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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนต่อการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่
ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ตาบลทุ่งหว้า
อาเภอทุ่งหว้า จั งหวัดสตูล 3) เพื่อประเมินศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวในพื้ นที่ ตาบลทุ่งหว้า
อาเภอทุ่ งหว้า จั งหวัด สตูล 4) เพื่ อเสนอแนวทางในการจัดการการท่อ งเที่ ยวในพื้ นที่ ต าบลทุ่ งหว้า
อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ประชากรสาหรับการวิจัยนี้ ได้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอ
ทุ่งหว้า จังหวัดสตูลจ านวน 400 คน ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และตัวแทนจากภาครัฐ
เอกชน และตัวแทนชุมชน ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างในการเก็บข้อมูล
ผลการวิจั ย พบว่ า 1) ด้ านบริ บ ทของชุ ม ชนในพื้ น ที่ พบว่ าชุ ม ชนมี ค วามเอื้ อ ต่ อ การจั ด การ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ เนื่องจากคนในชุมชนมีทัศนคติที่ดี และมีความต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีส่วนได้เปรียบจากการที่พื้นที่กาลังเข้าสู่การประเมินเพื่อเข้าสู่
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีโลก ทาให้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
พื้นที่ให้มีมาตรฐานในการรองรับการประเมินจากองค์การยูเนสโก 2) ผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ พบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและกลุ่ม
นักท่องเที่ยวศึกษาดูงาน นิยมเดินทางแบบไม่ค้างคืน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่ากว่า 5,000 บาท ช่อง
ทางการรับรู้ข้อมูลสูงสุดคือเว็ปไซต์ของอบต.ทุ่งหว้า 3) ด้านศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่
ผู้วิจัยพบว่า ศักยภาพด้านการจัดการการท่องเที่ยวของพื้นที่อยู่ในระดับที่นักท่องเที่ยวพอใจแต่การ
จัดการด้านการบูรณาการพื้นที่ที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหรือจุดที่มีการพักของนักท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการ
พัฒ นาเพื่อตอบสนองความต้องหารใช้บริการของนักท่องเที่ยว 4) ผลการศึกษาเพื่อได้แนวทางในการ
จัดการการท่องเที่ย วในพื้น ที่ ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่ งหว้า จังหวัดสตูล นั้น ผู้ วิจัยพบว่าศักยภาพการ
จัดการท่องเที่ยวของพื้นที่ ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวยังไม่มีการบูรณาการร่วมกัน
ในการสร้างแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวร่วมกัน ทั้งด้านการพัฒนาพื้นที่และด้านการเชื่อมโยง

ข
เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวระหว่างแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดสตูล ทั้งนี้หากมีการบริหารจัดการด้าน
การท่องเที่ยวที่ดีจะสามารถสร้างความดึงดูดใจในแก่นักท่องเที่ย วในการเลือกเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่
มากยิ่งขึ้น
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Studying Tourism Management in Thung Wa Subdistrict , Thung Wa District, Satun
Province. This research aims 1) to study the community and tourism management in
Thung Wa Subdistrict , Thung Wa District, Satun Province. 2) to study the behavior of
tourists in Thung Wa area, Thung Wa District, Satun Province. 3) to assess the tourism
management in the area of Thung Wa, Thung Wa, Satun. 4) To propose the tourism
management in Thung Wa area, Thung Wa District, Satun.
The population were 400 Visitors by questionnaire and there representatives from
the public, private and community agencies by Semi-structured interview.
The study results were shown as follows: 1) Community context in Thung Wa
Subdistrict , Thung Wa District, Satun Province is conducive to tourism management
because the people has a good attitude and welcoming tourists who come to visit the
area as well. It also has the advantage that the area is entering the assessment to enter
the geological tourism area. 2) Tourism Management Potential in Tung Wa Sub-district.
The researchers found that the tourism management capacity of the area is at a level
where tourists are satisfied, but the management of integrated tourism, or tourist stay

ง
has not yet been developed. For example, the Ban Tha Oil Pier area and the bathroom
is not enough and lack of clean care from the agency responsible for this area. 3) The
study result about the behavior of tourists who come to visit Thung Wa Subdistrict,
Thung Wa District, Satun Province., it was found from the questionnaires that the most
tourists travel for educational purposes , almost travel expenses are less than 5,000
Baht. Most tourists choose a way to access information from the billboard / website
and interested in a unique identity, variety of activities in this area.
4) Study results for tourism management. The researcher found Study results for
tourism management. The researcher found that the Tourism management should be
promoted to link the province's main attractions or popular tourist destinations. In
addition, the study of the potential of tourism management of the area shown that the
government related to the areas in the tourist are not integrated to promote ,develop
this area to be ready to accommodate tourists as well as to prepare tourists if the
future
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ทั่วโลกได้ให้ความสาคัญ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรม
ที่มีบทบาทสูงมากยิ่งขึ้นในการนารายได้เป็นเงินตราต่างประเทศเข้ามา ซึ่งสามารถช่วยในเรื่องของ
ดุลการค้าของประเทศ อีกทั้งยังช่วยในเรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนในประเทศและยังช่วย
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาคหรือพื้นถิ่นที่การท่องเที่ยวเข้าถึง สาหรับรัฐบาลไทยได้มีการส่งเสริมและ
ให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักท่ องเที่ยวและนัก
ธุรกิจที่เข้ามาลงทุนด้านสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่ ที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จนกระทั่ งกลายเป็นหัวใจสาคัญของการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ
โดยวัดจากมูล ค่าผลิ ตภัณ ฑ์ มวลรวมของประเทศ หรือ GDP จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีสัดส่ว น
มากกว่าภาคอื่นๆ ซึ่งจานวนและรายได้จากการท่องเที่ยวของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี และประเทศ
ไทยถื อ เป็ น จุ ด หมายปลายทางการท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคั ญ ของโลก ด้ ว ยความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข อง
ทรัพยากรธรรมชาติ ความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ผนวกกับได้รับ
การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวจากภาครัฐ ไทยจึงเป็นจุดหมายปลายทางสาคัญของนักท่องเที่ยวในการ
เดินทางเพื่อการท่องเที่ยว จากจานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
ส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยจานวนมาก โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
แผนพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ พ .ศ. 2555-2559 เมื่ อ วั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์ พ .ศ. 2554 โดยได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เพื่อให้กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใช้เพื่ อเป็นแนวทางในการพัฒนาภายใต้บทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ซึ่งจากการประเมินผลจากการดาเนินที่ผ่านมา พบว่ายังมีข้อจากัดหลายประการที่ยังไม่ได้บรรลุผล
ตามเป้าหมาย ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันมอบหมายให้ ทุกส่วนราชการ หาแนวทาง
ปฏิบัติงานที่หน่วยงานรับผิดชอบให้บรรลุผลและสอดคล้องตามแผนปฏิรูปประเทศไทย กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจึง กาหนดยุทธศาสตร์ สาหรับการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ขึ้น โดยผ่าน
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กระบวนการศึกษา วิเคราะห์และประเมินผลการพัฒนา พร้อมทั้งจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสวงหาแนวทางการดาเนินงานและการปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อน
แผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผลสาเร็จโดยแท้จริง ทั้งนี้เพื่อให้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นเครื่องมือใน
การขับเคลื่อนนโยบาย ด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล รวมทั้งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาในระยะ 3
ปีซึ่งจะเป็นช่วงรอยต่อ เพื่อปูพื้นฐานไปสู่การจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.
2560-2564 ต่อไป กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คาดหวังว่ายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.
