard, 2003) ความปลอดภัยเป็นปัจจัย
ส าคัญในการตัดสินใจ เดินทางของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยทางอุบัติภัยหรือความ
ปลอดภัยจากอาชญากรรม แหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดการด้านความปลอดภัยและสวัสดิภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น  และ
องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 6 ด้าน  ได้แก่  การให้บริการ (Service) 
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง  ชั ย ส ม พ ล  ช า ว ป ร ะ เ ส ริ ฐ  ( 2 5 4 6 )  แ ล ะ แ น ว คิ ด ข อ ง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551) กล่าวถึง การให้บริการที่ดีเลิศตรงกับความต้องการหรือเกิน
ความต้องการของลูกค้าจนท าให้ลูกค้าเกิดความพอใจ รวมไปถึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Parasuraman (1998) ว่าด้วยการให้บริการจัดเป็นอุปทานประเภทหนึ่งที่รองรับให้เกิดความ
สะดวกสบายและความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยว  สอดคล้องกับ Sebastian (2003) กล่าวว่า 
การสนับการให้บริการต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบของพ้ืนที่ วัตถุประสงค์ของการจัดการการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นไปในทิศทางใด ดังนั้นการให้บริการจึงจัดเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว ได้เช่นกัน 
นอกจากนี้ สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Cooper (1998) แหล่ง
ท่องเที่ยวจ าเป็นต้องมีการบริการด้านต่าง ๆ มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยว การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพทาย บ ารุง
จิตต์ (2549) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ศักยภาพและความพร้อมของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย พบว่า ความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวให้ความสนใจอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Middleton (1994) และ 
Dickman (1997)กล่าวถึงการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง  โดย
ระดับความส าคัญที่พัก (Accommodation) อยู่ในระดับมากมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พิชัย นิรมานสกุล (2011) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการท่องเที่ยว การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้
ภาพลักษณ์ และการยอมรับคุณค่าแบรนด์เมืองท่องเที่ยวไทย กล่าวถึง การรับรู้ภาพลักษณ์แบรนด์
เมืองท่องเที่ยวไทยชาวไทยมีการรับรู้ในระดับมาก คือ คุณภาพโรงแรมและที่พัก แหล่งท่องเที่ยว 
(Attraction) อยู่ในระดับความส าคัญมาก ซึ่งมีผลการวิจัยแตกต่างจาก จารีรัตน์ ดาวสวย (2555) 
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ที่ได้วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบทัศนคติและความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว ภาพลักษณ์แหล่ง
ท่องเที่ยว และพฤติกรรมการท่องเที่ยวในพัทยากับหัวหินของนักท่องเที่ยวชาวไทยปรากฏว่าทัศนคติ
ของนักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลางด้วยเหตุผลที่ว่านักท่องเที่ยว
จะให้ความส าคัญกับแหล่งท่องเที่ยวที่ในเรื่องความสะอาด ทิวทัศน์ บรรยากาศ กายภาพทาง 
ด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของชายหาดของชายหาดรวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงทาง 
ด้านวัฒนธรรมเป็นอย่างมากของพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวพัทยาและหัวหิน   ซึ่งมีความแตกต่างจาก
งานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างให้ความส าคัญกับแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากด้วยสภาพ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนขนอมมีความอุดมสมบูรณ์ที่หลากหลายทาง
กายภาพของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีความแตกต่างจากงานวิจัยของ จารีรัตน์ ดาวสวย (2555) 
ที่มีการศึกษาทางด้านแหล่งท่องเที่ยวของ พัทยา และหัวหินที่มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมาก
เพียงพอแล้ว ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น 
จึงท าให้นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวมี่ความส าคัญที่แตกต่างกันกับ
งานวิจัยชิ้นนี้ แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญระหว่าง พัทยา หัวหิน และ ชุมชน
ขนอม คือ ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว สภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่ดีที่สามารถสร้าง
ประสบการณ์การท่องเที่ยวและความประทับใจส าหรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้แหล่ง
ท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จได้นั้นจะต้องมีกิจกรรม (Activities) ที่สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดี
ส าหรับนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันกับแนวคิดที่มีความสอดคล้องกับ Inkpen (1998) คือ กิจกรรมต่างมี
ความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับนักท่องเที่ยวซึ่งแสวงหาประสบการณ์จึงจ าเป็นต้องมีกิจกรรมให้
นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในแหล่ง
ท่องเที่ยว สอดคล้องกับ Clarke (1995) ประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจากแหล่งท่องเที่ยว 
จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบอยู่ 4 องค์ประกอบเพ่ือให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ ได้แก่ สิ่งอ านวยความ
สะดวกภายในพ้ืนที่ สถานที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว สภาพแวดล้อมโดยรวมของพ้ืนที่ และความสัมพันธ์
ระหว่าง นักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ท่องเที่ยวที่จะสามารถสร้างประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยวได้เป็น
อย่างดี เชื่อมโยงกับ Crompton. (1989) กล่าวว่า ส่วนใหญ่ผู้คนได้ประสบการณ์ เรียนรู้จากการ
ท่องเที่ยว โดยการพบปะผู้คนกลุ่มใหม่ๆ สถานที่ใหม่ๆ ความสัมพันธ์ใหม่ และการแลกเปลี่ยนความรู้
ใหม่ๆซึ่งกันและกัน ซึ่งมีความแตกต่างจากงานวิจัยของ ทศพล เดชะ (2553) ได้ศึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์
การท่องเที่ยวการรับรู้ต่อการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ และพฤติกรรมของนักท่อง เที่ยว
ชาวต่างชาติในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ซึ่งนักท่องเที่ยวมีทัศนคติต่อความส าคัญของผลิตภัณฑ์  
การท่องเที่ยว 5 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม สถานที่พักแรม 
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  จงึสามารถสรุปผลการวิจัยด้าน



203 
 

องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว โดยภาพรวมของระดับความส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม 
จังหวัด นครศรีธรรมราช อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีผลที่สอดคล้องและแตกต่างไปจากนักวิจัยท่านอ่ืนใน
บางส่วนแต่ผลการวิจัยระดับความส าคัญโดยรวมขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนขนอม 
จังหวัด นครศรีธรรมราช ถือได้ว่านักท่องเที่ยวให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก จากผลการศึกษาระดับ
ความส าคัญจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวต่างให้ความส าคัญกั บประโยชน์ที่จะได้รับมาที่สุดคือ 
ความปลอดภัย นอกจากนี้องค์ประกอบทางด้านอ่ืนๆ นักท่องเที่ยวต่างให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน กล่ าวคือ นักท่องเที่ ยวต่ างให้ความส าคัญกับป ระโยชน์ที่นักท่องเที่ ยวจะได้ รั บ 
ซึ่งการที่จะสามารถท าให้นักท่องเที่ยวได้รับสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการนั้น พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวจ าเป็น
อย่างยิ่งในการสร้างการรับรู้คุณค่าเพ่ือให้เกิดแก่นักท่องเที่ยวได้ว่า หากนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่จะได้รับประโยชน์จากองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่มากที่สุด 
สามารถสร้างความสะดวกสบายส าหรับนักท่องเที่ยว ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างการรับรู้
คุณค่าทางด้านอรรถประโยชน์ (Functional Value) ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจากแหล่งท่องเที่ยวมาก
ที่สุด (Bolton, 1991 ; Dodds, 1991 ; Holbrook, 1994 ; Woodruff, 1997 ; Zeithaml, 1988) 
จากการวิเคราะห์ผ่านทฤษฎีของบัทเลอร์(Butler’s Model) ด้วยระดับความส าคัญที่นักท่องเที่ยวให้
ความส าคัญกับแหล่งท่องเที่ยวนั้น เห็นได้ว่านักท่องเที่ยวพยายามต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกมาก
เกินไป ต้องการให้ชุมชนตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวมากเกินไป จนกระทั่งไม่มองถึง
ความเป็นตัวตนของแหล่งท่องเที่ยว เนื้อแท้ความเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวพยายาม
ผลักดันให้ชุมชนคนท้องถิ่นพยายามจัดหาสิ่ งอ านวยความสะดวกส าหรับการท่องเที่ยว 
ซึ่งผลการผลักดันนี้จะส่งผลให้การด าเนินชีวิตของผู้คนที่เกี่ยวข้องในการท่องเที่ยวเปลี่ยนไป พยายาม
ตอบสนองการท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น และ ภาครัฐ ถูกกดดันให้สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ
การท่องเที่ยว ดังนั้น เพ่ือการตอบสนองการรับรู้การท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ส าหรับนักท่องเที่ยว
นั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน
ของพ้ืนที่ท่องเที่ยวชุมชนขนอมในอนาคตต่อไป (Butler, 1980) 

3) ระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว จากความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยว พบว่า โดยภาพรวมขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว  มีระดับการรับรู้คุณค่า 
ด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีประเด็นต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก 7 ด้าน การให้บริการ (Service) โดยภาพรวมของการบริการภายในชุมชนอยู่ในระดับมาก
ถือได้ว่าประสิทธิภาพการด าเนินงานในการจัดการการท่องเที่ยวภายในชุมชนขนอมยังมีประสิทธิภาพ
ที่อยู่ในระดับมาก Ferrario (1979) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจกับสถานที่ท่องเที่ยวโดย
พิจารณาจากปัจจัยทางด้านองค์ประกอบหลักๆของสถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงด้านการบริการของ
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แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรธนะ พูนทองชัย (2556) ที่ได้ท าการวิจัย 
เรื่อง การรับรู้คุณภาพการบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ของผู้โดยสารขาออก โดยการรับรู้ต่อคุณภาพบริการของผู้โดยสารขาออกที่ใช้บริการท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ ด้านสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านการให้ความมั่นใจ 
และด้านความเอาใจใส่มีระดับการรับรู้ คุณภาพการบริการอยู่ในระดับมาก และประหยัด ตะคอนรัมย์ 
(2544) ที่ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาตลาดริมน้ าดอนหวาย 
จังหวัดนครปฐม กล่าวถึงปัจจัยส าคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวคือการบริการการ
ท่องเที่ยว และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ McBurney (1977) การรับรู้ถึงการบริการรวมไปถึงข้อมูล
ในการส่งเสริมการขาย หรือ การบริการของธุรกิจ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นเพียงการกระตุ้นต่อการซื้อ
หรือการใช้บริการส าหรับผู้รับบริการ แต่ยังเป็นการรับรู้ เกี่ยวกับการบริการต่างๆ เพ่ือสร้าง  
ความพึงพอใจตามความปารถนาและความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับแนวคิด Lehtinen 
(1983) การบริการคือกิจกรรมหนึ่งหรือชุดกิจกรรมหลายอย่างที่ เกิดข้ึนจากปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือ
อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ Zeithaml (1988) ซึ่งประโยชน์ที่ได้จาก
การใช้งานส าหรับสินค้ามีความคุ้มค่าในส่วนของเวลาและจ านวนเงินที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปส าหรับสินค้า
นั้นๆ และยังเป็นตัวขับเคลื่อนเพ่ือเป็นตัวเลือกส าหรับผู้บริโภคในการใช้บริการให้มีตัวเลือกมากยิ่งข้ึน 
ถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่ลูกค้าจะสามารถได้รับความคุ้มค่ากับราคา หรือจ านวนเงินที่จ่ายไปส าหรับ 
ผลิตภัณฑ์ กิจกรรม และบริการ (Lovelock, 2011) การสร้างคุณค่าให้แก่นักท่องเที่ยวจะต้องมีความ
เข้าใจในสินค้า การบริการที่มี และน าสินค้า หรือ การบริการนั้นมาปรับปรุงคุณภาพ บริการอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือให้นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวส าหรับครั้งต่อไป 
(Lovelock, 2011; Reisinger, 2009) กิจกรรม (Activities) สอดคล้องกับแนวคิดของ McIntosh 
(1984) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับธุรกิจบริการต่าง ๆ 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือสร้างความพอใจให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Richard (2003) ในทิศทางเดียวกันคือการสร้างประสบการณ์ส าหรับนักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องมี
กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
เชื่อมโยงกับ Crompton. (1989) กล่าวว่า ส่วนใหญ่ผู้คนได้ประสบการณ์ เรียนรู้จากการท่องเที่ยว 
โดยการพบปะผู้คนกลุ่มใหม่ๆ สถานที่ใหม่ๆ ความสัมพันธ์ใหม่ และการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆซึ่งกัน
และกัน ซึ่ ง Kinnaird (1994) กล่าวว่าการท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรมสามารถเกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ ในเมือง หรือในหมู่บ้านชนบทก็ได้ ตัวอย่าง แหล่งท่องเที่ยวที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท ในประเทศไทย ได้แก่ โฮมสเตย์บ้านแม่ก าปอง จังหวัดเชียงใหม่ 
กลุ่มท่องเที่ยวโฮมสเตย์คนเลี้ยงช้างบ้านห้วยผักกูด จังหวัดเชียงใหม่ โฮมสเตย์บ้านเครื่องปั้นดินเผา
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ด่านเกวียน สอดคล้องกับ Sebastian (2003) กิจกรรมเป็นปัจจัยผลักดันที่สามารถน าเสนอความเป็น
เอกลักษณ์ที่เกิดขึ้นของพ้ืนที่นั้นๆ มากไปกว่านั้นกิจกรรมยังมีความส าคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
หากแหล่งท่องเที่ยวนั้นมีการผสมผสานความหลากหลายของกิจกรรม และความสร้างสรรค์ของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในชุมชนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะสามารถท าให้นักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นภายใน
พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Burkart (1985) แหล่งท่องเที่ยวต้องประกอบด้วย องค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ สิ่งดึงดูดใจ 
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความ สะดวกอ่ืน (Amenity)  ประสิทธิภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยว (Attraction) ชุมชนขนอมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม 
เชื่อมโยงกับ Crouch (1999) สถานที่ท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบต้นๆที่มีความส าคัญในการดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้มายังแหล่งท่องเที่ยวภายในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว จุดหมายปลายทาง ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พิชัย นิรมานสกุล (2554)  ที่ ได้ท าการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการท่องเที่ ยว 
การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ภาพลักษณ์ และการยอมรับคุณค่าแบรนด์เมืองท่องเที่ยวไทย กล่าวถึง  
การรับรู้ภาพลักษณ์แบรนด์เมืองท่องเที่ยวไทยชาวไทยมีการรับรู้ในระดับมาก คือ แหล่งท่องเที่ยว
หลากหลาย ที่พัก (Accommodation) สอดคล้องกับแนวคิดของ Mill. (1985) ความสะดวกในเรื่อง
ที่พักเป็นส่วนประกอบหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ ซึ่งในระดับ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของแหล่งท่องเที่ยวขนอมอยู่ในระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานมากซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Mill. (1985) ความปลอดภัย (Safety and Security) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทศพล เดชะ (2553)ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว การรับรู้ต่อการท่องเที่ยว
อย่างมีความรับผิดชอบ และพฤติกรรมของ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตอนุภูมิภาคลุ่ มแม่น้ าโขง 
โดยนักท่องเที่ยวมีระดับการรับรู้ต่อการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยวอยู่ใน
ระดับมาก คือ พัฒนาการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ จิตติ มงคลชัยอรัญญา (2550) กล่าวถึงนักท่องเที่ยวได้มีการพิจารณา 
เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินส าหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ สิ่งอ านวยความสะดวก 
(Amenities) ที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเพ่ิม
มากขึ้น (Ozturk, 2008) สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรศิริ บินนาราวี (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ความคาดหวังและการรับรู้ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อการท่องเที่ ยวในอ า เภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน คือนักท่องเที่ยวมีการรับรู้จริงในส่วนของสิ่งอ านวยความสะดวกภายในพ้ืนที่มาก
ที่สุด และโดยภาพรวม สอดคล้องกับ Perunjodi (2010) พบว่า ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นโดยรวมของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนให้ความส าคัญกับ ผลิตภัณฑ์ การให้บริการ งานสังสรรค์และ
กิจกรรมภายในแหล่งพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากผลการวิจัยข้างต้นมีความแตกต่างจากงานวิจัย
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ของ ทศพล เดชะ (2553) ได้ศึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวการรับรู้ต่อการท่องเที่ยวอย่างมีความ
รับผิดชอบ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ ยวชาวต่างช าติ ในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า โขง 
ซ่ึงนักท่องเที่ยวมีทัศนคติต่อความส าคัญของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว 5 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม สถานที่พักแรม การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความ
สะดวกอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  จึงสามารถสรุปผลการวิจัยด้านองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว โดยภาพรวม
ของประสิทธิภาพการด าเนินงานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช อยู่ในระดับ
มาก ซึ่งมีผลการวิจัยที่สอดคล้องและแตกต่างไปจากนักวิจัยท่านอ่ืนในบางส่วนแต่ผลการวิจัยด้าน
ประสิทธิภาพการด า เนิน งานโดยรวมขององค์ ประกอบแหล่ งท่ อ ง เที่ ยว  ชุมชนขนอม 
จังหวัด นครศรีธรรมราช ถือได้ว่านักท่องเที่ยวให้รับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับ
มาก จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้คุณค่าทางด้านองค์ประกอบของแหล่ง
ท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้คุณค่าทางด้านอรรถประโ ยชน์ 
(Functional Value) ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจากองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวนั้นอยู่มาก 
ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละองค์ประกอบที่แตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับในแต่ละองค์ประกอบ และขึ้นอยู่กับระดับความส าคัญที่
นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไป ดังนั้น เพ่ือให้การ
ท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ประสบความส าเร็จทางการท่องเที่ยวจึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างการรับรู้
คุณค่าทางด้านอรรถประโยชน์ (Functional Value) ขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว
จะได้รับเพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและเป็นการส่งเสริม พัฒนาพ้ืนที่ให้มี
ความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างสมบูรณ์ (Bolton, 1991; Dodds, 1991; Holbrook, 
1994; Woodruff, 1997; Zeithaml, 1988) 

จากการวิเคราะห์ผ่านทฤษฎีของบัทเลอร์ (Butler’s Model) จะเห็นได้ว่า การท่องเที่ยว
ภายในชุมชนขนอมยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น ( Involvement stage) ในระยะแรกคนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มี
บทบาทอย่างมากในการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการท่องเที่ยวในระยะแรก และคน
ท้องถิ่นเริ่มมีการโฆษณาเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวและการติดต่อสื่อสารระหว่าง ชุมชน และนักท่องเที่ยว
จะยังอยู่ในระดับสูงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของผู้คนที่เกี่ยวข้องในการท่องเที่ยว ภาครัฐ 
เริ่มถูกกดดันให้สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการท่องเที่ยว เช่น ระบบขนส่ง และ สิ่งอ านวย
ความสะดวกในท้องถิ่นที่นักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องใช้ ฯลฯ ดังนั้นเห็นได้ว่า จากการวิเคราะห์ผ่านทฤษฎี
ของบัทเลอร์มีทั้ งข้อดีและข้อเสีย คือ ข้อดีนั้น ชุมชนขนอมได้ เกิดการพัฒนามากยิ่ งขึ้น 
มีความสะดวกสบายเพ่ิมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสิ่งอ านวยความสะดวกทั้งส าหรับคนในพ้ืนที่ 
และส าหรับนักท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรที่จะตอบสนองความต้องการนักท่องเที่ยวจนเกินไป 
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จนกระทั่งเกินขีดความสามารถของตนเองที่จะสามารถรองรับได้ นอกจากนี้อาจเกิดผลเสียตามมา  
หากชุมชนไม่เกิดการดูแลรักษาความเป็นตัวตนของตนเองก็จะสามารถท าให้การท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่
ไม่เกิดความยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต (Butler, 1980) 

4) ระดับการรับรู้ความส าคัญและประสิทธิภาพการด าเนินงาน จากการวิ เคราะห์ 
Importance-Performance Analysis:  IPA และ การสัมภาษณ์เชิ งลึก ( In-Depth Interview) 
ขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  

 
(1) เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้าน

อรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านแหล่งท่องเที่ยว (Attraction)  จากการวิเคราะห์ Importance-
Performance Analysis: IPA 

1) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านความสมบูรณ์ทางกายภาพ/ 
สภาพสิ่ งแวดล้อมของชุมชนขนอม สอดคล้องกับแนวคิด Holden (2000) สิ่ งแวดล้อมที่ดี 
ควรยกระดับจิตใจที่ดีงามของนักท่องเที่ยว และส่งผลดีต่อสุขภาพ ความพึงพอใจจึงไม่ควรเกิดขึ้นจาก
สิ่งแวดล้อมประเภทอบายมุข และเกิดมลพิษ ในเรื่องน้ า เสียง อากาศ และ สุนทรียภาพ Swarbrooke 
(1998) การท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่นจะสามารถท าให้เกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศ และ
มุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกของชุมชนและนักท่องเที่ยว 

2) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านความสวยงามของชุมชน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพทาย บ ารุงจิตต์ (2549) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ศักยภาพและความพร้อมของ
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย ศักยภาพความพร้อมของ
พ้ืนที่จ าเป็นต้องประกอบด้วย ความสวยงาม  แหล่งท่องเที่ยวต้องประกอบด้วยด้านความสวยงาม 
ความน่าประทับใจ (Mill., 1985) 

3) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ
ชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพทาย บ ารุงจิตต์ (2549) นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกับแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ และ นพพล ภาคพรต (2546) การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวนั้นเพ่ือให้
เกิดความยั่งยืน ต้องมีการก าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์และการพัฒนาควบคู่ไปพร้อมกันเป็นการ
รักษาเอกลักษณ์ไว้ให้นาน และเพ่ือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด การจัดการการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ
เพ่ือในการพัฒนาชุมชนมีหลักการคงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว 
มีความส าคัญส าหรับแหล่งท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวสามารถสร้างประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ซึ่งชื่อเสียง
ของแหล่งท่องเที่ยวไม่ได้ให้เพียงข้อมูลที่ส าคัญ แต่สามารถบ่งบอกถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว  
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และพฤติกรรมการจัดการขององค์กรที่จัดการในพ้ืนที่นั้นๆ (Sabate., 2003) ซึ่งชื่อเสียงสามารถเป็น
สิ่งที่สามารถรับรองว่าแหล่งท่องเที่ยวนั้นดีขนาดไหน สามารถเชื่อถือได้มากเพียงใดสถานที่แหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นๆ และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเช่นเดียวกัน (Caruana, 2000) 

 4) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆใกล้เคียง
สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ สอดคล้องกับ อมรา อินทจักร (2550) ซึ่งได้ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยสู่
ความส าเร็จในการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านศรีดงเย็น ต าบลบ้านช้าง อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนคือ 
การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง 
 

(2) เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว 
ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านแหล่งท่องเที่ยว (Attraction)  จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth Interview) 

1) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของขนอมให้เกิดการรับรู้
คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม คือ การสนับสนุนให้ชุมชนขนอมร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเกี่ยวกับ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนขนอมทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ เสาร์ – อาทิตย์ เพ่ือให้นักท่องเที่ยว
ได้เข้ามาเรียนรู้และสามารถได้รับประสบการณ์จากชุมชนขนอมมากขึ้นซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นจะ
สามารถก่อให้เกิดการรับรู้ด้านเอกลักษณ์ของชุมชนขนอมได้มากขึ้น  สอดคล้องกับ Crompton. 
(1989) กล่าวว่า ส่วนใหญ่ผู้คนได้ประสบการณ์ เรียนรู้จากการท่องเที่ยว โดยการพบปะผู้คนกลุ่ม
ใหม่ๆ สถานที่ใหม่ๆ ความสัมพันธ์ใหม่ และการแลกเปลี่ยนความรู้ ใหม่ๆซึ่งกันและกัน เห็นด้วยกับ
งานวิจัยของ เพทาย บ ารุงจิตต์ (2549) นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ 
และ นพพล ภาคพรต (2546) การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวนั้นเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ต้องมีการ
ก าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์และการพัฒนาควบคู่ไปพร้อมกันเป็นการรักษาเอกลักษณ์ไว้ให้นาน 
และเพ่ือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด การจัดการการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือเพ่ือในการพัฒนาชุมชนมี
หลักการคงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น และเกิดเข้ามามีส่วนร่วมจากคนในชุมชนในการจัดการ
การท่องเที่ยวชุมชนของตนเองมากขึ้น  

2) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขนอมให้เกิดการรับรู้ด้านความสมบูรณ์
ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมนั้น ชุมชนขนอมเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบ
กรีนทัวร์ริซึม (Green Tourism) เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของความอุดมสมบูรณ์ทางกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนขนอมให้ยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิด Holden (2000) สิ่งแวดล้อมที่ดีควร
ยกระดับจิตใจที่ดีงามของนักท่องเที่ยว และส่งผลดีต่อสุขภาพ ความพึงพอใจจึงไม่ควรเกิดขึ้นจาก
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สิ่งแวดล้อมประเภทอบายมุข และเกิดมลพิษ ในเรื่องน้ า เสียง อากาศ และ สุนทรียภาพ Swarbrooke 
(1998) การท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่นจะสามารถท าให้เกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศ และ
มุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกของชุมชน บนรากฐานคิดท่ีว่าชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  

3) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านความสวยงามภายในชุมชนขนอม 
คือ การร่วมกันรักษาความสะอาด รณรงค์เกี่ยวกับความสะอาดเพ่ือสร้างทัศนียภาพ ภูมิทัศน์ และ
บรรยากาศของสถานที่แหล่งท่องเที่ยวของขนอมให้เกิดความสวยงามอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับ 
เพทาย บ ารุงจิตต์ (2549) นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกับทัศนียภาพ ภูมิทัศน์ โดยมีการรณรงค์โดยใช้
ป้ายสื่อประชาสัมพันธ์รวมถึงจัดเป็นแคมเปญในแต่ละอาทิตย์ต่อหนึ่งแห่ง หมุนเวียนไป ซึ่งการจัดการ
สร้างสรรค์ ทัศนียภาพ ภูมิทัศน์ และบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนขนอม โดยผ่านความ
ร่วมมือในการจัดการ ได้แก่ ตัวแทนจากทางภาครัฐ เอกชน สมาคมท่องเที่ยวขนอม และนักท่องเที่ยว  

4)  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่ใกล้เคียงสามารถเดินทางไปท่องเที่ยว
ได้อย่างสะดวก คือการจัดการสร้างเส้นทาง Route and Tract การสร้างเส้นทางการท่องเทียวที่
เชื่อมต่อกันเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น  
การเสนอแนะดังกล่าวนั้น อาจจะมีการจัดการสร้าง Route and Tract ที่เป็นในรูปแบบของแผนที่ 
แผ่นพับ แอพพลิเคชั่น ป้ายท่องเที่ยว Route and Tract ต่างๆให้มีความหลากหลายมากข้ึน โดยการ
มีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางได้อย่างสะดวกสบายขึ้น สอดคล้องกับ อมรา อินทจักร (2550) ซึ่งได้ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่อง 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านศรีดงเย็น ต าบลบ้านช้าง 
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนคือ การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง 

 
(3) เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้าน

อรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านที่พัก (Accommodation) จากการวิเคราะห์ Importance-
Performance Analysis: IPA 

1) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านความหลากหลายของประเภทที่พัก
ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับ Holloway (1998) และ Cooper (1998) ที่พักมี
ความจ าเป็นส าหรับการท่องเที่ยวซึ่งจะต้องมีการค้างคืนในแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นการมุ่งพัฒนาด้านที่
พักจึงเป็นสิ่งจ าเป็นยิ่ง และสอดคล้องกับผลวิจัยของ Nina (2016) สิ่งที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ
ส าหรับนักท่องเที่ยว ณ แหล่งท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางที่ส าคัญในการเดินทางท่องเที่ยว คือ 
ปัจจัยทางด้านที่พัก  
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2) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านราคาที่พักและความเหมาะสมต่อ
คุณภาพ สอดคล้องกับแนวคิด Zeithaml (1988) ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการใช้งานส าหรับสินค้ามี
ความคุ้มค่าในส่วนของเวลาและจ านวนเงินที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปส าหรับสินค้านั้นๆ ถือได้ว่าเป็นแนวคิด
ที่ลูกค้าจะสามารถได้รับความคุ้มค่ากับราคา หรือจ านวนเงินที่จ่ายไปส าหรับ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรม 
และบริการ (Lovelock, 2011) สอดคล้องกับ Perunjodi (2010) พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับที่พักในเรื่องของ คุณภาพของที่พัก สิ่งแวดล้อมที่สงบ ราคาและคุณภาพมีความ
เหมาะสมกับสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการ ซึ่งการแข่งขันทางด้านราคาของที่พัก มีการปรับเปลี่ยนอัตราที่
พักอยู่ตลอดเวลา ระดับประสิทธิภาพขององค์ประกอบ รวมไปถึงปัจจั ยทางด้านคุณภาพ 
ที่สามารถเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังพ้ืนที่ (Crouch, 1992; Dwyer, 2000) 

3) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านจ านวนที่พักเพียงพอต่อความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาและวันสุดสัปดาห์  

4) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านความสะอาดที่พัก สอดคล้องกับ
แนวคิด ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546)การบริการที่ดีเลิศตรงกับความต้องการหรือเกินความต้องการ
ของลูกค้าจนท าให้ลูกค้าเกิดความพอใจ โดยลูกค้าจะวัดจากองค์ประกอบของคุณภาพในการบริการ
มาตรฐานความสะอาด ความสะอาด เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับนักท่องเที่ยวที่จะส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง (Nina, 2016) 
 

(4) เสนอแนะแนวทางการส่ง เสริมการรับรู้ คุณค่า องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ ยว 
ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านที่พัก (Accommodation) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth Interview) 

1) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาที่พักให้มีความเหมาะสมทางด้านราคาต่อคุณภาพสร้างการ
รับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับแนวคิด Zeithaml (1988) ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการใช้งาน
ส าหรับสินค้ามีความคุ้มค่าในส่วนของเวลาและจ านวนเงินที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปส าหรับสินค้านั้นๆ 
ถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่ลูกค้าจะสามารถได้รับความคุ้มค่ากับราคา หรือจ านวนเงินที่จ่ายไปส าหรับ 
ผลิตภัณฑ์ กิจกรรม และบริการ (Lovelock, 2011) จ าเป็นต้องมีการจัดการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ
ทางด้านที่พักเพ่ือก าหนดเพดานราคาของที่พักให้สอดคล้องกับคุณภาพ มาตรฐานให้มากที่สุด เพ่ือ
เป็นการไม่เอาเปรียบลูกค้า และก าหนด ช่วงเวลาการปรับราคา ได้แก่ ไฮซีซั่น(High Season) และ 
โลวซีซั่น (Low Season) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่พักอาจจะต้องมีการจัดการติดใบประกาศ
รับรองเกี่ยวกับราคาและคุณภาพที่เหมาะสมให้กับโรงแรมที่เข้าร่วม สอดคล้องกับ (ธีรพงษ์ แก้วหา
วงษ์, 2543; อุบลวรรณ  ประดับสุข , 2549) ต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันและรับประโยชน์ร่วมกัน  
ชุมชนต้องการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เป็นชมรม เป็นองค์กร และการด าเนินการจัดการด้านการก าหนด
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ทิศทาง นโยบาย การบริหาร การจัดการ การประสานงาน เพ่ือก่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและ
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคนในชุมชนที่เห็นร่วมกัน 

2) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการรับรู้คุณค่าด้านที่พัก ความหลากหลายประเภทของ
ที่พักจึงต้องมีการจัดการในรูปแบบ ยูสโฮเทล (Youth Hotel) หรือ แบบโฮมสเตย์ (HomeStay) 
ให้มากขึ้น หรือ โรงแรมที่แปลกใหม่มากขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการที่หลากหลายกลุ่มของ
นักท่องเที่ยวได้มากขึ้น สอดคล้องกับ Holloway (1998) และ Cooper (1998) ที่พักมีความจ าเป็น
ส าหรับการท่องเที่ยวซึ่งจะต้องมีการค้างคืนในแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นการมุ่งพัฒนาด้านที่พักจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นยิ่ง 

3) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความสะอาดของห้องพักในแต่ละที่พัก คือ ในแต่ละ
เดือนควรมีการตรวจสอบ Audit เพ่ือรับรองว่าที่พัก มีความสะอาดมาตรฐานที่เพียงพอส าหรับลูกค้า 
ซึ่งทางกลุ่มผู้ประกอบการทางด้านที่พักควรมีการรวมกลุ่มกันตั้งมาตรฐานความสะอาดขึ้น และมีการ
รับรองการตรวจสอบทุกเดือนเพ่ือให้เกิดความเชื่อถือเรื่องความสะอาดของที่พัก และมีการรับรอง
ความสะอาดของที่พักด้วยมาตรฐานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริการที่ดีเลิศตรงกับความ
ต้องการหรือเกินความต้องการของลูกค้าจนท าให้ลูกค้าเกิดความพอใจ โดยลูกค้าจะวัดจาก
องค์ประกอบของคุณภาพในการบริการมาตรฐานความสะอาด และ การด าเนินการจัดการด้านการ
ก าหนดทิศทาง นโยบาย การบริหาร การจัดการ การประสานงาน เพ่ือก่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคนในชุมชนที่เห็นร่วมกัน (ธีรพงษ์ แก้วหาวงษ์ , 2543; 
อุบลวรรณ ประดับสุข, 2549) 

4) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการรับรู้ทางด้านที่พักจ าเป็นต้องระบุราคาที่ชัดเจน การ
รวมกลุ่มผู้ประกอบการทางด้านที่พักมีการตรวจสอบราคา ระบุเงื่อนไข ราคาต่างๆอย่างชัดเจน มีการ
ตรวจสอบทุกครั้ งช่วงเวลาการปรับเปลี่ยนราคาแต่ละฤดูกาลท่องเที่ยว เ พ่ือประโยชน์ทั้ ง
ผู้ประกอบการด้านที่พักและ นักท่องเที่ยว สอดคล้องกับแนวคิด Zeithaml (1988) ซึ่งประโยชน์ที่ได้
จากการใช้งานส าหรับสินค้ามีความคุ้มค่าในส่วนของเวลาและจ านวนเงินที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปส าหรับ
สินค้านั้นๆ ถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่ลูกค้าจะสามารถได้รับความคุ้มค่ากับราคา หรือจ านวนเงินที่จ่ายไป
ส าหรับ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรม และบริการ (Lovelock, 2011) รวมไปถึง การด าเนินการจัดการด้านการ
ก าหนดทิศทาง นโยบาย การบริหาร การจัดการ การประสานงาน เพ่ือก่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคนในชุมชนที่เห็นร่วมกัน (ธีรพงษ์ แก้วหาวงษ์ , 2543; 
อุบลวรรณ ประดับสุข, 2549) 
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(5) เสนอแนะแนวทางการส่ง เสริมการรับรู้ คุณค่า องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ ยว 
ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านกิจกรรม (Activities) จากการวิเคราะห์ Importance-
Performance Analysis: IPA 

1) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความสามารถเข้าร่วมท ากิจกรรมในชุมชนขนอมของ
นักท่องเที่ยวทุกเพศ/วัยได้ 

2) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความหลากหลายของแพ็คเกจกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวที่จัดจ าหน่าย สอดคล้องกับแนวคิด Sheth (1991)คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย (Functional 
value) ความหลากหลายของสินค้า กิจกรรม รวมไปถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพของสินค้านั้น  Baker 
(2000)แนะน าว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ การให้บริการที่ดีของบริษัท
ท่องเที่ยว บริษัททัวร์ คุณภาพของที่พัก เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญทางด้านการ
บริการการท่องเที่ยว (Bosque, 2008) 

3) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการตอบสนองต่อความต้องการทางด้านกิจกรรม
ของนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551) กิจกรรมหรือ กระบวนการ
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือองค์การ เพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคลอ่ืนและ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจจากผลการกระท านั้น จะสามารถส่งผลให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 

4) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความหลากหลายประเภทของกิจกรรม สอดคล้อง
กับแนวคิด Sheth (1991)คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย (Functional value) ความหลากหลายของ
สินค้า กิจกรรม รวมไปถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพของสินค้านั้น และสอดคล้องกับผลวิจัยของ Nina 
(2016) การจัดการเตรียมพร้อมรองรับด้านกิจกรรมภายในพ้ืนที่เป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้นักท่องเที่ยวเกิด
ความพอใจ สอดคล้องกับ Perunjodi (2010) พบว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับเทศกาลเป็นกิจกรรมที่
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน  
 

(6) เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่า องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ ยว 
ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านกิจกรรม (Activities)  จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) 
 1) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่นักท่องเที่ยวทุกเพศ/วัย สามารถเข้าร่วมได้
เกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมด้านกิจกรรม (Activities) คือ กิจกรรมการปั่น
จักรยาน เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนขนอม การเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ที่สวยสดงดงามในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ เชื่อมโยงกับ 
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Nina (2016) ว่าด้วย ประสิทธิภาพการด าเนินงานของกิจกรรมภายในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว 
สามารถที่จะช่วยเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งในการเดินทางมาท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ได้ ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดการเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ส าหรับนักท่องเที่ยว  

2) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาด้านกิจกรรมความหลากหลายที่ เ พ่ิมมากขึ้นคือ 
การปั่นจักรยานเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนขนอม การเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนขนอมให้มากขึ้ นเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากที่เป็นอยู่ ซึ่งจะเป็นในรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชน สอดคล้องกับ
แนวคิด Smith (1977) การพบเจอเรียนรู้เกี่ยวกับความแปลกใหม่ของชนพ้ืนเมืองพ้ืนบ้าน และการ
เรียนรู้ความรู้ใหม่ ความแปลกใหม่เกี่ยวกับวิถีชีวิตพ้ืนบ้านเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยว (Sheth, 1991) 

3) แนวทางการสร้างคุณค่าให้เกิดการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมสร้าง ร่วมแลกเปลี่ยน ร่วมเรียนรู้ ซึ่งแต่ละอย่างต่างมีความหมายที่แตกต่างกันไป เช่น ร่วมคิด 
หมายถึง ชุมชนขนอมให้นักท่องเที่ยวร่วมคิดแสดงออกความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวขนอมให้
เกิดความยั่งยืนได้ ร่วมท า หมายถึง การที่นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมท ากิจกรรมร่วมใช้วิถีชีวิตใน
รูปแบบของชุมชนขนอม วิถีชีวิตประมง ร่วมสร้าง หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์สร้างความภักดีต่อ
ชุมชนระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชนขนอมเพ่ือให้เกิดการมาเที่ยวซ้ า เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ 
ร่วมแลกเปลี่ยน ร่วมเรียนรู้ หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งนักท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยวต่างมีภูมิหลังที่แตกต่างกันดังนั้น ชุมชนขนอมจึงอยากให้นักท่องเที่ยวและชุมชนเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจกันมากยิ่งยิ่งขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Aaker (2009) ที่จะสามารถสร้างประสบการณ์ในขณะที่ ผู้บริ โภคเป็นเจ้าของ การบริการ 
และการบริโภคสินค้านั้นๆก่อให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกที่ดีต่อสินค้าที่ได้รับ รวมไปถึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Font (2013) คือ การสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์แก่ผู้ที่มาเยือนในชุมชนผ่านการ
เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชน และวิถีชีวิตในชุมชน  เชื่อโยงกับ Crompton. (1989) กล่าวว่า ส่วนใหญ่ผู้คนได้
ประสบการณ์ เรียนรู้จากการท่องเที่ยว โดยการพบปะผู้คนกลุ่มใหม่ๆ สถานที่ใหม่ๆ ความสัมพันธ์ใหม่ 
และการแลกเปลี่ยนความรู้ ใหม่ๆซึ่ งกันและกัน  สอดคล้องกับ Sebastian (2003) กล่าวว่า 
ความสามารถในการจัดการรองรับภายในพ้ืนที่ท่องเที่ยว การจัดการรองรับด้านสังคม สิ่งแวดล้อม
อ่ืนๆ ของพ้ืนที่เป็นทางหนึ่งที่สามารถสร้างประสบการณ์ความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวไปอีกทาง
เช่นเดียวกัน 
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(7) เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว 
ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) จากการวิเคราะห์ 
Importance-Performance Analysis: IPA 

1) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการบริการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลาย
และได้มาตรฐาน สอดคล้องกับ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) การบริการที่ดีเลิศตรงกับความ
ต้องการหรือเกินความต้องการของลูกค้าจนท าให้ลูกค้าเกิดความพอใจ โดยลูกค้าจะวัดจาก
องค์ประกอบของคุณภาพในการบริการมาตรฐานสิ่งที่สัมผัสได้ (Tangible)ได้แก่อาคารของธุรกิจ
บริการเครื่องมือและอุปกรณ์เช่น เคาน์เตอร์ให้ บริการ ที่จอดรถ สวน ห้องน้ า การตกแต่ง 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และสอดคล้องกับผลวิจัยของ Nina (2016) ปัจจัยทางด้านร้านอาหาร
ก่อให้เกิดความพึงพอใจส าหรับนักท่องเที่ยว ณ แหล่งท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางในการเดินทางมา
ท่องเที่ยว การให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลาย และสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดี 
จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถสร้างอ านาจการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวภายใน
พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆได้เช่นกัน Sebastian (2003) สิ่งอ านวยสะดวกเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับแหล่ง
ท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ การจัดการ ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสิ่งอ านวยความสะดวกแต่
ละพ้ืนที่ได้นั้นจ าเป็นเช่นกัน Choon (2001)กล่าวว่า มาตรฐานอาหารและเครื่องดื่มเป็นปัจจัยส าคัญ
ส าหรับพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางที่จะสามารถประสบความส าเร็จทางการท่องเที่ยวได้
อีกปัจจัยหนึ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

2) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการบริการการสื่อสารทุกชนิดทุกจัดภายในชุมชน 
สอดคล้องกับแนวคิด Mill. (1985) แหล่งท่องเที่ยวประกอบด้วยสิ่งดึงดูดใจ ในด้านความสวยงาม 
ความน่าประทับใจ สิ่งอ านวยความสะดวกในเรื่องที่พัก ร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกหรือบริการอ่ืน 
ๆ ปัจจัยพืน้ฐานในเรื่อง ระบบการสื่อสารและสาธารณูปโภค การขนส่งฯลฯ  

3) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการบริการร้านอาหารและเครื่องดื่มเพียงพอต่อ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551) กิจกรรมหรือ 
กระบวนการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือองค์การ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
บุคคลอื่นและก่อให้เกิดความพึงพอใจจากผลการกระท านั้น จะสามารถส่งผลให้เกิดการตอบสนองต่อ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี Crouch (1999) สิ่งอ านวยความสะดวก เป็นสิ่งที่
สามารถสนับสนุนทางการท่องเที่ยวในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว  

4)  มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความครบวงจรของสิ่งอ านวยความสะดวก 
สอดคล้องกับแนวคิด Cooper (1998) และ Moscardo (2004) ในแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว
จ าเป็นต้องมีการบริการด้านต่าง ๆ มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
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นักท่องเที่ยว ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว ตู้ ATM ตู้แลกเงิน ศูนย์อาหาร โรงพยาบาล ปั๊มน้ ามัน 
ฯลฯ 

5) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความสะอาดห้องน้ าสาธารณะและเพียงพอต่อ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว การบริการที่ดีเลิศตรงกับความต้องการหรือเกินความต้องการของ
ลูกค้าจนท าให้ลูกค้าเกิดความพอใจ โดยลูกค้าจะวัดจากองค์ประกอบของคุณภาพในการบริการ
มาตรฐานสิ่งที่สัมผัสได้ (Tangible)ไดแ้ก่อาคารของธุรกิจบริการเครื่องมือและอุปกรณ์เช่น เคาน์เตอร์
ให้บริการ ที่จอดรถ สวน ห้องน้ า การตกแต่ง ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ(ชัยสมพล ชาวประเสริฐ , 
2546) 

 
(8) เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว 

ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) จากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-Depth Interview) 

1) แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชน
ขนอม ทางด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ต้องมีการจัดโซนนิ่งร้านอาหารและเครื่องดื่ม จัดให้มีการ
จัดการแบ่งขายอาหารที่หลากหลายประเภท สอดคล้องกับแนวคิด Sheth (1991) คุณค่า 
ด้านประโยชน์ใช้สอย (Functional value) ความหลากหลายของสินค้า กิจกรรม รวมไปถึงคุณภาพ 
ประสิทธิภาพของสินค้าที่นักท่องเที่ยวจะได้รับประโยชน์ที่หลากหลาย รวมไปถึงการจัดการมาตรฐาน
ความสะอาดของร้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการส่งเสริมเพ่ือให้เกิด
การรับรู้ส าหรับนักท่องเที่ยวคือ อาหารพื้นที่ที่เป็นของชาวชุมชนขนอม และเครื่องดื่มที่เป็นของพ้ืนถิ่น
เช่นกัน ได้แก่ ชาชัก โรตี มะตะบะโรตี ฯลฯ เมื่อมีแนวทางส่งเสริมความหลากหลายของร้านอาหาร
และเครื่องดื่มที่หลากหลายและเพ่ิมมากขึ้นสามารถส่งผลให้เกิดการรับรู้ทางด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกเกี่ยวกับร้าน อาหารและเครื่องดื่มได้มากขึ้น และเพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกันของร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม แต่ละร้านควรได้รับการรับรองและตรวจสอบจากองค์กรที่ให้การรับรองเกี่ยวกับ
มาตรฐานความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือเป็นการรับรองความสะอาดของร้านอาหารภายใน
ชุมชน เพ่ือผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวจะได้รับความหลากหลายของร้านอาหารและเครื่องดื่ม  
รวมไปถึงมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยของอาหารเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับ ชัยสมพล ชาว
ประเสริฐ (2546) การบริการที่ดีเลิศตรงกับความต้องการหรือเกินความต้องการของลูกค้าจนท าให้
ลูกค้าเกิดความพอใจ โดยลูกค้าจะวัดจากองค์ประกอบของคุณภาพในการบริการมาตรฐานความ
สะอาด และ การด าเนินการจัดการด้านการก าหนดทิศทาง การบริหาร การจัดการ การประสานงาน 