2558-2560 ฉบับนี้จะได้รับการผลักดันให้ เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่มี
ความเร่งด่ว นต้องได้รับ การแก้ไขหรือพัฒ นาเพื่อวางรากฐานการส าหรับการพัฒ นาในระยะถัดไป
พร้อมทั้งเน้นการปรับปรุง กลไกการขับเคลื่อนสู่การพัฒ นาเพื่อให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยว
คุณภาพ ตั้งแต่ระดับนโยบายซึ่งมี คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเ ป็นแกนหลัก ระดับ
กลุ่มจังหวัดหรือกลุ่มพื้นที่คือ คณะกรรมการ พัฒนาการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยว และระดับ
จังหวัด คือ คณะกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
และภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งภาคธุรกิจเอกชน เพื่อระดมทรัพยากรและร่วมกันขับเคลื่อนให้บังเกิดผล
เป็นรูปธรรม ได้มีการกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศซึ่งได้มีการบูรณาการงานด้านการ
ท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากประเทศไทยมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่
หลากหลายและเป็นที่ชื่นชอบในการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเป็นจานวน
มากในแต่ล ะปี อย่ างไรก็ต ามผลกระทบจากการท่ องเที่ยวก็เป็ น ปัญ หาที่ ประเทศไทยมองข้ามได้
เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นนั้น ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้ นที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้จัดทาร่าง
แผนพัฒ นาการท่อ งเที่ ย วแห่ งชาติ โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่ อ ฟื้น ฟู และกระตุ้น ภาคการท่ องเที่ ยวให้
ขยายตั ว พร้ อมๆกั บ รั กษาทรั พ ยากรให้ เกิ ดความยั่งยืน พั ฒ นาการมาตรฐานการบริก ารด้ านการ
ท่องเที่ยวไทยเพื่อให้มีความพร้อมด้านคุณภาพการบริการและการแข่งขัน การพัฒ นากระบวนการ
จัดการเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้พร้อมๆกับการพัฒนาและการรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่ งยื น ทั้ งด้าน เศรษฐกิจ สั งคมและสิ่ งแวดล้ อม ส าหรับการพั ฒ นาการจัดการการท่ องเที่ ยวของ
ประเทศไทยที่เน้นในส่วนของการจัดการรูปแบบของการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
นั้น เบื้ องต้น จะเป็ น การน าเสนอแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน เพื่อให้ เกิดเป็น
ต้นแบบของแนวทางการดาเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยังยืน
โดยการการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในพื้นที่ พร้อมกับประเมินผลหรือประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจะได้รับ ทั้งที่สามารถจับต้องได้ เช่น รายได้ และที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความสามัคคี ความหวงแหน
ในท้องถิ่น ตลอดจนศึกษาผลดีผลเสียในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ ที่ผ่านมาชุมชนในประเทศ
ไทยได้มีการนาแนวทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาเป็นแนวทางเพื่อการ
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จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่ ง
ท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นรากฐานที่สาคัญในการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (กระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬา, 2560)
จากการท่องเที่ยวในอดีตที่เน้นเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือการท่องเที่ยวเพื่อ
ความสนุกสนานซึ่งปัจจุบันได้มีรูปแบบการท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเพื่อการศึก ษาเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และการท่องเที่ยวทางกีฬา การท่องเที่ยวเพื่อการประชุม สัมมนา (MICE) การท่องเที่ยวตามความ
สนใจพิเศษ ซึ่งปัจจุบันภาครัฐได้ส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการเน้น
ย้าให้การท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่เกื้อกูล เรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ สั งคม จิตวิทยาและการ
ต่างประเทศ และเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องบูรณาการระหว่างทุกภาคส่วนเพื่อนาประเทศไทยไปสู่การ
เป็ น แหล่ งท่ อ งเที่ ย วคุ ณ ภาพที่ แ ละสามารถกระจายรายได้ สู่ ทุ ก ภาคส่ ว นอย่ างแท้ จริ งและยั่ งยื น
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560)
จังหวัดสตูล เป็ น จังหวัดสุดเขตชายแดนใต้ของประเทศไทยทางชายฝั่ งทะเลอันดามัน ที่มี
ทรัพ ยากรการท่ องเที่ย วที่ห ลากหลาย และได้รับ ความนิยมในการเดินทางเพื่ อการท่ องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวเป็นจานวนมากในแต่ละปี จังหวัด สตูลมีทั้งหมด 7 อาเภอ ซึ่งประกอบด้วย อ.เมือง อ.
ควนโดน อ.ควนกาหลง อ.มะนัง อ.ท่าแพ อ.ละงู และ อ.ทุ่งหว้า มีประชากรทั้งหมด 287,426 คน นับ
ถื อ ศาสนาอิ ส ลาม 76% ศาสนาพุ ท ธ 23% ศาสนาคริ ส ต์ 1% เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ค วามหลากหลาย
ทางด้านศาสนาและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขเสมอมา จังหวัดสตูล มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยว ในปี 2554 รวมทั้งสิ้น ประมาณ 694,697 คนต่อปี สามารถทารายได้
ให้กับ จังหวัดประมาณ 2,644.67 ล้ านบาทต่อปี มีโรงแรมและที่พัก 33 แห่ ง ห้ องพัก 730 ห้อง มี
บริษัทนาเที่ยวกว่า 20 บริษัท มีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสตูล
พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดาบรรพ์ทุ่งหว้า มัสยิดกลางประจาจังหวัด อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติ
ทะเลบัน เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ น้าตกวังสายทอง นาตกธาราสวรรค์ ถ้าเจ็ดคต ถ้าภูผาเพชร เป็นต้น
(กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสตูล, 2557-2559)
ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล อยู่ระหว่างรอยต่อของจังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง
เดิมเคยเจริญรุ่งเรืองด้านการค้าขายกับต่างประเทศของคนจีนที่อพยพมาตั้งฐานในพื้นที่ ต่อมาเมื่อ
การค้าขายเสื่อมถอยลง ก็กลายเป็นเพียงทางผ่านที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางผ่านเพื่อไปท่องเที่ยว
ยังจังหวัดตรังหรือข้ามมาท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอละงู หรือเดินทางท่องเที่ยวสู่เกาะหลีเป๊ะ ตาบลเกาะ
สาหร่าย อาเภอเมืองสตูล ต่อมานายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหว้า ได้หัน
มาให้ความสาคัญของการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้คนในพื้นที่มีรายได้จากการท่องเที่ยว
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โดยการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลและการผลักดันการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาในพื้นที่
ตาบลทุ่งหว้า เนื่องปี พ.ศ. 2552 ได้มีการค้นพบฟอสซิลช้างตระกูลสเตโกดอนที่มีอายุมากกว่า 2,000
ปี ในถ้าวังกล้วย ซึ่งเป็นถ้าที่มีน้าทะเลไหลผ่าน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2554 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหว้า ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบโดยเริ่มจาก
การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกลุ่มแม้บ้านโฮมสเตย์ผ่านกิจกรรมการอบรมเพื่อยกระดับ
เป็น พื้น ที่แหล่องท่องเที่ยว อีกทั้งในพื้นที่ยังมีศูนย์เรียนรู้การเกษตรทั้งสวนเมล่อนและศูนย์เรียนรู้
หม้อข้าวหม้อแกงลิงโดยที่นักท่องเที่ยวสามารถทากิจกรรมได้ทั้งการผสมเกสรและประกอบอาหาร อีก
ทั้งในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลยังมีศูนย์การเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาและพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดาบรรพ์
ทุ่งหว้า มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิสและวัดเก่าอย่างวัดชมพู
นิมิตร และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ ชายหาดราไว น้าตกธารปลิว ทุ่งเขาทะนาน จุดชมวิวบ้าน
ท่าอ้อย จากการผลักดันการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อ ส่งเสริมให้คนในพื้นที่มีรายได้จากการท่องเที่ยว
นอกเหนือจากการทาอาชีพหลัก คือการประมง สวนยางพาราและการทาสวนปาล์ม เพื่อให้เกิดการ
กระจายรายได้สู่ชุมชนอีกทั้งยังสามารถสร้างชื่อเสี ยงด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้าผ่านการ
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆเช่น ชมเมืองเก่าสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิส กิจกรรมพายเรือ
คายั ค ศึ ก ษาธรรมชาติ ภ ายในถ้ าเลสเตโกดอน สั น หลั งมั งกรทุ่ งหว้า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อุ ท ยานธรณี ส ตู ล
พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดาบรรพ์ทุ่งหว้า และศู นย์เรียนเรียนรู้การเกษตรตาบลทุ่งหว้า ทั้งสวนเมล่อนและ