216 
 

เพ่ือก่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคนในชุมชนที่เห็นร่วมกัน 
(ธีรพงษ์ แก้วหาวงษ,์ 2543; อุบลวรรณ  ประดับสุข, 2549) 

2)  แนวทางส่งเสริมและพัฒนาความสะอาดห้องน้ าสาธารณะจ านวนการให้บริการของ
ห้องน้ าสาธารณะโดยการร่วมมือระหว่างสมาคมท่องเที่ยวขนอม และชุมชนขนอมร่วมมือกันในการ
จัดการรณรงค์ความสะอาดทั้งแหล่งท่องเที่ยวรวมไปถึงความสะอาดของห้องน้ าสาธารณะภายใต้
แคมเปญ เมืองขนอมสะอาด สอดคล้องกับ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546)การบริการที่ดีเลิศตรงกับ
ความต้องการหรือเกินความต้องการของลูกค้าจนท าให้ลูกค้าเกิดความพอใจ โดยลูกค้าจะวัดจาก
องค์ประกอบของคุณภาพในการบริการมาตรฐานความสะอาด และ การด าเนินการจัดการด้านการ
ก าหนดทิศทาง การบริหาร การจัดการ การประสานงาน เพ่ือก่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและ
เป็นไปตามเจตนารมณข์องคนในชุมชนที่เห็นร่วมกัน (ธีรพงษ์ แก้วหาวงษ์, 2543; อุบลวรรณ  ประดับ
สุข, 2549) 

3)  แนวทางเพ่ือให้เกิดการรับรู้ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่มากขึ้น เพ่ิมสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆให้ครบเพียงพอต่อความต้องการทั้งคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว ได้แก่ ตู้เอทีเอ็ม 
ธนาคาร ควรมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ไปรษณีย์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สถานีต ารวจ พ้ืนที่จอดรถในแต่
ละสถานที่ทั้งแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักภายในชุมชน ฯลฯ  สอดคล้องกับแนวคิด Cooper 
(1998) และ Moscardo (2004) ในแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวจ าเป็นต้องมีการบริการด้านต่าง 
ๆ มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ศูนย์ข้อมูล
นักท่องเที่ยว ตู้ ATM ตู้แลกเงิน ศูนย์อาหาร โรงพยาบาล ปั๊มน้ ามัน ฯลฯ 

4) แนวทางการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวขนอมเพ่ือให้เกิดการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวคือ 
การเพ่ิมระบบสัญญาณให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทั้ง สัญญาณโทรศัพท์ อินเตอร์เนต สัญญาณโทรทัศน์ 
ฯลฯ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรนภัทร กันแก้ว (2558)ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการบริการท่า
อากาศยานจากมุมมองของผู้โดยสาร: กรณีศึกษาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ควรมีการปรับปรุงคุณภาพ
การบริการในด้านการจัดให้มีบริการระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย เพ่ือการเพ่ิมศักยภาพด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่ มากขึ้ น  และสอดคล้องกับงานวิ จัยของ ศุภกร  ลิ้ มคุณธรรมโม (2555) 
เรื่อง การวิเคราะห์ระดับความส าคัญและผลการปฏิบัติงานของธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
นานาชาติของกรุงเทพฯกับฮ่องกงและสิงคโปร์กรณีศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยจ าเป็นต้องได้รับ
การแก้ไขเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางด้านคุณภาพและความเพียงพอของบริการอินเตอร์เน็ต 
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(9) เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว 
ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) จากการ
วิเคราะห์ Importance-Performance Analysis: IPA 
 1) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านจ านวนรถขนส่งสาธารณะมีจ านวนที่เพียงพอต่อ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับแนวคิด Sheth (1991)คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย 
(Functional value) ความหลากหลายของสินค้า กิจกรรม รวมไปถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพของสินค้า
ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับประโยชน์ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) การ
บริการที่ดีเลิศตรงกับความต้องการหรือเกินความต้องการของลูกค้าจนท าให้ลูกค้าเกิดความพอใจ 
และสอดคล้องกับผลวิจัยของ Nina (2016) สิ่งที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจส าหรับนักท่องเที่ยว ณ แหล่ง
ท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางที่ส าคัญในการเดินทางท่องเที่ยวคือปัจจัยทางด้านระบบการขนส่งภายใน
พ้ืนที่  
 2)  มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านป้ายและสัญลักษณ์บอกเส้นทางที่ชัดเจนภายใน
พ้ืนที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ และ อังค์ริสา รุ่งศรีสวัสดิ์ (2556) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของ ชุมชนอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษา ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวการสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสินค้าทางการท่องเที่ยวผ่านทางฉลากข้อมูลหรือป้าย 

3) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความสะดวกสบายของเส้นทางการคมนาคม
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สบาย สอดคล้องกับแนวคิด Parasuraman (1998)การบริการที่รองรับการ
ท่องเที่ยวซึ่งจัดเป็นอุปทานประเภทหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวแต่เป็น
บริการที่รองรับ ให้เกิดความสะดวกสบายและความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยว  
 4) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความหลากหลายประเภทของรถขนส่งสาธารณะ
สอดคล้ องกับแนวคิ ด  Sheth ( 1991 ) คุณค่ าด้ านประโยชน์ ใช้ ส อย  ( Functional value) 
ความหลากหลายของสินค้า กิจกรรม รวมไปถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพของสินค้าที่นักท่องเที่ยวจะ
ได้รับประโยชน์ที่หลากหลาย 

 
(10) เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว 

ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 

1) แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชน
ขนอม ทางด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนขนอม โดยให้ทางภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการ
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จัดการ ป้ายสื่อความหมายที่ชัดเจน บอกเส้นทางระยะทาง และป้ายที่สามารถสื่อความหมาย 
ความส าคัญข้อมูลต่างๆของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ แต่ละสถานที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมเดช รุ่ง
ศรีสวัสดิ์ และ อังค์ริสา รุ่งศรีสวัสดิ์ (2556)ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบน
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของ ชุมชนอย่างยั่งยืนกรณีศึกษา ต.คลองโคน อ.เมือง  
จ.สมุทรสงคราม โดยปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวการสร้างสรรค์คุณค่าให้กับ
สินค้าทางการท่องเที่ยวผ่านทางฉลากข้อมูลหรือป้าย และ ชุมชนต้องการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม 
เป็นชมรม เป็นองค์กร และการด าเนินการจัดการด้านการก าหนดทิศทาง นโยบาย การบริหาร 
การจัดการ การประสานงาน เพ่ือก่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ธีรพงษ์ แก้วหาวงษ์, 2543; 
อุบลวรรณ  ประดับสุข, 2549) 

2)  แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอม ทางด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และชุมชนขนอมโดยการ ขยายถนนเป็นสี่เลนส์ 
เฉพาะบางพ้ืนที่ แต่พ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่เป็นพ้ืนที่ชุมชนก็ยังคงเป็นรูปแบบสองเลนส์แบบเดิมเพียงปรับ
ทัศนียภาพของเส้นทางภายในพ้ืนที่ชุมชนขนอม สอดคล้องกับ เพทาย บ ารุงจิตต์ (2549) นักท่องเที่ยว
ให้ความสนใจกับทัศนียภาพ ภูมิทัศน์ พ้ืนถนนให้มีมาตรฐานลาดยาง ไม่ขรุขระ และเพ่ิมท่อระบายน้ า
เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาน้ าท่วมถนนในช่วงที่ฝนตกเพ่ือความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยวและคนใน
ชุมชนขนอม และ การบริการที่ดีเลิศตรงกับความต้องการหรือเกินความต้องการของลูกค้าจนท าให้
ลูกคา้เกิดความพอใจ โดยลูกค้าจะวัดจากองค์ประกอบของคุณภาพในการบริการมาตรฐานสิ่งที่สัมผัส
ได้ (Tangible) เช่น ที่จอดรถ สวน ห้องน้ า การตกแต่ง ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (ชัยสมพล ชาว
ประเสริฐ, 2546) 

3) แนวทางการส่งเสริมการรับรู้ทางด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว การรวมกลุ่ม
ผู้ประกอบการด้านการขนส่งสาธารณะ เปิดเส้นทางรถหลากหลายเส้นทาง เพ่ิมประจ าทาง และความ
หลากหลายของรถขนส่งสาธารณะให้มากขึ้น เพ่ือเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนให้
เพียงพอ การด าเนินการจัดการด้านการก าหนดทิศทาง นโยบาย การบริหาร  การจัดการ 
การประสานงาน เพ่ือก่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่เห็นร่วมกัน 
(ธีรพงษ์ แก้วหาวงษ์, 2543; อุบลวรรณ  ประดับสุข, 2549) 
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(11) เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว 
ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านการให้บริการ (Service) จากการวิเคราะห์ Importance-
Performance Analysis: IPA 

1) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความเป็นมิตร สอดคล้องกับงานเรื่องผลิตภัณฑ์
การท่องเที่ยว การรับรู้ต่อการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ และพฤติกรรมของ นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง กล่าวถึง ปัจจัยที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจ คือ 
การต้อนรับอย่างเปน็มิตรจากคนท้องถิ่น (ทศพล เดชะ, 2553) 

2)  มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการมีมารยาทอัธยาศัยและบุคลิกภาพที่ดีในการ
ให้บริการของบุคคลากรทางการท่องเที่ยว สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพทาย บ ารุงจิตต์  
(2549)ศักยภาพและความพร้อมของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสนใจมากในเรื่องของ ความเก่าแก่/ วัฒนธรรม 
คุณค่าของศิลปะ อัธยาศัยไมตรีของคนในพ้ืนที่ และสอดคล้องกับผลวิจัยของ Nina (2016) กล่าวถึง 
ความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร และ หน่วยงานที่เกี่ยวของ เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสามารถ
สร้างความสนใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวได้นั้น คือการให้บริการที่ดี Kozak (2000) 
กล่าวว่า สิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาเที่ยวซ้ าและ แนะน าบอกต่อส าหรับ เพ่ือนและ ญาติ 
คือการให้บริการที่ด ีสอดคล้องกับ การพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพโดยการจัดการอบรมถือ
เป็นองค์ประกอบหลักของการจัดการภายในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว การจัดการพัฒนาอบรมบุคลิกภาพ
เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างมากส าหรับการให้บริการ (Briguglio, 1995) 

3)  มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพ เชื่อมโยง
กับ McMullan (2010) คุณภาพการให้บริการ เป็นกุญแจหลักที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ
นักเที่ยวโดยตรงและก่อให้เกิดรายได้ส าหรับพ้ืนที่ท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวได้รับการบริการที่ได้
มาตรฐาน การแนะน า แก้ไขปรับปรุงทางด้านคุณภาพการบริการ จะสามารถช่วยให้เพ่ิมศักยภาพ 
และคุณภาพทางด้านการบริการที่มากขึ้น ประสิทธิภาพการด าเนินงาน ด้วยความรวดเร็ว แม่นย า 
อัธยาศัยที่ดี เป็นมิตร จะสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี (Boulding, 
1993; Fuchs, 2004; Velazquez, 2011) 

4)  มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันของ
บุคคลากรทางการท่องเที่ยว และ มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความใส่ใจในการให้บริการ
และแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว การบริการเป็นการกระท าที่เกิดจากจิตใจที่เต็ม เปี่ยมไปด้วยความ
ปรารถนาดีช่วยเหลือเกื้อกลู เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เอ้ืออาทรมีน้ าใจไมตรีให้ความสะดวกรวดเร็ว ให้ความเป็น
ธรรมและความเสมอภาค (ศุภนิตย์ โชครีตนชัย, 2536) 
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 (12) เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้าน
อรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านการให้บริการ (Service) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) 

1) แนวทางการสร้างการรับรู้คุณค่าเกี่ยวกับการให้บริการที่ดีเพ่ือการส่งมอบบริการส าหรับ
นักท่องเที่ยว ควรมีการจัดการอบรม (Training) ต่างๆ ทุกปี หรือ ทุกไตรมาส เพ่ือเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนบุคคลากรทางการท่องเที่ยว ให้มีการจัดการด้านการบริการที่ดี เช่น การอบรมด้านมารยาท 
ของบุคลากรทางการท่องเที่ยว การอบรมเรื่องพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้อง และการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการของกลุ่ม
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการให้บริการชุมชนขน
อม โดยในแต่ละผู้ประกอบการให้มีการส่งตัวแทนเข้ามาอบรมทุกๆปี หรือ ทุกๆไตรมาส เพ่ือความเป็น
มาตรฐานทางด้านบริการของชุมชนขนอม ชุมชนเป็นผู้ด าเนินการจัดการรูปแบบการให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวตามแนวทางที่เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาทางด้านบุคลากรทางการท่องเที่ยวเป็นสิ่งส าหรับโลกแห่งการท่องเที่ยวในยุค
ปัจจุบัน การพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพโดยการจัดการอบรมถือเป็นองค์ประกอบหลักของ
การจัดการภายในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว การจัดการพัฒนาอบรมบุคลิกภาพเป็นสิ่ งที่จ าเป็นอย่างมาก
ส าหรับการให้บริการ คุณภาพของประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
พัฒนาทางด้านการบริการของบุคลากรทางการท่องเที่ยว หากพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวมีการจัดการ
ให้บริการที่มีคุณภาพและสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีส าหรับนักท่องเที่ยวได้ถือได้ว่าเป็นจุดแข็ง
ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ (Baum, 1994; Briguglio, 1995; Conlin, 1995; Esichaikul, 1998 ; 
สายรุ้ง ดินโคกสูง, 2549) 

2) แนวทางการสร้างการรับรู้เพ่ือให้เกิดแก่นักท่องเที่ยวด้านความเป็นมิตรของบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวจ าเป็นต้องสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจที่ดีส าหรับบุคลากรทางการท่องเที่ยวหรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเป็นอันดับแรก สร้างองค์ความรู้ น าองค์ความรู้ที่มีมาถ่ายทอดโดยการส่ง
มอบบริการที่ดีอย่างเป็นมิตรส าหรับนักท่องเที่ยวต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทศพล เดชะ 
(2553) เรื่องผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว การรับรู้ต่อการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ และพฤติกรรม
ของ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง กล่าวถึง ปัจจัยที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวพึง
พอใจ คือ การต้อนรับอย่างเป็นมิตรจากคนท้องถิ่น 