หม้อข้าวหม้อแกงลิงตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหว้า และปัจจุบันทางอบต.ทุ่ง
หว้าได้ผลักดันพื้นที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและเสนอพิจารณาเพื่อขึ้นสู่อุทยานธรณีโลก
และหากอุทยานธรณีสตูลผ่านการพิจารณา จังหวัดสตูลจะเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศ
ไทยและเป็นอุทยานธรณี แห่ งล่าสุดของอาเซียน ซึ่งจะช่วยยกระดับการท่องเที่ยวและแหล่งศึกษา
เรียนรู้ทรัพยากรธรณีที่สาคัญแหล่งใหม่ของประเทศซึ่งจะช่วยประชาสัมพันธ์พื้นที่ให้เป็นที่รู้จักแก่ทั่ว
โลกมากขึ้น ส่ งผลให้ นั กท่องเที่ยวรู้จักแหล่ งท่องเที่ยวในพื้ นที่ตาบลทุ่งหว้าด้านการท่องเที่ยวเชิง
ธรณีวิทยา การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเชิงศึกษาเรียนรู้มากขึ้น (องค์การบริห ารส่วน
ตาบลทุ่งหว้าอาเภอทุ่งหว้าจังหวัดสตูล, 2558)
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้เล็งว่า พื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เป็นพื้นที่
ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอยู่ในระดับสูง ทั้งทางธรรมชาติ ธรณีวิทยา และความเป็นเอกลักษณ์
ด้านวิถีชีวิตคนในชุมชน ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่
เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดการยอมรับจากนักท่องเที่ยวในการ
เดิน ทางท่องเที่ย วในพื้ น ที่แทนการเดินทางเพื่อผ่ านทางเหมือนในอดีต ซึ่งหากเทียบกับอดีต การ
จัดการท่องเที่ย วได้รับ การพัฒ นามากขึ้น ทั้ง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณู ปโภค ความ
ปลอดภัย ที่พักประเภทโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐานการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว แต่การพัฒนาต่างๆที่มี
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อยู่ยังคงไม่เพียงพอในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ การประชาสัมพันธ์เพื่อการ
ท่องเที่ยวยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าทีควร ความดึงดูดใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ยังไม่
เพียงพอให้นักท่องเที่ยวสนเดินทางท่องเที่ยว และจานวนนักท่องเที่ ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
พื้นที่แบบค้างคืนมีจานวนน้อย เนื่องจากที่พักในพื้นที่ยังมีไม่เพียงพอความต้องการของนักท่องเที่ยว
ผู้วิจัยจึงมีความต้องการในการศึกษาเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า
จั งหวั ด สตู ล เพื่ อ ให้ เกิ ด กระบวนการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วที่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งการพัฒ นาพื้นที่เพื่อรองรับการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวผ่าน
กระบวนการการมี ส่ ว นร่ ว มทั้ งภาครั ฐ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ภาคเอกชน และคนในชุ ม ชน เพื่ อ ให้ เกิ ด การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งขณะที่ผู้วิจัยศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้านี้ พื้นที่
ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล อยู่ในช่วงการประเมินเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีโลก
แห่งแรกของประเทศไทย จากองค์การยูเนสโก ซึ่งหากได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกนั้น แหล่ ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่จะได้รับการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักจากคนทั่วโลกมากยิ่งขึ้น
เพื่อความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอนาคต การเตรียมความ
พร้อมของพื้นที่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งสาคัญ และผลการวิจั ยในครั้งนี้ สามารถนาไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พื้น
การวิจัย
ตางรางที่ 1.1 สถิติจานวนนักท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดาบรรพ์ทุ่งหว้า
ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559

จานวนนักท่องเที่ยว(คน)
87
50
233
214
31,812
4,749
37,197
29,247

แหล่งที่มา: องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล (2560).
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1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาบริ บ ทของชุมชนต่อการจัด การท่อ งเที่ยวในพื้น ที่ ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่ง
หว้า จังหวัดสตูล
1.2.2 เพื่อศึกษาพฤติ กรรมของนั กท่อ งเที่ ยวในตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
1.2.3 เพื่อประเมินศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล
1.2.4 เพื่อเสนอแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล

1.3 คาถามการวิจัย
1.3.1 บริบทของชุมชนต่อการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัด
สตูลเป็นอย่างไร
1.3.2 พฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เข้ ามาท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ ต าบลทุ่ งหว้า อ าเภอทุ่ งหว้ า
จังหวัดสตูลเป็นอย่างไร
1.3.3 ศักยภาพด้านการจัดการการท่องเที่ยวของพื้นที่ ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
เป็นอย่างไร
1.3.4 แนวทางในการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ควร
เป็นอย่างไร

1.4 ขอบเขตการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตเนื้อหา ผู้ศึกษาเน้นศึกษาตัวแปร ดังนี้
คุ ณ ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย ว คื อ เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ
สถานภาพ รายได้ ระยะเวลาในการเดินทาง ภูมิลาเนา และช่วงเวลาการเดินทาง
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว คือ ลักษณะการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และช่ องทางที่
ได้รับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของพื้นที่
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ศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยว คือ ความพร้อมของบุคลากร สิ่งอานวยความสะดวก การ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านที่พัก และความปลอดภัย
1.4.2 ขอบเขตประชากร
เชิงปริมาณ ศึกษานักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
ระหว่างเดือนเมษายน 2560- เดือนตุลาคม 2560
เชิ ง คุ ณ ภาพ คื อ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าหรั บ งานวิ จั ย นี้ ได้ แ ก่ 1) หน่ ว ยงานภาครั ฐ 2)
ผู้ประกอบการในพื้นที่ 3) ตัวแทนชุมชน
1.4.3 ขอบเขตของพื้นที่ ศึกษาเฉพาะพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
1.4.4 ขอบเขตระยะเวลาในการวิจัย ใช้ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือนเมษายน
2560 – เดือนตุลาคม 2560

1.5 สมมุติฐานงานวิจัย
1.5.1 ข้ อ มู ล ทางประชากรศาสตร์ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ แ ตกต่ า งกั น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

1.6 ผลของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1 ทราบบริบทของพื้นทีต่ าบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ที่เอื้อต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยว
1.6.2 ทราบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่ง
หว้า จังหวัดสตูล
1.6.3 ทราบศักยภาพด้านการจัดการด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล
1.6.4 ได้แนวทางในการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
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1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.7.1 กระตุ้นให้คนในพื้นที่เห็นความสาคัญของการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตาบลทุ่งหว้า อาเภอ
ทุ่งหว้า จังหวัดสตูลมากขึ้น
1.7.2 สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่คนในชุมชน
1.7.3 เพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล
1.7.4 การจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ดีขึ้น
1.7.5 เพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวทีเ่ ดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น
1.7.6 หน่วยงานสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์

1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ
ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว หมายถึ ง ทรั พ ยากรทางการท่ อ งเที่ ย วที่ ส ามารถดึ ง ดู ด ให้
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ทรัพยากรที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น สาหรับงานวิจัยชิ้นนี้หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ศักยภาพ หมายถึง หมายถึง ความสามารถ ความพร้อมหรือคุณสมบัติที่แฝงอยู่ในตัวสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ ง ซึ่ งสามารถท าให้ ป รากฏหากได้ รั บ การพั ฒ นา หรื อ กระตุ้ น จากภายนอก อั น จะส่ ง ผลต่ อ
ความสาเร็จและความพึงพอใจสูงสุด สาหรับงานวิจัยชิ้นนี้หมายถึง ศักยภาพการจัดการการท่งเที่ยว
ของตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
การจั ด การแหล่งท่ องเที่ ยว หมายถึง การจัดการท้ องถิ่น ในด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
สาธารณูป โภค และสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยว สาหรับงานวิจัยชิ้นนี้ หมายถึง การจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลเท่านั้น
ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนในหมู่บ้านที่มีการจัดเป็นองค์กรร่วมกันทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ สาหรับงานวิจัยชิ้นนี้ หมายถึง ชุมชนในพื้นที่ ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลเท่านั้น
การพัฒนา หมายถึง การทาให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เจริญขึ้น สาหรับงานวิจัยชิ้น
หมายถึง การพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เท่านั้น
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นักท่องเที่ยว หมายถึง ผู้ที่เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวโดยความสมัครใจและไม่ใช่เพื่อการอยู่
ถาวร สาหรับงานวิจัยชิ้นนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ ตาบลทุ่งหว้า
อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ระหว่างเดือนเมษายน 2560 – เดือนตุลาคม 2560 เท่านั้น
พฤติกรรม หมายถึง สิ่งที่บุคคลกระทา แสดงออกมา ตอบสนอง หรื อโต้ตอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
สภาพการณ์ใด สภาพการณ์หนึ่งโดยที่ผู้อื่นสามารถสังเกตได้ สาหรับงานวิจัยชิ้นนี้คือ พฤติกรรมของ
นั ก ท่อ งเที่ ย วที่ เดิ น ทางเข้ามาท่อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ ตาบลทุ่ งหว้า อาเภอทุ่ งหว้า จังหวัด สตู ล เท่ านั้ น
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับงานวิจัย เรื่องแนวทางการจัดการท่องเที่ยว พื้นที่อาเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
2.2 นโยบายด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
2.3 นโยบายด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่
2.4 ข้อมูลทั่วไปของการท่องเที่ยวในพื้นที่
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม
2.6 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
2.1.1 ความหมายของการท่องเที่ยว
องค์การท่องเที่ยวโลก World Tourism Organization : W.T.O ได้ให้ความหมายของการ
ท่องเที่ยวว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการ
ชั่วคราว (ไม่มากกว่า 1 ปี ติดต่อกัน) เดินทางด้วยความสมัครใจเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ติดต่อธุระ
และวัตถุประสงค์ใดๆก็ได้ แต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได้
สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (2546) การท่องเที่ยวกล่าวถึงความหมายของการท่องเที่ยว
หมายถึง การเดินทางเพื่อผ่อนคลายความเครียด แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ โดยมีเงื่อนไขว่า
การเดินทางนั้น เป็นการเดินทางเพียงชั่วคราว ผู้เดินทางจะต้องไม่ถูกบังคับให้เดินทาง
ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร ( 2542) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว
(Tourism) หมายถึง การเดินทางไปเยือนสถานที่ต่างถิ่ นซึ่งไม่ใช่เป็นที่พานักหรืออาศัยประจา และ
เป็นการไปเยือนชั่วคราวโดยไม่ใช่เพื่อเป็นการประกอบอาชีพหรือหารายได้จากการเดินทาง
สรุปคือ การท่องเที่ยวหมายถึง การเดินทางที่มีเงื่อนไข 3 ประการ คือ
1) การเดินทางที่ไม่ได้ถูกบังคับหรือเพื่อสินจ้างคือการเดินทางทางโดยสมัครใจ
2) การเดินทางที่มีจุดหมายปลายทาง เพื่อค้างคืน เป็นการชั่วคราวเท่านั้น
3) เป็นการเดินทางที่ไม่ใช่เพื่อการประกอบธุรกิจหรือเพื่อหารายได้
2.1.2 วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวจะต้องมีการเดินทางโดยสมัครใจเป็นการชั่วคราว โดยมีความมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ใดก็ได้ที่ไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้ ซึ่งวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของ
การท่องเที่ยวนั้น Douglas Foster ได้เขียนไว้ในหนังสือ “Travel and Tourism Management”
ว่าวัตถุประสงค์ของการเดินทางสามารถแบ่งออกได้เป็น 9 อย่างคือ
1) การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อพั กผ่ อนในวัน หยุ ด (Holiday-Mass Popular Individual) คื อ
การพักผ่อนจากการทางาน เพื่อขจัดความเหนื่อยล้าจากการทางานและเพื่อเป็นแรงในการกลับมางาน
ใหม่อีกครั้ง
2) การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ วั ฒ นธรรมและศาสนา (Cultural Religion) คื อ การเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา เช่นการเดินทางท่องเที่ยวยังประเทศซาอุดิอาระเบียของชาว
มุสลิมจากทั่วโลก
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3) การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา (Educational) คือการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการวิจัย
การศึกษาดูงานเรื่องที่สนใจหรือดูงานในต่างประเทศที่พัฒนาแล้ว
4) การท่องเที่ ยวเพื่อการกีฬ าและความบัน เทิง (Sport and Recreation) คือการ
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อชมกีฬาหรือเล่นกีฬาแต่ไม่ใช่เพื่อหารายได้จากกีฬา
5) การท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ (Historical and Special
Interests)
6) การท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรก (Hobbies) คือการเดินทางยามว่างและต้องการทา
สิ่งที่ตัวเองชอบหรือถนัด เช่น วาดรูป ถ่ายรูป
7) การท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร (Visiting Friend) คือการเดินทางจากที่อยู่เดิม
เพื่อการเยี่ยมญาติมิตรซึ่งอยู่ต่างถิ่นระหว่างทางมีการแวะท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและ
เดินทางกลับมายังภูมิลาเนาเดิม
8) การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ (Business) คือการเดินทางเพื่อติดต่อด้านธุรกิจในอนาคต
ซึ่งจะเกิดการท่องเที่ยวระหว่างกาเดินทางและการใช้จ่ายระหว่างเดินทางทั้งที่ พัก อาหาร ระบบการ
ขนส่งและสินค้าที่ระลึก
9) การท่องเที่ยวเพื่อประชุมสัมมนา (Conference Congress) คือการเดินทางเพื่อ
การประชุมสัมมนาแต่มีโปรแกรมการท่องเที่ยวด้วย
2.1.3 ประเภทการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแบ่งตามความสาคัญ และ สภาพแวดล้อม ได้ 12 ประเภท
ดังนี้
1) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : (Eco-tourism) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะทาง
ธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น โดยอาจมีเรื่องราวทางวัฒธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศที่
เกี่ ย วข้ องโดย การจั ด การการท่ อ งเที่ ยวในแหล่ งนั้ น จะต้อ งมีก ระบวนการเรีย นรู้ร่ว มกั น ของผู้ ที่
เกี่ยวข้องมีกิจกรรมที่ส่งเสริม ให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศนั้น มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสานึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่าง
ยั่งยืน
2) แ ห ล่ งท่ อ งเที่ ย ว ท างศิ ล ป ะ วิ ท ย าก าร (Arts and Sciences Educational
AttractionStandard) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความสนใจพิเศษ
ของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีรูปแบบของการท่องเที่ยวที่ชัดเจนเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่เกิดขึ้น
แหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้สามารถเพิ่มเติมได้อี กมากมายตามความนิยมของคนในแต่ละยุคสมัย เมื่อมี
การระบุชัดว่ากิจกรรมนั้นๆ สามารถให้ความรู้และดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ปัจจุบันมีปรากฏอยู่หลายๆ

13
แห่ ง ตั ว อย่ า ง เช่ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ฉพาะทาง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ การศึ ก ษาทางวิ ท ยาศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ MICE (Meeting & Incentives & Conventions & Exhibitions)
เป็นต้น
3) แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ (Historical Attraction) หมายถึ ง แหล่ ง
ท่องเที่ยวที่มีความสาคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา รวมถึงสถานที่หรือ
อาคารสิ่งก่อสร้างที่มีอายุเก่าแก่หรือเคยมีเหตุการณ์ สาคัญเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ เช่นโบราณสถาน
อุทยานประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ กาแพงเมือง คูเมือง พิพิธภัณฑ์ วัด ศาสนสถาน และสิ่งก่อสร้าง
ที่มีคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม
4) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพื่อ