3)  แนวทางการสร้างการรับรู้คุณค่าการให้บริการที่ดีเท่าเทียมกันของบุคลากรทางการท่องเที่ยว
แก่นักท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันชุมชนขนอมควรมีการจัดการอบรมปลูกฝังมาตรฐานการ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย เป็นมาตรฐานเดียวกันเท่าเทียมกันให้กับผู้ประกอบการทุกๆ
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ด้าน สอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภนิตย์ โชครีตนชัย (2536) การบริการเป็นการกระท าที่เกิดจากจิตใจ
ที่เต็ม เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีช่วยเหลือเกื้อกูล เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เอ้ืออาทรมีน้ าใจไมตรีให้ความ
สะดวกรวดเร็ว ให้ความเป็นธรรมและความเสมอภาค 

4) แนวทางการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านการบริการของบุคคลากรทางการท่องเที่ยวมาก
ยิ่งขึ้นจึงได้มีมาตรการการพัฒนาและปรับปรุงมาตรการคุณภาพการให้บริการของบุคลากรและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทุกด้านโดยให้นักท่องเที่ยวร่วมกันเสนอแนะแนวทาง ความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวเพ่ือน ามาเป็นโอกาสในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหา หรือการพัฒนาให้ดีขึ้นในส่วน
ของการบริการนักท่องเที่ยวทุกแห่งในขนอม ได้แก่ บุคลากรทางการท่องเที่ยวที่ให้บริการในแหล่ง
ท่องเที่ยว พนักงานโรงแรม พนักงานร้านอาหาร พนักงานบริษัททัวร์ พนักงานการขนส่งคมนาคม 
เพ่ือให้เกิดเป็นมาตรฐานการบริการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต้องมีการ เรียนรู้ร่วมกันและรับ
ประโยชน์ร่วมกัน ชุมชนต้องการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เป็นชมรม เป็นองค์กร และการด าเนินการจัดการ
ด้านการก าหนดทิศทาง นโยบาย การบริหาร การจัดการ การประสานงาน เพ่ือก่อให้เกิดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคนในชุมชนที่เห็นร่วมกัน (ธีรพงษ์ แก้วหาวงษ์, 2543; อุบล
วรรณ  ประดับสุข, 2549) 
 

(13) เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว 
ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านความปลอดภัย (Safety and Security) จากการวิเคราะห์ 
Importance-Performance Analysis: IPA 

1) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความปลอดภัยของกิจกรรมส าหรับนักท่องเที่ยว 
สอดคล้องกับ Narayan (2008)ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว
ที่มีการจัดการด้านความปลอดภัยและสวัสดิภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมสร้างความมั่นใจให้กับ
นักท่องเที่ยว ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมมาก และความปลอดภัยเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มี
ความส าคัญมาก (อภิชาต อินทร์พงพันธ์, 2540) 

2) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่
ส าหรับนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับ Narayan (2008) และ จิตติ  มงคลชัยอรัญญา (2550) 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดการด้านความ
ปลอดภัยและสวัสดิภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมสร้างความมั่นใจ ให้กับนักท่องเที่ยว ท าให้จ านวน
นักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น ความสงบ และความปลอดภัย ถือว่าเป็นสิ่งแรกที่สามารถท าให้สถานที่
ท่องเที่ยวนั้นน่า เชื่ อถือได้  หากสถานที่ท่อง เที่ ยวใดขาดความปลอดภัย สถานที่นั้ นย่อม  
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ไม่ประสบความส าเร็จในด้านการท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวไม่ต้องการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่  
ไม่มีความปลอดภัย (Cavlek, 2002) 

3) มุ่ งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการรายงานสถานการณ์ ด้านสุขอนามัย 
ความปลอดภัย ภัยพิบัติ ต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว สอดคล้องกับ อภิชาต อินทร์พงพันธ์ 
(2540) กล่าวถึงความปลอดภัยเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญมาก และ สิ่งที่จ าเป็นต้องได้รับ
การแก้ไขแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการเพ่ิมศักยภาพทางด้านสุขอนามัยมากข้ึน รวมไปถึง ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน (ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม, 2555) 

4)  มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านการจัดการติดตั้งกล้อง CCTV เพ่ือความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว สอดคล้อง ทศพล เดชะ (2553) เรื่องผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว การรับรู้ต่อการ
ท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ และพฤติกรรมของ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง กล่าวถึง ปัจจัยที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจ คือ การพัฒนาการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว วิธีการจัดการป้องกันความปลอดภัย ได้แก่ 
การออกกฎหมาย การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย มีการจัดอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย
และให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยส าหรับคนในพ้ืนที่ (Choon, 2001) 

5) มุ่งการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้คุณค่าด้านความปลอดภัยของเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
ปัจจัยที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจ คือ การพัฒนาการบริหารจัดการความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว (ทศพล เดชะ, 2553) 

 
(14) เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่า องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว 

ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม ด้านความปลอดภัย (Safety and Security) จากการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-Depth Interview) 

1) แนวทางการส่งเสริมการรับรู้ด้านความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว ภายในแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญชุมชนขนอม ทางสมาคมขนอมและ คนในชุมชนขนอมเห็นว่าควรมีการจัดการเวรยามรักษา
ความปลอดภัย ตรวจตราสถานที่ท่องเที่ยวทุกๆ 2 ชั่วโมงในแต่ละแห่งโดยการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ภาครัฐ กรมการต ารวจท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนต าบลขนอมและ ภาคีอ่ืนๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เพ่ือความปลอดภัยภายในแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของชุมชนขนอม ในส่วนของหน้าชายหาดแต่ละที่
พักที่อยู่หน้าชายหาดควรมีการจัดการพนักงานหรือบุคคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาดูแล
นักท่องเที่ยวแต่ละหน้าชายหาดของแต่ละที่ พักเพ่ือเป็นการป้องกันอันตรายทางน้ าส าหรับ
นักท่องเที่ยว ฯลฯ สอดคล้องกับแนวคิดของ อุบลวรรณ  ประดับสุข (2549) การจัดการชุมชนที่
สามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้จะต้องได้รับความร่วมมือจากทางหน่วยงานทั้ง
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ภาครัฐและภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในพ้ืนที่รับผิดชอบ มีการจัดการพูดคุยก าหนดทิศทาง 
เพ่ือการเตรียมความพร้อมของชุมชนชุมชน เพ่ือให้ทราบว่าในพ้ืนที่ของตนจะมีการจัดการรูปแบบการ
ท่องเที่ยวได้อย่างไร ควรมีการจัดการกิจกรรมอะไรบ้าง อย่างไรบ้าง (Choon, 2001) 

2) แนวทางการส่งเสริมการสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมากขึ้น 
ผู้ประกอบการแต่ละที่ควรจัดการอุปกรณ์ทางด้านรักษาความปลอดภัยให้พร้อมเสมอทุกสถานการณ์ 
เช่น กล้องวงจรปิด CCTV เบอร์ติดต่อฉุกเฉินส าหรับนักท่องเที่ยวติดไว้ภายในห้องพัก โครงสร้างของที่
พักในแต่ละแห่งต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างที่พักในแต่ละสถานที่ระบบไฟฟ้า
ภายในห้องพัก มีการจัดการติดตั้งระบบสายดินป้องกันการรั่วไหลของไฟฟ้าภายในห้องพัก 
ผู้ประกอบการทางด้านที่พักหรือพนักงานควรมีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพ่ือเป็นการ
ป้องกันรักษาพยาบาลเบื้อต้นส าหรับนักท่องเที่ยว มีชุดปฐมพยาบาลในแต่ละท่ีพัก จุดรวมพล เส้นทาง
หนีไฟที่ชัดเจน ระบบรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟไหม้ เช่น ถังดับเพลิง สายฉีดน้ า และอุปกรณ์
ฉุกเฉิน ฯลฯ ปัจจัยที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจ คือ การพัฒนาการบริหารจัดการความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว (ทศพล เดชะ, 2553) 

3)  แนวทางการส่งเสริมการรับรู้ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยการติดกล้องวงจรปิด 
CCTV ภายในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ เ พ่ือ เป็นการป้องกันการเกิด อาชญากรร 
การโจรกรรม หรือการลักลอบสิ่งต่างๆที่ผิดกฎหมาย ฯลฯ และ เพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยว
ด้านความปลอดภัย และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความปลอดภัยภายในชุมชนขนอมมาก
ยิ่งขึ้น ปัจจัยที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจ คือ การพัฒนาการบริหารจัดการความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว (ทศพล เดชะ, 2553) 

 4) แนวทางการรับรู้ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยวควรมีการจัดการ
อบรมเกี่ยวกับ ทักษะ ความรู้ ความช านาญเฉพาะด้านแต่ละสาขากิจกรรม และการอบรมปฐม
พยาบาลเบื้อต้น เพ่ือเป็นการป้องกันเกิดอุบัติเหตุของนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น ซึ่งสิ่งที่ส าคัญที่สุดส าหรับ
การท ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะต้องมีความปลอดภัยเป็นหลัก สอดคล้องกับแนวคิดของ อุบลวรรณ  
ประดับสุข (2549) การจัดการชุมชนที่สามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้จะต้องได้รับ
ความร่วมมือจากทางหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคทีี่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการจัดการพูดคุยก าหนดทิศทาง 
เพ่ือการเตรียมความพร้อมของชุมชนชุมชน  
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัยสามารถเสนอเป็นแนวทางการ

ส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม จังหวัด 
นครศรีธรรมราช ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 5.1 แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช ด้านแหล่งท่องเที่ยว 

ด้าน แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่อง เที่ ยว 
ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม 

แหล่งท่องเที่ยว 1) ควรมุ่งพัฒนาทางด้านความสวยงามของชุมชนขนอม และ รวมไปถึง 
ความอุดมสมบูรณ์ทางกายภาพ/สภาพสิ่งแวดล้อม ให้มากยิ่งขึนนภายในพืนนที่ 

 2) คงรักษามาตรฐานภาพรวมทันงหมดของสิ่งดึงดูดแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และ 
ความมีชื่อเสียงของชุมชนขนอมให้อยู่ในระดับที่ดียิ่งขึนนไป 

 3) มุ่งพัฒนาทางด้านแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ
ชุมชนให้มีเอกลักษณ์มากยิ่งขึนน และ สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงที่สามารถ
ท่องเที่ยวไปได้ ยังสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึนนได้ต่อไป 

 4) รักษา และส่งเสริมความหลากหลายของสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว
ภายในชุมชนให้มีคุณภาพและรักษามาตรฐานอย่างนีนต่อไป 

 
ตารางที่ 5.2 แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช ด้านที่พัก 

ด้าน แนวทางการส่ง เสริมการรับรู้ คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ ยว 
ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม 

ที่พัก 1) มุ่งพัฒนาความหลากหลายประเภทให้เลือกของที่พักเพ่ือให้ตรงตามความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว และมุ่งพัฒนาทางด้านราคาของที่พักให้มีความ
เหมาะสมกับคุณภาพมากยิ่งขึนน 

 2) มุ่งส่งเสริมการจัดการด้านราคาของที่พักให้มีการระบุราคาที่ชัดเจน และ
ความสะอาดด้านที่พักได้มาตรฐานและคุณภาพอยู่ในระดับที่ดีขึนนต่อไป 

 3) มุ่งพัฒนาภาพรวมของด้านที่พักให้มีมาตรฐานมากกว่าเดิม ซึ่งทางด้านที่พัก
ยังสามารถที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึนนได้อีก 

 4) มุ่งพัฒนาทางด้านที่พักให้มีจ านวนที่พักเพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยวมากขึนน 
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ด้าน แนวทางการส่ง เสริมการรับรู้ คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ ยว 
ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม 

 5) รักษา และส่งเสริมการจัดการด้านอัตราราคาที่พักให้มีความหลากหลาย
ระดับ และที่พักตันงอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวถือได้ว่าประสบความส าเร็จในระดับ
หนึ่งแต่จ าเป็นต้องรักษามาตรฐานอย่างนีนต่อไป 

 
ตารางท่ี 5.3 แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช ด้านกิจกรรม 

ด้าน แนวทางการส่งเสริมการรับรู้ คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ ยว 
ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม 

กิจกรรม 1) มุ่งพัฒนาทางด้านกิจกรรมที่สามารถตอบสนองส าหรับนักท่องเที่ยวได้ทุก
เพศ/ทุกวัย สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้ 

 2) มุ่งการส่งเสริมด้านความคุ้มค่าของราคาแพ็คเก็จท่องเที่ยวที่ท าการน าเสนอ
ขาย และสร้างประสบการณ์ส าหรับนักท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมภายในชุมชนให้
มีคุณภาพและยังคงรักษามาตรฐานที่ดีไว้ให้คงอยู่ 

 3) มุ่งพัฒนาถึงความหลากหลายของแพ็คเก็จของกิจกรรมการท่องเที่ยว 
กิจกรรมต้องตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวให้เพ่ิมมากขึนน และ 
ความหลากหลายของกิจกรรมทางการท่องเที่ยวควรมีการพัฒนาให้ดีเพ่ิมมาก
ขึนน 

 4) คงรักษาด้านการจัดการการรองรับนักท่องเที่ยวทางด้านกิจกรรมให้ดีต่อไป 
และส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่น าเสนอขายที่หลากหลายมากยิ่งขึนนดังนันนจ าเป็น
อย่างยิ่งในการรักษามาตรฐานอย่างนีนต่อไป 

 
ตารางที่ 5.4 แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้าน แนวทางการส่ง เสริมการรับรู้ คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่อง เที่ ยว 
ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม 

สิ่งอ านวยความ
สะดวก 

1) มุ่งพัฒนาทางด้านมาตรฐาน ความหลากหลายประเภท และจ านวน 
ที่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวในด้านการให้บริการร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม 

 2) คงรักษามาตรฐานด้านจ านวนพืนนที่จอดรถ และ ความสะอาดของห้องนน าใน
แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งให้เพียงพอต่อนักท่องเที่ยวอย่างนีนต่อไป 
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ตารางท่ี 5.5 แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

ด้าน แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่อง เที่ ยว 
ด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม 

การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

1) มุ่งพัฒนาทางด้าน สัญลักษณ์ และป้ายให้สามารถบอกเส้นทางให้ชัดเจน
มากยิ่งขึนน ความสะดวกสบายของเส้นทางการคมนาคม เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
รวมไปถึง มีจ านวนรถขนส่งสาธารณะที่ เพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว โดยแก้ไขปรับปรุงปัญหาด้านดังกล่าวโดยเร่งด่วน 

 2) รักษามาตรฐานทางด้านความหลากหลายของรถขนส่งสาธารณะ และ
เส้นทางการเข้าถึงชุมชนขนอมให้มีหลากหลายเส้นทางมากยิ่งขึนน 

 
ตารางที่ 5.6 แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช ด้านการให้บริการ 

ด้าน แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้าน
อรรถประโยชน์ชุมชนขนอม 

การให้บริการ 1)  มุ่ ง พัฒนาเกี่ ยวกับบุคลากรทางการท่ อง เที่ ยว ในการให้ บริ ก าร  
ด้านความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ความมีมารยาท อัธยาศัย และบุคลิกภาพที่ดี
ในการให้บริการส าหรับนักท่องเที่ยว 

 2) รักษามาตรฐานจุดแข็งทางด้านการให้บริการที่เป็นมิตรของคนในชุมชนให้
อยู่ในระดับที่ดียิง่ขึนนไป 