การท่ อ งเที่ ย ว โดยมี ท รั พ ยากรธรรม ชาติ เ ป็ นสิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจให้ นั กท่ อ งเที่ ย วมาเยื อ น ซึ่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อาจจะเป็นความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความ แปลกตาของสภาพ
ธรรมชาติ สัณฐานที่สาคัญทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์หรือเป็ นสัญลักษณ์ ของ
ท้องถิ่น นั้นๆ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ (Special Environmental Features)
หรือสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทาง วิชาการก็ได้
5) แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ นั น ทนาการ (Recreational Attraction) หมายถึ ง แหล่ ง
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อการพักผ่อนและเสริมสร้างสุขภาพ ให้ความสนุกสนาน รื่นรม บันเทิง
และการศึกษาหาความรู้ แม้ไม่มีความสาคัญในแง่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนาศิลปวัฒนธรรม
แต่มีลักษณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมสมัย ตัวอย่างเช่น ย่านบันเทิงหรือสถานบันเทิง สวนสัตว์ สวน
สนุกและสวนสาธารณะลักษณะพิเศษ สวนสาธารณะ และสนามกีฬา
6) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มี
คุณค่าทาง ศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษได้สร้างสมและถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอด
กันมา แหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ประกอบด้วย งานประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน การแสดง
ศิลปวัฒ นธรรม สินค้าพื้นเมือง การแต่งกาย ภาษา ชนเผ่า เป็นต้น ตัวอย่างของแหล่งท่องเที่ยวที่
สาคัญของประเทศไทยในประเภทนี้ได้แก่ ตลาดน้าดาเนินสะดวก งานแสดงของช้างจังหวัดสุรินทร์
งานร่มบ่อสร้าง ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น
7) แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้าพุร้อนธรรมชาติ ในการจัดทาเกณฑ์มาตรฐานสาหรับ
แหล่งท่อง เที่ยวน้าพุร้อนธรรมชาติ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทน้าพุร้อน ธรรมชาติอย่างชัดเจน โดยเน้นในด้านการกาหนดมาตรฐานที่จาเป็นสาหรับการ
บริการต่างๆ เนื่องจากการท่องเที่ยวประเภทนี้จะต้องคานึงถึงด้านความปลอดภัยของนักท่อง เที่ยว
เป็ น ส าคัญ และต้อ งไม่ส่ งผลกระทบต่อ ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม เนื่ องจากน้าพุ ร้อ น
จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติประเภทหนึ่ง ซึ่งหากไม่มีการกาหนดมาตรฐานที่ชัดเจน การ
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ดาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวใดๆ อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้าพุร้อนธรรมชาติได้ นอกจากนี้ การ
จัดทาเกณฑ์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้าพุร้อนธรรมชาติ ยังมีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้นาไปใช้ เป็น เครื่องมือในการตรวจสอบมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
ของตน และยังสามารถใช้เป็นข้อมูล ที่สาคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจ ของนักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็น
การเพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ น้าพุร้อนธรรมชาต ิของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้ง
ในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
8) แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด (Beach Attraction) หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้
เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีชายหาดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติและอาจเสริม
กิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้เข้าไปด้วย ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ เกิดขึ้นบริเวณชายหาด ได้แก่
การเล่นน้า การอาบแดด กีฬาทางน้า การนั่งพักผ่อน รับประทานอาหาร เป็นต้น
9) แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้าตก
สถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีน้าตกเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมา
เยือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติและ
อาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้เข้าไปด้วย ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในแหล่งน้าตก
ได้แก่ การว่ายน้า การนั่งพักผ่อน รับประทานอาหาร การเดินสารวจน้าตก การล่องแก่งการดูนก และ
การตกปลา เป็นต้น
10) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้า แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้า หมายถึง
สถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีถ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือน
โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติแ ละอาจ
เสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้เข้าไปด้วย ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทถ้า ได้แก่ การเข้าชมบรรยากาศและหินงอกหินย้อยภายในถ้า การศึกษาด้านโบราณคดีของ
มนุ ษ ย์ ยุ ค ต่ า งๆ ที่ เคยอาศั ย ในถ้ า การนมั ส การพระพุ ท ธรู ป การให้ อ าหารสั ต ว์ การปิ ก นิ ก และ
รับประทานอาหาร เป็นต้น
11) แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ป ระเภท เกาะ การประเมิ น มาตรฐานแหล่ ง
ท่องเที่ยวประเภท เกาะสามารถแบ่งได้เป็น 3 องค์ประกอบ ซึ่งมีจานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 47 ตัวชี้วัด
โดยแต่ละตัวชี้วัดมีค่าคะแนนสูงสุดเท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่าคะแนนรวมทั้งสิ้น 235 คะแนน โดยการ
ให้คะแนนจะให้ความสาคัญกับองค์ประกอบคุณค่าด้านการท่องเที่ยวและความ เสี่ยงต่อการถูกทาลาย
มากที่สุด เนื่องจากเป็นแรงดึงดูดใจสาคัญสาหรับให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมแหล่ง ท่องเที่ยว ส่วน
องค์ ป ระกอบด้ านการบริ ห ารจั ด การมี ค วามส าคั ญ ของคะแนนรองลงมา และองค์ ป ระกอบด้ าน
ศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมีความสาคัญของ คะแนน น้อยที่สุด
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12) แหล่ งท่องเที่ย วทางธรรมชาติประเภท แก่ง หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการ
ท่องเที่ยว โดยมีแก่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่อง เที่ยวมาเยือน และมีวัตถุประสงค์
เพื่อความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยว
หลัก ได้แก่ การล่องแก่ง การพายเรือ การพักแรม และการเดินป่า ซึ่งอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษา
ธรรมชาติเข้าไปด้วย ได้แก่การดูนก การสารวจธรรมชาติ และการศึกษาพันธุ์พืชต่างๆ
2.1.4 องค์ประกอบของการท่องเที่ยว
องค์ประกอบการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยก่อให้เกิดการท่องเที่ยว และเป็นสิ่งที่ทาให้นักท่องเที่ยว
สามารถตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวได้ตามความสนใจ มีนักวิชาการได้นาเสนอองค์ประกอบของ
แหล่งท่องเที่ย วไว้ห ลากหลายทัศนะ ดังนี้ (บุญ เลิศ จิตตั้งวัฒ นา, 2549) กล่าวว่า องค์ประกอบที่
สาคัญของการท่องเที่ยวมีองค์ประกอบ ดังนี้
อุปสงค์ทางการท่องเที่ยว
(นักท่องเที่ยว)

ตัวทาให้ อปุ สงค์และอุปทาน
ทางการท่องเที่ยวพบกัน
(ธุรกิจท่องเที่ยว)

ตัวกระตุ้นให้ เกิดอุปสงค์
ทางการท่องเที่ยว
(การตลาดท่องเที่ยว)
อุปทานทางการท่องเที่ยว
(แหล่งท่องเที่ยว)

ภาพที่ 2.1 ห่วงโซ่อุปทานทางการท่องเที่ยว
แหล่งที่มา: บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2549).
จากภาพ 2.1. เห็ น ได้ ว่าการท่ อ งเที่ ย วนั้ น จะต้ อ งมี อุ ป ทานทางการท่ องเที่ ย ว หรือแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวก่อน และใช้กลไกทางการตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ หรือความ
ต้ อ งการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว จากนั้ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะใช้ วิธี ในการค้ น หาข้ อ มู ล มู ล เกี่ ย วกั บ สถานที่
ท่องเที่ยว ซึ่งมีทั้งการค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต ทางโซเชียลมีเดีย หรือติดต่อผ่านบริษัทจัดนาเที่ยว
เพื่อวางแผนการเดินทางไปยังสถานที่ที่เป็นเป้าหมาย
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กุ ล วดี ละม้ ายจี น (2552) กล่ า วว่ า การท่ อ งเที่ ย วจะประสบความส าเร็ จ ได้ นั้ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวจะได้มีองค์ประกอบที่สาคัญ 5 ประการ หรือที่เรียกว่า 5As ได้แก่
1) ความดึงดูดใจ (Attraction) หมายถึง ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดความ
สนใจของนักท่องเที่ยวได้ หรือมีลักษณะชวนตา ชวนใจ มีเสน่ห์เฉพาะตัว อันมีสาเหตุมาจากมีความ