 3) ยังคงรักษามาตรฐานด้านการให้บริการของบุคลากรทางการท่องเที่ยว
ภายในชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะความช านาญ ความใส่ใจใน 
การให้บริการ การแก้ปัญหาของบุคลากร  และสามารถตอบสนอง 
การให้บริการแกนักท่องเที่ยวได้ตรงตามความต้องการ และถูกต้อง 
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ตารางที่ 5.7 แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์
ชุมชนขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช ด้านความปลอดภัย 

ด้าน แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้าน
อรรถประโยชน์ชุมชนขนอม 

ความปลอดภัย 1) ควรมุ่งพัฒนาทางด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยว 
สถานที่แหล่งท่องเที่ยว การจัดการรักษาความปลอดภัยทางด้านการติดตันง
กล้องวงจรปิด CCTV รวมไปถึงการให้ความส าคัญกับ การรายงานสถานการณ์
ทางด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยวให้เกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด 

 2) คงรักษามาตรฐานความปลอดภัยทางด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวตลอด
ระยะทาง มีการจัดการเจ้าหน้าที่ ในแต่ละสถานที่ และ ตู้ยาม สถานีต ารวจให้
เพียงพอไห้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างนีนต่อไป 

 
5.3.2 ประโยชน์ต่อองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือหวังจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนขนอม องค์กรและ
หน่วยงานต่างๆ ต่อไปนี้ 

1) คนในชุมชน/กิจการต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ใน
การบูรณาการกับกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการขององค์กร เพ่ือยกระดับสมรรถนะการแข่งขัน 

2) ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ท่องเที่ยว สามารถน าผลการศึกษาไปใช้เพ่ือการปรับตัวและการท างาน
ร่วมกับภาคส่วนต่างๆในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

3) สถาบันการศึกษา สามารถน าผลการศึกษาไปใช้เป็นองค์ความรู้เพ่ือการเรียนการสอน 
รวมถึงใช้ในการต่อยอดงานวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆ สามารถน าผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้ประกอบการวางแผนงาน
และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวของสมาคม 

5) หน่วยงานภาครัฐระดับภูมิภาค/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน าผลที่ได้ไปใช้
ประกอบการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพ่ือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ      
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

6) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ประกอบการก าหนด
บทบาทและกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 

7) สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว/สภาหอการค้า สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ประกอบการ
วางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวต้อง 
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5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษาสมรรถนะทางด้านการท่องเที่ยวชุมชนขนอม ในการสร้างความเข้มแข็งด้านการ
พัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ชุมชนขนอม เพ่ือความยั่งยืนส าหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
 2) ควรศึกษาความสัมพันธ์ และอิทธิพลเชิงลึกเจาะลึกแต่ละรายละเอียดขององค์ประกอบ
ของแต่ละด้านให้มากขึ้นเพ่ือการพัฒนาและจัดการองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น 
ด้านที่พัก การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
การบริการ ความปลอดภัย  และกิจกรรมต่างๆ เพ่ือที่จะสามารถเห็นมุมมองความส าคัญ และ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึนในแต่ละด้าน 
 3) เนื่องจากงานวิจัยครั้ งนี้มีความจ ากัดทางด้านเวลาจึงได้ศึ กษาความส าคัญและ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานแบบโดยรวม แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตควรศึกษาด้านอุปทานในเรื่อง
การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว เพ่ือเป็นการสะท้อนความเห็นของฝ่าย
ชุมชนว่ามีมุมมองและแนวคิดด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเป็นไปในทิศทางใด 
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เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ 
ชุมชนขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะการ

จัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชน
ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช จึงขอความร่วมมือจากท่านได้กรุณาให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง 
ส าหรับข้อมูลที่ท่านตอบ ผู้วิจัยจะถือเป็นความลับและถูกน าไปใช้ในเชิงวิชาการเท่านั้น ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ทั้งนี้แบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

ผู้วิจัย   นายอรรฆพร ก๊กค้างพลู (098-149-3656) 
นักศึกษาระดับ ปริญญาโท คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย × ลงใน □ และเติมค าในช่องว่าง หน้าข้อที่เป็นจริงที่สุดส าหรับท่าน
เพียงข้อเดียว 
1.  เพศ 
 □ 1. ชาย □ 2. หญิง 
2. อายุ   

 □ 1.  ≤ 20 ปี □ 2. 21-30  ปี □ 3. 31-40 ปี 
 □ 4. 41-50 ปี □ 5. 51-60  ปี  □ 6.  60 ปีขึนนไป 
3. สถานภาพ 
 □ 1. โสด □ 2. สมรส  □ 3. หย่าร้าง  
 □ 4. หม้าย □ 5. อ่ืนๆ (ระบุ)................  

4. ระดับการศึกษา        
 □ 1. ระดับมัธยมศึกษา □ 2. ปวช/ปวส □ 3. ปริญญาตรี 
 □ 4. สูงกว่าปริญญาตรี □ 5. อ่ืนๆ (ระบุ)................ 
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5. อาชีพ 
 □ 1. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ □ 2. พนักงานเอกชน □ 3. กิจการส่วนตัว 

 □ 4. นิสิต/นักศึกษา □ 5. อ่ืนๆ (ระบุ)................ 

6. จ านวนครันงที่เดินทางมาท่องเที่ยวขนอม 
  □ 1. ครันงแรก  □ 2. 2-3 ครันง  □ 3.4-5 ครันง 
 □ 4. 6-7 ครันง □ 5. มากกว่า 7 ครันง 

 
ส่วนที่ 2   ระดบัการรับรู้คุณค่าความส าคัญ (Importance) และ ระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน (Performance) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม  
 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย O ล้อมรอบลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว 

ระดับความส าคัญก่อนมาถึง
แหล่ง 

ระดับความพึงพอใจหลัง
ท่องเท่ียว 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

1. แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.1 ชุมชนขนอมมีความสวยงาม 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.2 ชุมชนขนอมมีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.3 ชุมชนขนอมมีชื่อเสียงและเป็นที่
นิยมของนักท่องเที่ยว  

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.4 ชุมชนขนอมมีสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆ
ใกล้เคียงสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.5 ชุมชนขนอมมีสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวหลายประเภท เช่น  
(หาดหน้าด่าน นน าตกหินดาด ถน าเขากรด 
ชุมชนบ้านแหลม เป็นต้น) 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.6 ชุมชนขนอมมีความสมบูรณ์ทาง
กายภาพ/สภาพสิ่งแวดล้อม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.7 โดยภาพรวมทันงหมดของชุมชนขน
อมสิ่งดึงดูดใจสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่น่า
พอใจ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
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2. ท่ีพัก (Accommodation) 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
2.1 ที่ พักมีหลายประ เภทในแหล่ ง
ท่องเที่ยวให้เลือกตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยว เช่น โรงแรม รีสอร์ท เกสท์
เฮ้าส์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โฮมสเตย์  

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2.2 ความสะอาดของที่พักตรงตามความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2.3 ที่พักมีเพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาและวัน
สุดสัปดาห์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2.4 อัตราราคาที่พักมีหลายระดับให้
เลือกตามความต้องการขอนักท่องเที่ยว 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2.5 ราคาที่ พักมีความเหมาะสมต่อ
คุณภาพ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2.6 ที่พักมีการระบุราคาที่ชัดเจน 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
2.7 ที่พักตันงอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3. กิจกรรม (Activities) 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
3.1 กิจกรรมมีความหลากหลาย
ประเภท เช่น กิจกรรมชมปลาโลมาสี
ชมพู การสอนย้อมผ้า การสักการะสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ แอมเพิลมูล ปาร์ตีน  ขนอมเฟส
ติเวิร์ล มหกรรมเบิกฟ้าเมืองขนอม  

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3.2 กิจกรรมตอบสนองต่อความต้องการ
ของท่านได้เป็นอย่างดี 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3.3 นักท่องเที่ยวทุกเพศ/วัย สามารถ
เข้าร่วมท ากิจกรรมในชุมชนขนอมได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3.4 กิจกรรมมีการจัดการการรองรับ
นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3.5 ท่านได้รับประสบการณ์จาก
กิจกรรมในชุมชนขนอม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3.6 มีบริษัทให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยว
จ านวนที่หลากหลาย  

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
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3.7 ความหลากหลายของแพ็คเกจ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่จัดจ าหน่าย 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3.8 ความคุ้มค่าต่อราคาของแพ็คเกจที่
น าเสนอขาย 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4. สิ่งอ านวยความสะดวก 
(Amenities) 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4.1 ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีบริการที่
หลากหลายและได้มาตรฐาน 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4.2 ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีบริการที่
เพียงพอต่อความต้องการของท่าน 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4.3 ห้องนน าสาธารณะมีความสะอาดและ
เ พี ย ง พ อ ต่ อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
นักท่องเที่ยว 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4.4 พืนนที่จอดรถเพียงพอในบริ เวณ
แหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4.5 นักท่องเที่ยวสามารถใช้อุปกรณ์
สื่อสารได้ทุกชนิดและทุกจุดภายใน
ชุมชนขนอม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4.6 ภายในชุมชนขนอมมีสิ่ งอ านวย
ความสะดวกที่ครบวงจร 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

5.  การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
(Accessibilities) 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

5.1 สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้
หลากหลายเส้นทาง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

5.2 เส้นทางการคมนาคมเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความสะดวกสบาย 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

5.3 มีป้ายและสัญลักษณ์บอกเส้นทางที่
ชัดเจนภายในพืนนที่ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

5.4 รถขนส่งสาธารณะมีจ านวนเพียงพอ
ต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
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5.5 มีการให้บริการรถขนส่งสาธารณะที่
หลากหลาย เช่น รถประจ าทาง รถตู้ 
รถไฟ เครื่องบิน เป็นต้น 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

6.  การให้บริการ (Service) 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
6. 1 บุ คล าก รทา งก า รท่ อ ง เ ที่ ย วมี
มารยาท อัธยาศัยและบุคลิกภาพที่ดีใน
การให้บริการ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

6.2 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความรู้ 
ความเข้าใจและมีทักษะความช านาญ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

6.3 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความ
ใส่ใจการให้บริการและแก้ไขปัญหาได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

6.4 บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้บริการ
แก่นักท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียม
กัน 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

6.5 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความ
เป็นมิตร 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

6. 6 บุ คล าก รทา งก า รท่ อ ง เ ที่ ย วมี
ให้บริการอย่างรวดเร็ว 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

6.7 บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้บริการ
มีความถูกต้องตรงกับความต้องการ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

6.8 มีการ พัฒนาและปรับปรุ ง ให้ มี
คุณภาพ เช่น ให้แสดงความคิดเห็นการ
ให้บริการแต่ละสถานที่ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

7. ความปลอดภัย  
(Safety and Security) 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

7.1 แหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่มีความ
ปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

7.2 ที่พักแต่ละสถานที่มีความปลอดภัย
ส าหรับนักท่องเที่ยว 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

7.3 กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความ
ปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
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ระดับความพึงพอใจหลัง
ท่องเท่ียว 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

7.4 มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยใน
แต่ละสถานที ่

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

7.5 มีการให้บริการ สถานีต ารวจ ตู้ยาม 
เพียงพอภายในชุมชนขนอม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

7.6 การเข้าถึงสถานที่แหล่งท่องเที่ยวมี
ความปลอดภัยตลอดระยะทาง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

7.7 เส้นทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
มีความปลอดภัย 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

7.8 แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมมีการ
จั ดกา รติ ดกล้ อ ง  CCTV เ พ่ื อคว าม
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

7.9 แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีการ
รายงานสถานการณ์ ด้านสุขอนามัย 
ความปลอดภัย ภัยพิบัติต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)  
1. ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในเรื่องใดมากท่ีสุดเพราะอะไร (โปรดระบุเหตุผล) 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................... .................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................ .................... 
2. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
.................................................................................. ..............................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................... .................
.................................................................................................................. .............................................. 

ขอบพระคุณอย่างยิ่ง 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) หมายถึง ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในชุมชนขนอมที่

สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้  มีเสน่ห์เฉพาะตัว มีชื่อเสียง อันมาจากความงามตาม
ธรรมชาติ วัฒนธรรม งานมหกรรม ประเพณีท้องถิ่นรวมไปถึงวิถีชีวิตของชุมชนเจ้าของบ้านในแหล่ง
ท่องเที่ยวจะมีจุดที่เป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว จุดหนึ่งหรือหลายจุดก็ได้ถ้ามีสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวหลายจุด แหล่งท่องเที่ยวนั้นจะมีนักท่องเที่ยว สนใจนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกันมาก 
(Swarbrooke, 1998) 

2. ที่พัก (Accommodation) หมายถึง โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ แค้มป์ ส าหรับการ
ท่องเที่ยวซึ่งต้องมีการค้างคืนภายในแหล่งท่องเที่ยวอย่างน้อย 1 คืน แหล่งท่องเที่ยวควรมีจ านวนที่
พักที่เพียงพอ พร้อมทั้งมี ความหลากหลายด้านราคาและการบริการ ที่เหมาะสมต่อสถานที่และที่พัก
ควรอยู่ไม่ไกลจากแหล่งทอ่งเที่ยวมากนัก (Holloway, 1998)  

3. กิจกรรม (Activities) หมายถึง กิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม ได้ลงมือท าซึ่งอาจ
เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนในชุมชน โดยกิจกรรมนั้นจะมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับ
นักท่องเที่ยวที่แสวงหาประสบการณ์ สามารถกระท าในช่วงเวลาที่พ านักและท่องเที่ยว ณ สถานที่นั้น 
เพ่ือท าให้การท่องเที่ยวและช่วงเวลาพักผ่อนของนักท่องเที่ยวน่าสนใจ มากขึ้น และกิจกรรมต่าง ๆ 
ควรมีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมทางทะเล ด าน้ า ปีน
เขา เดินป่า ว่ายน้ า เป็นต้น (Dickman, 1997) 

4. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวกที่สามารถสร้าง
ความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยว มี
การก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกโครงสร้างพ้ืนฐานขึ้นตามความต้องการของนักท่องเที่ยวภายใน
แหล่งท่องเที่ยว เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว ตู้แลกเงิน ตู้  ATM โรงพยาบาล 
ศูนย์อาหาร แหล่งช๊อปปิ้ง ห้องน้ าสาธารณะ สถานที่จอดรถ ปั๊มน้ ามัน ระบบการสื่อสารต่าง ๆ 
(Cooper, 1998) 

5.  การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) หมายถึง เส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวใน
การเดินทางมาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึง แหล่งท่องเที่ยวได้
อย่างสะดวกและใกล้ชิด แม้ว่าแหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามแต่หากขาดความสะดวกในการเข้าถึง 
นักท่องเที่ยวจะไม่เดินทางไปเที่ยวชม เช่น สนามบิน ระบบคมนาคม ระบบขนส่งสาธารณะ รวมไปถึง
บริการด้านอุตสาหกรรมขนส่ง เช่น การขนส่งทางอากาศ ทางบก และทางน้ า ซึ่งสามารถจะ
เอ้ืออ านวยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง(Destination) หรือแหล่ง
ท่องเที่ยว(Attraction) (Dickman, 1997) 
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6.  การให้บริการ (Service) หมายถึง การบริการที่รองรับการท่องเที่ยวซึ่งจัดเป็นอุปทาน
ประเภทหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวแต่เป็นบริการที่รองรับ ให้เกิดความ
สะดวกสบายและความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวต่างมีความคาดหวังการบริการจากผู้
ให้บริการ การคาดหวังดังกล่าวจะหมายถึงสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการถึงการบริการที่จะได้รับจริง  
ดังนั้นการบริการจึงจัดเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว ได้เช่นกัน การบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่
ส าคัญ ได้แก่ บุคลากรที่มีส่วนทางการท่องเที่ยว ที่พักส าหรับนักท่องเที่ยว ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 
การบริการน าเที่ยว และ องค์ประกอบอื่นๆ (Parasuraman, 1998; ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2548) 