งามตามธรรมชาติ เช่น ชายหาดขาว แนวปะการังที่มีสีสันสวยงาม รวมทั้งปลาชนิดต่างๆ ป่าที่มีพันธุ์
ไม้นานาชาติ หรือความงดงามที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ทะเลสาบ รีสอร์ทในหุบเขา ทั้งนี้รวมถึงทรัพยากร
การท่องเที่ยวอื่นๆทั้งทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพื่อ
สัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน
2) ความสามารถในการเข้ าถึ ง (Accessibility) หมายถึ ง การที่ จ ะดึ งดู ด ความสนใจของ
นักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและใกล้ชิด ถึงแม้แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามแต่ขาดความสะดวกในการ
เข้าถึง นั ก ท่ องเที่ ย วจะไม่เดิน ทางไปเที่ ย วชม หน่ ว ยงานที่ รับ ผิ ดชอบแหล่ งท่ องเที่ ยวจาเป็ นต้ อ ง
ดาเนินการจัดสร้างการคมนาคมที่สะดวกสบาย
3) สิ่งอานวยความสะดวก (Amenity) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ใดสถานที่
หนึ่ง สิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการได้รับ คือ ความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว มีการสร้างสิ่งอานวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ไฟฟ้า
ประปา ถนน ระบบการสื่อสารต่างๆ
4) ที่พัก (Accommodation) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวนั้น สิ่งที่นักท่องเที่ยวมี ความ
ต้องการ คือ ที่พักแรม เนื่องจากในการเดินทางไปท่องเที่ยวนั้นบางครั้งอาจมีการนอนพักค้างภายใน
แหล่งท่องเที่ยว เพื่อการอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวควรมีการจัดบริการ ที่พักแรมภายใน
แหล่งท่องเที่ยวด้วย
5) กิจกรรม (Activity) หมายถึง กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในแหล่งท่องเที่ยว เช่น การเดินป่า
การล่องแก่ง การพายเรือ หรือกิจกรรมการร่ายรา การจัดงานรื่นเริง การบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น
6) ความปลอดภัย ( Security) หมายถึง การเดินทางที่ไม่มีอันตรายใดๆในพื้นที่ หรือความ
เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายในการเดินทางท่องเที่ยว
7) การประชาสัมพันธ์ ( Public relation ) หมายถึงการสื่อสารข้อมูลยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
สร้างความเข้าใจ และเพื่อเผยแพร่ข่าวสารแก่หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
8) การโฆษณา หมายถึง การให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นการจูงใจผ่านสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ
เพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายให้คล้อยตามรายละเอียดของการโฆษณา
องค์ประกอบที่กล่าวมาทั้ง 8 ประการนั้นเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งในการท่องเที่ยวแบบมวลชน
(Mass Tourism) ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินทางทั้งที่พัก
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การคมนาคม ร้ า นอาหาร ร้ า นจ าหน่ า ยสิ น ค้ า และรายการจั ด น าเที่ ย ว ซึ่ ง แตกต่ า งจากกลุ่ ม
นั ก ท่ อ งเที่ ย วเฉพาะกลุ่ ม ผู้ ส นใจเฉพาะ เช่ น กลุ่ ม อนุ รั ก ษ์ กลุ่ ม นั ก ผจญภั ย กลุ่ ม นั ก วิ ช าการ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะไม่ให้ความสนใจกับสิ่งอานวยความสะดวกมากนัก เนื่องจากกลุ่มบุคคลดังกล่าว
ต้องการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่มีสภาพใกล้เคียงกับธรรมชาติและวัฒนธรรมเดิมของพื้นที่ที่เดินทาง
จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการท่องเที่ยวต้องมีแหล่งท่องเที่ยว
เป็ น สิ่ งดึ งดู ดก่ อ นและใช้ ก ารตลาดเป็ น ตั ว กระตุ้ น ให้ เกิ ด ความสนใจจากนั ก ท่ อ งเที่ ย ว โดยแหล่ ง
ท่องเที่ยวต้องประกอบไปด้วย 1) ความดึงดูดใจ 2) ความสามารถในการเข้าถึง 3) สิ่งอานวยความ
สะดวก 4) ที่พัก 5) กิจกรรม สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญสาหรับการท่องเที่ยวเพราะถือ
เป็นองค์ประกอบหลักที่นักท่องเที่ยวจะคานึงถึงก่อนที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวนั้นๆ
2.1.5 ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย (Tourism Image)
จิ ร ายุ ท์ สนดา (2557) กล่ าวว่ าภาพลั ก ษณ์ คื อ กระบวนการทางความคิ ด ความคิ ด เห็ น
ความรู้สึก ความเชื่อและความประทับใจที่เกิดจากการรวมความรู้และ ประสบการณ์เข้าด้วยกัน ทาให้
เกิดการรับรู้และมีสิ่งที่ปรากฏขึ้นในใจ สิ่งนั้นจะเชื่อมโยงอยู่ภายในใจ สร้างการจดจาและความรู้สึก
นึกคิดของแต่ละบุคคลที่ลบเลือนไปได้ยาก
Baloglu and & McCleary (1999) ภาพลักษณ์ของสถานที่ประกอบด้วยภาพลักษณ์ที่เกิดจาก
การรับรู้ (Cognitive Image) ภาพลักษณ์ที่เกิดจากความรู้สึกหรือทัศนคติ (Affective Image) และ
ภาพลั ก ษณ์ ที่ มี ต่ อ สถานที่ โ ดยรวม (Overall/Global Image) ภาพลั ก ษณ์ ที่ เกิ ด จากการรั บ รู้
(Perceptual/Cognitive Image) เป็นการรับรู้ที่เกิดจากการเห็นหรือการได้ยินจากสื่อต่างๆ รวมถึง
การรับรู้ที่ตนเองได้เห็นหรือมีประสบการณ์การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆซึ่งภาพลักษณ์ที่เกิด
จากการรับรู้เป็นภาพลักษณ์ที่ก่อให้เกิดความเชื่อ(Beliefs) หรือความรู้ (Knowledge) เกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ ได้แก่ ความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว ประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่เป็นต้น
ซึ่งความเชื่อหรือความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลตามสื่อต่างๆจะเป็นปัจจัย
หนึ่งในการจูงใจหรือการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความอยากรู้อยากเห็นและเกิ ดความสนใจที่ จะมา
สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ นั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวใหม่ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์กับ
แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ มาก่อน ภาพลักษณ์ที่เกิดจากความรู้สึกหรือทัศนคติ (Affective Image) เป็น
ภาพลักษณ์ ที่เกิดจาก ความรู้สึกที่ถูกประเมินหลังจากนั กท่องเที่ยวได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรือ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเห็นหรือการได้
ยิน ทาให้นักท่องเที่ยวมีทัศนคติหรือมีความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีต่อสถานที่ต่างๆ นั้น ภาพลักษณ์ที่มีต่อ
สถานที่โดยรวม (Overall/Global Image) เป็นภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ
(Cognitive Image) และภาพลั ก ษณ์ ที่ เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ความรู้ สึ ก ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะต่ างๆของ
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สถานที่ นั้ น (Affective Image) เกิ ด เป็ น องค์ ร วมหรื อ ภาพรวมสะท้ อ นถึ ง ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อภาพลักษณ์ใหญ่ของสถานทีนั่น ๆ กล่าวคือ ภาพลักษณ์ตาม คุณลักษณะต่างๆ
ของสถานที่ เช่น ทิวทัศน์ภูมิประเทศอากาศ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม และสิ่ง อ้านวยความสะดวก
ด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น และความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีต่อคุณลักษณะต่างๆ นั้น เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
ภาพลักษณ์โดยรวมของจังหวัดหรือภาพลักษณ์ของประเทศหนึ่งๆ
การท่องเที่ยวไทยยังคงมีภาพลักษณ์ทั้งด้านบวกและด้านลบที่ภาครัฐต้องให้ความสาคัญและ
แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อรักษาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ให้เกิดความน่าเชื่อถือ
ต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งจากการประเมิน ด้านภาพลั กษณ์การท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยในระยะที่ผ่านมา การท่องเที่ยวของประเทศไทยยังคงมีภาพลักษณ์ทั้งในด้านบวกและ
ด้ า นลบ โดยในด้ า นบวก ได้ แ ก่ ก ารเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ คุ้ ม ค่ า เงิน ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วที่
หลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรการท่องเที่ยว เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้
ชีวิตในวันพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ ความมีน้าใจของคนไทย บรรยากาศการท่องเที่ยวที่สนุกสนาน ความ
มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีของคนไทย ซึ่งนับเป็นภาพลักษณ์ที่ดีที่มีผลต่อความรู้สึกของนักท่องเที่ยว อี กทั้ง
การสร้างประสบการณ์ผ่านกิจกรรมผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว แต่ประเทศไทยก็
ยังมีภาพลักษณ์ด้านลบที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเช่นกัน เช่น ปัญหาอาชญากรรม ความปลอดภัย ใน
การเดินทางท่องเที่ยว การหลอกลวงในรูปแบบต่างๆ ปัญหาจากความเสื่อมโทรมของแหล่งท่ องเที่ยว