7. ความปลอดภัย (Safety and Security) หมายถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งชีวิต 
และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนขนอม ทั้งภัยจากที่พัก ภัยจากการเดินทาง 
ภัยจากแหล่งท่องเที่ยว เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย การแจ้งเหตุฉุกฉิน ตู้ยาม ตู้โทรศัพท์  
(Narayan, 2008; อภิชาต อินทร์พงพันธ์, 2540)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

แบบตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย 
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แบบสอบถาม 
 
หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้าน 

อรรถประโยชน์ชุมชนขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช 
โดย              นายอรรฆพร ก๊กค้างพลู (098-149-3656) 
สาขา   การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
คณะ   การจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกกานต์ แก้วนุช 
 
ข้อมูลประกอบการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย 
 ข้อมูลประกอบการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวิจัยประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย และนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการที่ใช้ในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม (Importance)  
2) เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม 

(Performance) 
3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญ (Importance) และระดับการ

รับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม  
4) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้าน

อรรถประโยชน์ชุมชนขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช 
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แบบตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย 
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม 
จังหวัด นครศรีธรรมราช 
 
ค าชี้แจง ขอให้ท่านตรวจสอบข้อค าถามว่ามีความสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการหรือไม่และท า

เครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านโดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 

ท าเครื่องหมาย  ในช่อง + 1 เมื่อท่านเห็นว่า ท่านแน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้อง
กับนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

ท าเครื่องหมาย  ในช่อง  0  เมื่อท่านเห็นว่า ท่านไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้อง
กับนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

ท าเครื่องหมาย  ในช่อง - 1 เมื่อท่านเห็นว่า ท่านแน่ใจว่าข้อค าถามไม่มีความสอดคล้อง
กับนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

ในกรณีที่ท่านมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนิยามและข้อค าถามแต่ละข้อ
โปรดเขียนข้อเสนอแนะของท่านลงในช่องเสนอแนะหรืออาจให้ข้อเสนอแนะโดยตรงแก่ผู้วิจัย จักเป็น
พระคุณอย่างยิ่ง 

 
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

ข้อที่ ข้อรายการ 
ผลการพิจารณาของ

ผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแน
ะ 

+1 0 -1 
1 เพศ   

 ชาย  หญิง +1 0 -1  
2 อายุ  ข้อเสนอแนะ 

  ≤ 20 ปี  21-30  ป ี  31-40 ปี 
+1 0 -1 

 

  41-50 ป ี  51-60  ป ี  60 ปีขึนนไป 
3 สถานภาพ  ข้อเสนอแนะ 

 โสด  สมรส 

+1 0 -1 

 

 หย่าร้าง  หม้าย  

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............. 
4 ระดับการศึกษา  ข้อเสนอแนะ 

 ระดับมัธยมศึกษา  ปวช / ปวส 
+1 0 -1 

 

 ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี 
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ข้อที่ ข้อรายการ 
ผลการพิจารณาของ

ผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแน
ะ 

+1 0 -1 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............. 

5 อาชีพ  ข้อเสนอแนะ 

 ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

 พนักงานเอกชน 

+1 0 -1 

 

 กิจการส่วนตัว  นิสิต/นักศึกษา 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............. 
6 จ านวนครันงที่เดินทางมาท่องเที่ยวขนอม  ข้อเสนอแนะ 

 ครันงแรก  2-3 ครันง 
+1 0 -1 

 

 4-5 ครันง  6-7 ครันง 
  มากกว่า 7 ครันง 
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ส่วนที่ 2 ระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญ (Importance) และ ระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน (Performance) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย O ล้อมรอบลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว  

ระดับ
ความส าคัญก่อน

มาถึงแหล่ง 

ระดับความ 
พึงพอใจหลัง

ท่องเที่ยว 
ผลการพิจารณา 
ของผู้เชี่ยวชาญ 

ผลการพิจารณา 
ของผู้เชี่ยวชาญ 

1. แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) 
หมายถึง ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในชุมชนขนอมที่
สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ มี เสน่ห์
เฉพาะตัว มีชื่อเสียง อันมาจากความงามตามธรรมชาติ 
วัฒนธรรม งานมหกรรม ประเพณีท้องถิ่นรวมไปถึงวิถี
ชีวิตของชุมชนเจ้าของบ้านในแหล่งท่องเที่ยวจะมีจุดที่
เป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว จุดหนึ่งหรือหลายจุดก็
ได้ถ้ามีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวหลายจุด แหล่ง
ท่องเที่ยวนันนจะมีนักท่องเที่ยว สนใจนิยมเดินทางมา
ท่องเที่ยวกันมาก (Swarbrooke, 1998) 

ผลประเมิน ผลประเมิน 

1.1 ชุมชนขนอมมีความสวยงาม +1 0 -1 +1 0 -1 
1.2 ชุมชนขนอมมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว +1 0 -1 +1 0 -1 
1.3 ชุมชนขนอมมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยว  

+1 0 -1 +1 0 -1 

1.4 ชุมชนขนอมมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆใกล้เคียง
สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ 

+1 0 -1 +1 0 -1 

1.5 ชุมชนขนอมมีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวหลาย
ประเภท เช่น (หาดหน้าด่าน นน าตกหินดาด ถน าเขากรด 
ชุมชนบ้านแหลม เป็นต้น) 

+1 0 -1 +1 0 -1 

1.6 ชุมชนขนอมมีความสมบูรณ์ทางกายภาพ/สภาพ
สิ่งแวดล้อม 

+1 0 -1 +1 0 -1 

1.7 โดยภาพรวมทันงหมดของชุมชนขนอมสิ่งดึงดูดใจ
สถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่น่าพอใจ 

+1 0 -1 +1 0 -1 
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2. ที่พัก (Accommodation) 
หมายถึง โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ แค้มป์ ส าหรับการ
ท่องเที่ยวซึ่งต้องมีการค้างคืนภายในแหล่งท่องเที่ยว
อย่างน้อย 1 คืน แหล่งท่องเที่ยวควรมีจ านวนที่พักที่
เพียงพอ พร้อมทันงมี ความหลากหลายด้านราคาและการ
บริการที่เหมาะสมต่อสถานที่และที่พักควรอยู่ไม่ไกลจาก
แหล่งท่องเที่ยวมากนัก (Holloway, 1998)  

ผลประเมิน ผลประเมิน 

2.1 ที่พักมีหลายประเภทในแหล่งท่องเที่ยวให้เลือกตาม
ความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น โรงแรม รีสอร์ท 
เกสท์เฮ้าส์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โฮมสเตย์ เป็นต้น 

+1 0 -1 +1 0 -1 

2.2 ความสะอาดของที่พักตรงตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยว 

+1 0 -1 +1 0 -1 

2.3 ที่พักมีเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว
ในช่วงวันธรรมดาและวันสุดสัปดาห์ 

+1 0 -1 +1 0 -1 

2.4 อัตราราคาที่พักมีหลายระดับให้เลือกตามความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว 

+1 0 -1 +1 0 -1 

2.5 ราคาที่พักมีความเหมาะสมต่อคุณภาพ +1 0 -1 +1 0 -1 
2.6 ที่พักมีการระบุราคาที่ชัดเจน +1 0 -1 +1 0 -1 
2.7 ที่พักตันงอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว +1 0 -1 +1 0 -1 
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3. กิจกรรม (Activities)  
หมายถึง กิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม ได้ลง
มือท าซึ่งอาจเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนใน
ชุมชน โดยกิจกรรมนันนจะมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับ
นักท่องเที่ยวที่แสวงหาประสบการณ์ สามารถกระท าใน
ช่วงเวลาที่พ านักและท่องเที่ยว  ณ สถานที่นันน เพ่ือท า
ให้การท่องเที่ยวและช่วงเวลาพักผ่อนของนักท่องเที่ยว
น่าสนใจ มากขึนน และกิจกรรมต่าง ๆ ควรมีความ
หลากหลายและตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
เช่น กิจกรรมทางทะเล ด านน า  ปีนเขา เดินป่า ว่ายนน า  
เป็นต้น (Dickman, 1997) 

ผลประเมิน ผลประเมิน 

3.1 กิจกรรมมีความหลากหลายประเภท เช่น กิจกรรม
ชมปลาโลมาสีชมพู กิจกรรมตกหมึก การสอนย้อมผ้า        
การเดินป่า การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แอมเพิลมูล ปาร์ตีน  
ขนอมเฟสติเวิร์ล มหกรรมเบิกฟ้าเมืองขนอม เป็นต้น 

+1 0 -1 +1 0 -1 

3.2 กิจกรรมตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้เป็น
อย่างดี 

+1 0 -1 +1 0 -1 

3.3 นักท่องเที่ยวทุกเพศ/วัย สามารถเข้าร่วมท า
กิจกรรมในชุมชนขนอมได้ 

+1 0 -1 +1 0 -1 

3.4 กิจกรรมมีการจัดการการรองรับนักท่องเที่ยว +1 0 -1 +1 0 -1 
3.5 ท่านได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมในชุมชนขนอม +1 0 -1 +1 0 -1 
3.6 มีบริษัทให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลาย 
เช่น บริษัทธุรกิจจัดน าเที่ยว (Tour Operator) บริษัท
ตัวแทนท่องเที่ยว (Tour Agency) เคาร์เตอร์ทัวร์ 
(Counter tour) เป็นต้น 

+1 0 -1 +1 0 -1 

3.7 ความหลากหลายของแพ็คเกจกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวที่จัดจ าหน่าย 

+1 0 -1 +1 0 -1 

3.8 ความคุ้มค่าต่อราคาของแพ็คเกจที่น าเสนอขาย +1 0 -1 +1 0 -1 
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4. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 
หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวกที่สามารถสร้างความ
สะดวกสบายในการท่องเที่ยว หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยว มีการก่อสร้างสิ่ง
อ านวยความสะดวกโครงสร้างพืนนฐานขึนนตามความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยว เช่น 
ไฟฟ้า ประปา ถนน ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว ตู้แลกเงิน ตู้ 
ATM โรงพยาบาล ศูนย์อาหาร แหล่งช๊อปปิ้ง ห้องนน า
สาธารณะ สถานที่จอดรถ ปั๊มนน ามัน ระบบการสื่อสาร
ต่าง ๆ (Cooper, 1998) 

ผลประเมิน ผลประเมิน 

4.1 ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีบริการที่หลากหลายและ
ได้มาตรฐาน 

+1 0 -1 +1 0 -1 

4.2 ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีบริการที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของท่าน 

+1 0 -1 +1 0 -1 

4.3 ห้องนน าสาธารณะมีความสะอาดและเพียงพอต่อ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว 

+1 0 -1 +1 0 -1 

4.4 พืนนที่จอดรถเพียงพอในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวแต่ละ
สถานที่ 

+1 0 -1 +1 0 -1 

4.5 นักท่องเที่ยวสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารได้ทุกชนิด
และทุกจุดภายในชุมชนขนอม 

+1 0 -1 +1 0 -1 

4.6 ภายในชุมชนขนอมมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีครบ
วงจร 

+1 0 -1 +1 0 -1 
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5.  การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 
หมายถึง เส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวในการเดินทางมา
เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางเข้าถึง แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและใกล้ชิด 
แม้ว่าแหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามแต่หากขาดความ
สะดวกในการเข้าถึง นักท่องเที่ยวจะไม่เดินทางไปเที่ยว
ชม เช่น สนามบิน ระบบคมนาคม ระบบขนส่งสาธารณะ 
รวมไปถึงบริการด้านอุตสาหกรรมขนส่ง เช่น การขนส่ง
ทางอากาศ ทางบก และทางนน า ซึ่งสามารถจะเอืนออ านวย
ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง
( Destination)  ห รื อ แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ( Attraction) 
(Dickman, 1997) 

ผลประเมิน ผลประเมิน 

5.1 สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้หลากหลายเส้นทาง +1 0 -1 +1 0 -1 
5.2 เส้นทางการคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความ
สะดวกสบาย 

+1 0 -1 +1 0 -1 

5.3 มีป้ายและสัญลักษณ์บอกเส้นทางท่ีชัดเจนภายใน
พืนนที่ 

+1 0 -1 +1 0 -1 

5.4 รถขนส่งสาธารณะมีจ านวนเพียงพอต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว 

+1 0 -1 +1 0 -1 

5.5 มีการให้บริการรถขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย เช่น 
รถประจ าทาง รถตู้ รถไฟ เครื่องบิน เป็นต้น 

+1 0 -1 +1 0 -1 
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6.  การให้บริการ (Service) 
หมายถึง การบริการที่รองรับการท่องเที่ยวซึ่งจัดเป็น
อุปทานประเภทหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เป็นจุดหมายปลายทางหลัก
ของนักท่องเที่ยวแต่เป็นบริการที่รองรับ ให้เกิดความ
สะดวกสบายและความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยว โดย
นักท่องเที่ยวต่างมีความคาดหวังการบริการจากผู้
ให้บริการ การคาดหวั งดั งกล่ าวจะหมายถึ งสิ่ งที่
นักท่องเที่ยวต้องการถึงการบริการที่จะได้รับจริง ดังนันน
การบริการจึงจัดเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว ได้เช่นกัน 
การบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่ 
บุคลากรที่มีส่ วนทางการท่ อง เที่ ยว  ที่ พักส าหรับ
นักท่องเที่ยว ร้านอาหารและเครื่องดื่ม การบริการน า
เที่ยว และ องค์ประกอบอ่ืนๆ (Parasuraman, 1998; 
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2548) 

ผลประเมิน ผลประเมิน 

6.1 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีมารยาท อัธยาศัยและ
บุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการ 

+1 0 -1 +1 0 -1 

6.2 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความรู้ ความเข้าใจและ
มีทักษะความช านาญ 

+1 0 -1 +1 0 -1 

6.3 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความใส่ใจการให้บริการ
และแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว 

+1 0 -1 +1 0 -1 

6.4 บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

+1 0 -1 +1 0 -1 

6.5 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความเป็นมิตร +1 0 -1 +1 0 -1 
6.6 บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีให้บริการอย่างรวดเร็ว +1 0 -1 +1 0 -1 
6.7 บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้บริการมีความถูกต้อง
ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

+1 0 -1 +1 0 -1 

6.8 มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพ เช่น ให้แสดง
ความคิดเห็นการให้บริการแต่ละสถานที่ 

+1 0 -1 +1 0 -1 
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7. ความปลอดภัย (Safety and Security) 
หมายถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทันงชีวิต และ
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชน
ขนอม ทันงภัยจากท่ีพัก ภัยจากการเดินทาง ภัยจากแหล่ง
ท่องเที่ยว เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย การแจ้งเหตุ
ฉุกฉิน ตู้ยาม ตู้ โทรศัพท์ (Narayan, 2008 ; อภิชาต 
อินทร์พงพันธ์, 2540) 

ผลประเมิน ผลประเมิน 

7.1 แหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่มีความปลอดภัย
ส าหรับนักท่องเที่ยว 

+1 0 -1 +1 0 -1 

7.2 ที่พักแต่ละสถานที่มีความปลอดภัยส าหรับ
นักท่องเที่ยว 

+1 0 -1 +1 0 -1 

7.3 กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความปลอดภัยส าหรับ
นักท่องเที่ยว 

+1 0 -1 +1 0 -1 

7.4 มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในแต่ละสถานที่ +1 0 -1 +1 0 -1 
7.5 มีการให้บริการ สถานีต ารวจ ตู้ยาม เพียงพอภายใน
ชุมชนขนอม 

+1 0 -1 +1 0 -1 

7.6 การเข้าถึงสถานที่แหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย
ตลอดระยะทาง 

+1 0 -1 +1 0 -1 

7.7 เส้นทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความ
ปลอดภัย 

+1 0 -1 +1 0 -1 

7.8 แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมมีการจัดการติดกล้อง 
CCTV เพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

+1 0 -1 +1 0 -1 

7.9 แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีการรายงานสถานการณ์ 
ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย    ภัยพิบัติต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว 

+1 0 -1 +1 0 -1 

 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)  
1. ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในเรื่องใดมากท่ีสุดเพราะอะไร (โปรดระบุเหตุผล) 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. .............................  
2. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................. 

ขอบพระคุณอย่างยิ่ง



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ผลตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย 
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การประเมินแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 
รายช่ือผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

1) อาจารย์ ดร. แสงแข บุญศิริ 
หน่วยงาน คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ า 
2) ผศ.ดร สุวารี นามวงศ์ 
หน่วยงาน คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ า 
3) อาจารย์ ดร. ไพฑูรย์ มนต์พานทอง 
หน่วยงาน คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ า 

 
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องถูกต้องตรงกับตัวแปรที่ต้องการวัดก าหนดค่าตัวเลข ดังนี้ 

  
+1 ใช่  คือ ท่านแน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

 0 ไม่แน่ใจ คือ ท่านไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ
 -1 ไม่ใช่  คือ ท่านแน่ใจว่าข้อค าถามไม่มีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 
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ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

หัวข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ สูตร IOC 

IOC = 
(e1+e2+e3)/3 

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1.เพศ 
ชาย 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 
หญิง 
2.อายุ 
≤ 20 ปี 

 
1 
 

0 1 2/3 0.66 ผ่าน 

21-30  ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60  ปี 
60 ปีขึนนไป 
3. สถานภาพ 
โสด 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 
สมรส 
หย่าร้าง 
หม้าย 
อ่ืนๆ (ระบุ)................ 
4. ระดับการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 
ปวช / ปวส 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 
อ่ืนๆ (ระบุ)................ 
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หัวข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ สูตร IOC 

IOC = 
(e1+e2+e3)/3 

ค่า 
IOC 

 

ผลการ
ประเมิน 

 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

5. อาชีพ 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

1 1 0 2/3 0.66 ผ่าน 
พนักงานเอกชน 
กิจการส่วนตัว 
นิสิต/นักศึกษา 
อ่ืนๆ (ระบุ)............................. 
6. จ านวนครั้งที่เดินทางมาท่องเที่ยวขนอม 
ครันงแรก 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 
2-3 ครันง 
4-5 ครันง 
6-7 ครันง 
มากกว่า 7 ครันง 
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ส่วนที่ 2   ระดับการรับรู้คุณค่าความส าคัญ (Importance) และ ระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน (Performance) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม 

ผู้เชี่ยวชา
ญ 

สูตร 
IOC 

IOC = 
(e1+
e2+e
3)/3 

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 

องค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยว  

ผู้เชี่ยวชา
ญ 

สูตร 
IOC 

IOC = 
(e1+
e2+e
3)/3 

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิ

น 1 2 3 1 2 3 

1. แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 1.1 ชุมชนขนอมมี
ความสวยงาม 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

1 0 1 2/3 0.66 ผ่าน 
1.2 ชุมชนขนอมมี
ความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว 

1 0 1 2/3 0.66 ผ่าน 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 
1.3 ชุมชนขนอมมี
ชื่อเสียงและเป็นที่
นิยมของนักท่องเที่ยว  

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

1.4 ชุมชนขนอมมี
สถานที่ท่องเที่ยว
อ่ืนๆใกล้เคียง
สามารถเดินทางไป
ท่องเที่ยวได้ 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

1.5 ชุมชนขนอมมีสิ่ง
ดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวหลาย
ประเภท เช่น(หาด
หน้าด่าน นน าตกหิน
ดาด ถน าเขากรด 
ชุมชนบ้านแหลม 
เป็นต้น) 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

1.6 ชุมชนขนอมมี
ความสมบูรณ์ทาง
กายภาพ/สภาพ
สิ่งแวดล้อม 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 
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ผู้เชี่ยวชา
ญ 

สูตร 
IOC 

IOC = 
(e1+
e2+e
3)/3 

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 

องค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยว  

ผู้เชี่ยวชา
ญ 

สูตร 
IOC 

IOC = 
(e1+
e2+e
3)/3 

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิ

น 1 2 3 1 2 3 

1 1 0 2/3 0.66 ผ่าน 

1.7 โดยภาพรวม
ทันงหมดของชุมชน 
ขนอมสิ่งดึงดูดใจ
สถานที่ท่องเที่ยวเป็น
ที่น่าพอใจ 

1 1 0 2/3 0.66 ผ่าน 

2. ท่ีพัก (Accommodation) 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

2.1 ที่พักมีหลาย
ประเภทในแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เลือก
ตามความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว เช่น 
โรงแรม รีสอร์ท 
เกสท์เฮ้าส์ เซอร์วิสอ
พาร์ทเมนท์ โฮมสเตย์ 
เป็นต้น 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

2.2 ความสะอาดของ
ที่พักตรงตามความ
ต้องการขอ
นักท่องเที่ยว 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

2.3 ที่พักมีเพียงพอ
ต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยวในช่วง
วันธรรมดาและวันสุด
สัปดาห์ 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

2.4 อัตราราคาที่พักมี
หลายระดับให้เลือก
ตามความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 
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ผู้เชี่ยวชา
ญ 

สูตร 
IOC 

IOC = 
(e1+
e2+e
3)/3 

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 

องค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยว  

ผู้เชี่ยวชา
ญ 

สูตร 
IOC 

IOC = 
(e1+
e2+e
3)/3 

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิ

น 1 2 3 1 2 3 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 2.5 ราคาที่พักมีความ
เหมาะสมต่อคุณภาพ 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 2.6 ที่พักมีการระบุ
ราคาที่ชัดเจน 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 2.7 ที่พักตันงอยู่ใกล้
กับแหล่งท่องเที่ยว 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

3. กิจกรรม (Activities) 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

3.1 กิจกรรมมีความ
หลากหลายประเภท 
เช่น กิจกรรมชม
ปลาโลมาสีชมพู การ
สอนย้อมผ้า แอมเพิล
มูล ปาร์ตีน  ขนอมเฟส
ติเวิร์ล มหกรรมเบิก
ฟ้าเมืองขนอม  

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 3.2 กิจกรรม
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของท่านได้
เป็นอย่างดี 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 3.3 นักท่องเที่ยวทุก
เพศ/วัย สามารถเข้า
ร่วมท ากิจกรรมใน
ชุมชนขนอมได้ 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 
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ผู้เชี่ยวชา
ญ 

สูตร 
IOC 

IOC = 
(e1+
e2+e
3)/3 

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 

องค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยว  

ผู้เชี่ยวชา
ญ 

สูตร 
IOC 

IOC = 
(e1+
e2+e
3)/3 

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิ

น 1 2 3 1 2 3 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

3.4 กิจกรรมมีการ
จัดการการรองรับ
นักท่องเที่ยวได้เป็น
อย่างดี 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

3.5 ท่านได้รับ
ประสบการณ์จาก
กิจกรรมในชุมชน 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

0 1 1 2/3 0.66 ผ่าน 

3.6 มีบริษัทให้บริการ
กิจกรรมท่องเที่ยว
หลากหลาย เช่น 
บริษัทธุรกิจจัดน า
เที่ยว (Tour 
Operator) บริษัท
ตัวแทนท่องเที่ยว 
(Tour Agency)  

0 1 1 2/3 0.66 ผ่าน 

1 0 1 2/3 0.66 ผ่าน 

3.7 ความหลากหลาย
ของแพ็คเกจกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวที่
จัดจ าหน่าย 

1 0 1 2/3 0.66 ผ่าน 

1 0 1 2/3 0.66 ผ่าน 
3.8 ความคุ้มค่าต่อ
ราคาของแพ็คเกจที่
น าเสนอ 

1 0 1 2/3 0.66 ผ่าน 

4. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

4.1 ร้านอาหารและ
เครื่องดื่มมีบริการที่
หลากหลายและได้
มาตรฐาน 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 
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ผู้เชี่ยวชา
ญ 

สูตร 
IOC 

IOC = 
(e1+
e2+e
3)/3 

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 

องค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยว  

ผู้เชี่ยวชา
ญ 

สูตร 
IOC 

IOC = 
(e1+
e2+e
3)/3 

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิ

น 1 2 3 1 2 3 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

4.2 ร้านอาหารและ
เครื่องดื่มมีบริการที่
เพียงพอต่อความ
ต้องการของท่าน 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

4.3 ห้องนน าสาธารณะ
มีความสะอาดและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
นักท่องเที่ยว 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 
4.4 พืนนที่จอดรถ
เพียงพอในบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยว 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

4.5 นักท่องเที่ยว
สามารถใช้อุปกรณ์
สื่อสารได้ทุกชนิดและ
ทุกจุดในพืนนที่ 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

1 0 1 2/3 0.66 ผ่าน 

4.6 โดยรวมภายใน
ชุมชนขนอมมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ี
ครบวงจร 

1 0 1 2/3 0.66 ผ่าน 

5.  การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 

1 0 1 2/3 0.66 ผ่าน 
5.1 สามารถเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวได้
หลากหลายเส้นทาง 

1 0 1 2/3 0.66 ผ่าน 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

5.2 เส้นทางการ
คมนาคมเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความ
สะดวกสบาย 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 
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ผู้เชี่ยวชา
ญ 

สูตร 
IOC 

IOC = 
(e1+
e2+e
3)/3 

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 

องค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยว  

ผู้เชี่ยวชา
ญ 

สูตร 
IOC 

IOC = 
(e1+
e2+e
3)/3 

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิ

น 1 2 3 1 2 3 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

5.3 มีป้ายและ
สัญลักษณ์บอก
เส้นทางท่ีชัดเจน
ภายในพืนนที่ 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

5.4 รถขนส่ง
สาธารณะมีจ านวน
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

1 0 1 2/3 0.66 ผ่าน 

5.5 มีการให้บริการ
รถขนส่งสาธารณะที่
หลากหลาย เช่น รถ
ประจ าทาง รถตู้ 
รถไฟ เครื่องบิน  

1 0 1 2/3 0.66 ผ่าน 

6.  การให้บริการ (Service) 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

6.1 บุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวมีมารยาท 
อัธยาศัยและ
บุคลิกภาพที่ดีในการ
ให้บริการ 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

6.2 บุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวมีความรู้ 
ความเข้าใจและมี
ทักษะความช านาญ 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

6.3 บุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวมีความใส่ใจ
การให้บริการและ
แก้ไขปัญหาได้
รวดเร็ว 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 
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ผู้เชี่ยวชา
ญ 

สูตร 
IOC 

IOC = 
(e1+
e2+e
3)/3 

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 

องค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยว  

ผู้เชี่ยวชา
ญ 

สูตร 
IOC 

IOC = 
(e1+
e2+e
3)/3 

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิ

น 1 2 3 1 2 3 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

6.4 บุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวให้บริการ
แก่นักท่องเที่ยวอย่าง
เสมอภาคเท่าเทียม 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 
6.5 บุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวมีความเป็น
มิตร 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 
6.6 บุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวมีให้บริการ
อย่างรวดเร็ว 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

6.7 บุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวให้บริการมี
ความถูกต้องตรงกับ
ความต้องการของ
ลูกค้า 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

6.8 มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงให้มีคุณภาพ 
เช่น ให้แสดงความ
คิดเห็นการให้บริการ
แต่ละสถานที่ 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

7. ความปลอดภัย (Safety and Security) 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 
7.1 แหล่งท่องเที่ยว
แต่ละสถานที่มีความ
ปลอดภัย 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 
7.2 ที่พักแต่ละ
สถานที่มีความ
ปลอดภัย 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 
7.3 กิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมมีความ

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 
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ผู้เชี่ยวชา
ญ 

สูตร 
IOC 

IOC = 
(e1+
e2+e
3)/3 

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 

องค์ประกอบแหล่ง
ท่องเที่ยว  

ผู้เชี่ยวชา
ญ 

สูตร 
IOC 

IOC = 
(e1+
e2+e
3)/3 

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิ

น 1 2 3 1 2 3 

ปลอดภัยส าหรับ
นักท่องเที่ยว 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 
7.4 มีเจ้าหน้าที่ดูแล
ความปลอดภัยในแต่
ละสถานที่ 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

7.5 มีการให้บริการ 
สถานีต ารวจ ตู้ยาม 
เพียงพอภายในชุมชน  
ขนอม 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

7.6 การเข้าถึง
สถานที่แหล่ง
ท่องเที่ยวมีความ
ปลอดภัยตลอด
ระยะทาง 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 
7.7 เส้นทางในการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
มีความปลอดภัย 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

7.8 แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนขนอมมีการ
จัดการติดกล้อง 
CCTV เพ่ือความ
ปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 

7.9 แหล่งท่องเที่ยว
แต่ละแห่งมีการ
รายงานสถานการณ์ 
ด้านสุขอนามัย ความ
ปลอดภัย ที่เป็น
ประโยชน์แก่
นักท่องเที่ยว 

1 1 1 3/3 1 ผ่าน 
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ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)  
1. ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในเรื่องใดมากท่ีสุดเพราะอะไร (โปรดระบุเหตุผล) 
.................................................................................. ..............................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................................... ..................... 
.................................................................................................................. ........................................... 
 
2. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................... ............
....................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................. ...................................
.



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ 

ชุมชนขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช 
ค าชี้แจง ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมการรับรู้
คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ชุมชนขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช มี
ค าถามดังต่อไปนี้ 

1) การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้าน
อรรถประโยชน์ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวภายในชุมชน 
(Attractions)  

2) การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้าน
อรรถประโยชน์ ด้านที่พัก (Accommodations) 

3) การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้าน
อรรถประโยชน์ ด้านกิจกรรม (Activities) 

4) การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้าน
อรรถประโยชน์ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) 

5) การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้าน
อรรถประโยชน์ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 

6) การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้าน
อรรถประโยชน์ ด้านการให้บริการ (Service) 
7) การสร้างแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ ด้าน
ความปลอดภัย (Safety and Security) 
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