สถานการณ์ทางการเมือง ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว
เป็ น เหตุให้ นั กท่องเที่ย วกลุ่ มตลาดหลั กเปลี่ ยนจุดหมายไปยังแหล่ งท่องเที่ ยวในภูมิภ าคอื่นๆ ที่ มี
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่คล้ายคลึงกัน เช่นประเทศเพื่อนบ้าน อย่างประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์
พม่า ลาว เป็นต้น สรุปคือประเทศไทยมีภาพลักษณ์ทั้งด้านบวกและด้านลบในสายตานักท่องเที่ยว ซึ่ง
ภาพลักษณ์ด้านบวก ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและหลากหลายทั้งทางธรรมชาติ ประเพณี
และวัฒนธรรม และความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวในแต่ละภาคของประเทศที่สามารถ
เดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการมีเป็นเจ้าบ้านที่ดีของคนไทยด้านความเป็นมิตร
และภาพลักษณ์ด้านความคุ้มค่าของเงินที่ใช้จ่ายในการเดินทาง เนื่องจากค่าครองชีพของไทยอยู่ใน
ระดับที่ไม่สูงมากนักส่วนภาพลักษณ์ด้านลบทั้งด้านอาชญากรรม การหลอกลง และความปลอดภัย ก็
ถือเป็นภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญในการเลือกเดินทางเช่นกัน ดังนั้นทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ
เอกชน และชุมชน ร่วมมือกันในการแก้ปัญหา เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการเลือกเดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย ((การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
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2.2 นโยบายด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนพัฒ นาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 เมื่อวันที่ 15
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน
พ.ศ. 2554 เพื่อให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้นาไปใช้เป็น
กรอบแนวทางในการพัฒนาภายใต้บทบาทหน้าที่ความรับผิด ชอบของแต่ละหน่วยงาน และการกากับ
ดูแลของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ซึ่งจากการประเมินผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
พบว่ายังมีข้อจากัดหลายประการที่ยังไม่ได้บรรลุผลตามเป้าหมาย ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล
ปัจจุบันมอบหมายให้ทุกส่วนราชการ หาแนวทางปฏิบัติงานที่หน่ วยงานรับผิดชอบให้บรรลุผลและ
สอดคล้ อ งตามแผนปฏิ รู ป ประเทศไทยกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจึ งได้ ด าเนิ น การจั ด ท า
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารท่ อ งเที่ ย วไทย พ.ศ. 2558-2560 ขึ้ น โดยผ่ านกระบวนการศึ ก ษา วิเคราะห์ และ
ประเมินผลการพัฒนา พร้อมทั้งจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสวงหา
แนวทางการทางานและการปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ
โดยแท้จริง ทั้งนี้ เพื่อให้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยว
ของรัฐบาล รวมทั้งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาในระยะ 3 ปี ซึ่งจะเป็นช่วงรอยต่อเพื่อปูพื้นฐาน
ไปสู่ การจั ดท าแผนพั ฒ นาการท่องเที่ ยวแห่ งชาติ ฉบั บที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 ต่อไปกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา คาดหวังว่ายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560ฉบับนี้ จะได้รับการ
ผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่มีความจาเป็นเร่งด่วนต้องได้รับการ
แก้ไขหรือพัฒนาเพื่อวางรากฐานการพัฒ นาในระยะถัดไป พร้อมทั้งให้ความสาคัญกับการปรับปรุง
กลไกการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาเพื่อให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ ตั้งแต่ระดับนโยบาย
ซึ่งมีคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเป็นแกนหลัก ระดับกลุ่มจังหวัดหรือกลุ่มพื้นที่ คือ
คณะกรรมการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วประจ าเขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว และระดั บ จั ง หวั ด คื อ
คณะกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และภาคส่วน
ต่างๆ รวมทั้งภาคธุรกิจเอกชนเพื่อระดมทรัพยากรและร่วมบูรณาการขับเคลื่อนให้บังเกิดผลสาเร็จ
เป็นรูปธรรมสุดท้ายนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และผู้แทนเครือข่ายชุมชน ที่ได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศได้สาเร็จเป็นอย่างดี (กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา, 8 กรกฎาคม 2558)
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2.3 นโยบายด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่
2.3.1 วิสัยทัศน์จังหวัดสตูล
“เมืองการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนาของอาเซียน เมืองเกษตรมาตรฐาน เมืองแห่ง ความสุข”
2.3.2 พันธกิจ
1) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของจังหวัดที่มี
ความ หลากหลายให้ได้มาตรฐานระดับสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นปัจจัยในการกระตุ้ น
เศรษฐกิจ ทั้งในระดับชุมชนและจังหวัด
2) เสริมสร้างศักยภาพของการเกษตร สถาบันเกษตรกรในผลิตและพัฒ นาผลผลิตและ
สินค้า เกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
3) เสริมสร้างความรู้ ขีดความสามารถทางการแข่งขัน การปรับตัว และการพัฒ นาของ
ประชาชน และชุมชนให้เข้มแขนง ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และมุ่ง
พัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
4) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคีทุกภาคส่วน
ใน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นหลักประกันที่มั่นคงและเป็นทุนทาง
สังคม ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางการพัฒนาจังหวัดที่ยั่งยืน
5) สนับสนุนการพัฒนาการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ให้มีความสะดวก ปลอดภัย
มี มาตรฐาน พร้อมทั้งสามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวการเกษตร และ
การค้า ชายแดน ฝั่งอันดามันกับอ่าวไทย และอาเซียน
6) ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการพัฒ นากลไกในการบริห ารจัดการการบริการของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ และมีเอกภาพ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์
ของ จังหวัดให้บรรลุผล และรองรับการแข่งขันในประชาคมอาเซียน (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล,
2560)
2.3.3 เป้าประสงค์รวม
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มมูลค่ามากขึ้นเป็น 30,000 ล้านบาท
2) ประชาชน ร้อยละ 60 มีความมั่นคง มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น มีความสุข และคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
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2.3.4 สถิติ จานวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูล
จานวนนักท่องเที่ยว จังหวัดสตูล
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ภาพที่ 2.2 จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางในพื้นที่จังหวัดสตูล
แหล่งที่มา: การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล (2559).
จากภาพที่ที่ 2.2 จะเห็นได้ว่าจานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลนั้นมี
จานวนเพิ่มขึ้นตามลาดับ
2.3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒ นาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ห ลากหลายให้ ได้มาตรฐาน
ระดับสากล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป้าประสงค์ : 1. นักท่องเที่ยวในประเทศ และต่างประเทศ
เข้ามาท่องเที่ยว พักค้าง และจับจ่ายในจังหวัด สตูลมากขึ้น 2. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถ
สร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพจากการท่องเที่ยวแก่ จังหวัดสตูลมากขึ้น
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ที่ 2 : พั ฒ นาผลผลิ ต และสิ นค้ าเกษตรให้ ได้ มาตรฐานรองรั บ ความ
ต้องการทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ
1) เกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ดีขึ้น สถาบันเกษตรกรเข้มแขนงพึ่งตนเองได้
2) ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณ ฑ์ ฮาลาล ของจังหวัดสตูล สามารถสร้างมูล ค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจแก่จังหวัด มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีขีดความสามารถทางการแข่งขันและสามารถรองรับ
ความ ต้องการทั้งในประเทศ และต่างประเทศโดยเฉพาะระดับอาเซียน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาคนและสังคมแห่งการเรียนรู้ ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
ชุมชนและประชาชนเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสู่ประชาคมอาเซียน
1) วัฒนธรรม ประเพณี ผลผลิตทางภูมิปัญญาชุมชนได้รับทราบสืบสานให้ดารงคงอยู่ และ
เกิด มูลค่าเพิ่มต่อชุมชน
2) ชุมชนของจั งหวัดสตูล มีความเข้มแข็ง สงบ เป็นชุมชนแห่ งการเรียนรู้ สุ ขภาพดี มีขีด
ความสามารถในการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 3. ประชาชนมีศักยภาพ
ในการพึง่ ตนเอง มีความมั่งคงในการใช้ชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
1) จังหวัดสตูลมีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ คงความสมดุลของระบบนิเวศน์ และนามาใช้
อย่างเกิดคุณค่าสูงสุดต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเกษตรเชิงสร้างสรรค์ และเป็นหลักประกันที่ยั่งยืน
ในการพัฒนาจังหวัด
2) ชุมชน ประชาชน มีความตื่นตัว และร่วมรักษา อนุรักษ์ ปกป้อง ปราบปราม ฟื้นฟู ให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงความอุดมสมบูรณ์
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 : พั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ส นั บ สนุ น การขนส่ ง การท่ อ งเที่ ย ว
เกษตรกรรม และการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน
1) โครงข่ายการคมนาคมขนส่ง และระบบสนับสนุนทางโลจิสติกส์ของจังหวัดสตูล สามารถ
รองรั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิจ สั งคม ของจังหวัด ประเทศ และการแข่งขัน กั บ ต่างประเทศ แล ะมี
มาตรฐาน มีความปลอดภัย
2) จังหวัดสตูลมีความพร้อมในการเป็นประตูการค้าภาคใต้ชายแดนที่ดึงดูดการลงทุน การค้า
การบริการมาสู่พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล (2560)
2.3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่
1) พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้สวยงามและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก
2) สนับสนุนส่งเสริมการแปรรูปอาหารทะเลให้เป็นที่แพร่หลาย
3) จัดแบ่งโซนการพัฒนาที่ชัดเจนโดยอาศัยลักษณะของภูมิศาสตร์กายภาพ
4) ส่งเสริมการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ให้คงอยู่อย่างยาวนาน
5) ส่งเสริมให้องค์กรชุมชน ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันปฏิบัติและสร้างกฎกติกาของชุมชน เพื่อ
เป็น อาเภอที่ปลอดยาเสพติด
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6) ส่ งเสริ ม ให้ อ งค์ ก รชุ ม ชนกลุ่ ม อาชี พ ต่ าง ๆ รวมทั้ งมั ส ยิด และวั ด สามารถพั ฒ นาและ
ช่วยเหลือตนองได้
7) สนับสนุนความเท่าเทียมกันในสังคม
8) สนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชน
2.3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
1) พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้สวยงามและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก
2) สนับ สนุนส่งเสริมการแปรรูปอาหารทะเลให้ เป็นที่แพร่หลาย เพื่อจาหน่ายเป็นสินค้าที่
ระลึกของพื้นที่
3) จัดแบ่งโซนการพัฒนาที่ชัดเจนโดยอาศัยลักษณะของภูมิศาสตร์กายภาพ
4) ส่งเสริมการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ให้คงอยู่อย่างยาวนาน
5) ส่งเสริมให้องค์กรชุมชน ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันปฏิบัติและสร้างกฎกติกาของชุมชน
เพื่อ เป็นหมู่บ้าน ตาบล และอาเภอที่ปลอดยาเสพติด
6) ส่ งเสริ ม ให้ อ งค์ ก รชุ ม ชนกลุ่ ม อาชี พ ต่ าง ๆ รวมทั้ งมั ส ยิด และวั ด สามารถพั ฒ นาและ
ช่วยเหลือตนองได้
7) สนับสนุนความเท่าเทียมกันในสังคม
8) สนั บ สนุ น การศึ กษาให้ แก่ เยาวชน (องค์ การบริห ารส่ ว นต าบลทุ่งหว้า อ าเภอทุ่ งหว้า
จังหวัดสตูล, 2560)

2.4 ข้อมูลทั่วไปของการท่องเที่ยวในพื้นที่
2.4.1 ลักษณะทั่วไป
ตาบลทุ่งหว้าตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด สตูล บนที่ราบระหว่างเทือกเขาสูงในเขตอนุรักษ์
พันธ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด เป็นแหล่งต้นน้าของคลองละงู เป็นที่ตั้งของบ้านราวป่า หมู่ที่ 9 และหมู่
ที่ 10 บ้านธารปลิว พื้น ที่ตอนล่ าง ประกอบด้วยหมู่ที่ 4 บ้านทุ่งปรือ หมู่ที่ 5 บ้านท่าขาม หมู่ที่ 7
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บ้านคีรีวง และหมู่ที่ 8 บ้านควนตาเสา เป็นที่ราบต่าระหว่างหุบเขาติดป่าโกงกาง มีสายน้าธรรมชาติ
ไหลผ่ านหลายสาย เหมาะแก่การเพาะปลูกยางพาราและปาล์ มน้ามัน มีอาณาเขตติดต่อกับพื้ นที่
ใกล้เคียงเมื่อยึดที่ตั้งสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหว้าเป็นหลัก ดังนี้ (ข้อมูลจาก องค์การ
บริหารส่วนตาบลทุ่งหว้า)
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตาบลลิพัง อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตาบลป่าแก่บ่อหิน ตาบลนาทอนและเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตาบลหนองธง อาเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตาบลทุ่งหว้า
2.4.2 ลักษณะทางสังคม ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
ลักษณะทางสังคมของตาบลทุ่งหว้า ประกอบด้วยประชากร ๓ ส่วน คือ
1) ชาวไทยเชื้อสายมาลายูนับถือศาสนาอิสลามอาศัยในพื้นที่หมู่ 8 ควนตาเสา และบางส่วน
ของหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10 ชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งอาศัยสร้างหลักปักฐานต่อเนื่องมาตั้ งแต่ครั้งเมืองสุ
ไหงอุเปยังคงรุ่งเรืองและมีลูกหลานสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
2) ชาวไทยซึ่งอพยพโยกย้ายมาตั้งหลักแหล่งภายหลังเกิดสงครามคอมมิวนิสต์ภายในประเทศ
จากพื้นที่อื่นๆ เช่น จากจังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง
3) นอกจากนี้แล้วตาบลทุ่งหว้ายังมีกลุ่มชาติพันธ์ดังเดิมเช่น เงาะป่า (มานิ) อาศัยในพื้นที่
ภูเขาสูงอีกด้วย
4) ด้านวัฒนธรรมประเพณีของชาวตาบลทุ่งหว้าเป็นไปตามความเชื่อและหลักศาสนาเช่น
ศาสนาพุทธมีประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีสงกรานต์ งานชักลาก
พระ งานทาบุญเดือนสิบ หรือพุทธมหายานก็จะมีประเพณีถือศี ลกินเจ ศาสนาอิสลามจะมีเดือนถือ
บวชหรือ รอมฎอน เทศกาลวันฮารีรายอปอซอ (วันละศีลอด) งานเมาลิด ประชากรตาบลทุ่งหว้า
ถึงแม้จ ะมีที่มาแตกต่างกัน แต่ก็อาศัยอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน ต่างศาสนากันแต่
พูดจาภาษาเดียวกัน คือภาษาไทยใต้ทาให้ไม่มีความเหลื่อมล้าทางด้านการศึกษาและด้านการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร (องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหว้าอาเภอทุ่งหว้าจังหวัดสตูล, 2558)
2.4.3 ลักษณะทางทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัด
สตูล
2.4.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติ
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ชายหาดราไว เป็นทะเลฝั่งอันดามัน มีความยาวประมาณ 3,500 เมตร จัดเป็นหาดที่
ยาวที่สุดของจังหวัดสตูล ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ด้านตะวันตกจะมองเห็นเกาะ
สุกรของอาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ถ้าเลสเตโกดอน เป็นถ้าที่อยู่ในเทือกเขาหินปูน ลักษณะคล้ายอุโมงค์ ความโดดเด่น
ของถ้าคือเป็นถ้าที่ได้มีการค้นพบฟอสซิลช้างสเตโกดอนดึกดาบรรพ์
น้ าตกธารปลิ ว เป็ น น้ าตกสู งประมาณ 5 เมตร ซึ่งจะมีน้ าตกไหลออกมาจากโพรง
หินปูน มีต้นน้ามาจากเทือกเขาลุงเคอะ
เขาทะนาน หรื อ ส านั ก สงฆ์ เขาทะนานเป็ น ภู เ ขาที่ มี ถ้ าสามารถเดิ น ทะลุ ไ ด้ มี
พระพุทธรูปบูชา มีหินงอก หินย้อย สวยงาม มีต้นไม้รอบ ๆ ภูขา บรรยากาศร่มรื่น
จุดชมวิวบ้ านท่าอ้อย หรือท่าเทียบเรือบ้านท่ าอ้อยที่ได้รับ การพั ฒ นาจนกลายเป็ น
สถานที่สาหรับการพักผ่อนหย่อนใจในช่วงเย็น ในการชมทิวทัศน์ที่สวยงามของธรรมชาติยามเย็นกับ
อากาศที่บริสุทธิ์
สันหลั งมังกรทุ่งหว้า หรือสันหินทอดยาวกลางทะเลเมื่อน้าทะเลลดลง แสดงความ
สวยงามให้เห็นวันละ 2 ช่วงเวลาด้วยกัน
2.4.3.2 แหล่งเรียนรู้
พิพิธภัณ ฑ์อุทยานธรณี สตูล เป็นศูนย์ที่รวบรวมข้อมูล แหล่ งอนุรักษ์ทางธรณี วิทยา
ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงธรณีและเพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรณีในพื้นปัจจุบัน
ได้รับการแต่งตั้งเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ และมีการขับเคลื่อนต่อโดยนายกองค์ การบริหารส่วน
ตาบลทุ่งหว้า เพื่อเป็น อุทยานธรณีโลกหรือ UNESCO GLOBLE GEOPARK
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ช้ างดึ ก ด าบรรพ์ ตั้ งอยู่ ในบริเวณขององค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลทุ่ งหว้ า
ภายในจัดเป็นห้องแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับช้างไทย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทุ่งหว้า วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นของคนในพื้นที่อาเภอทุ่งหว้า รวมทั้งประวัติช้างสเตโกดอนที่มีการค้นพบฟอสซิลใน
พื้นที่
ศูนย์เรียนรู้การทาผ้าบาติกและผ้ามัดย้อมทามือ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้กรรมวิธีการย้อม
ผ้าด้วยสีทาชาติ และความโดดเด่นด้านความเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะของลวดลายที่สื่ อถึงความเป็น
ท้องถิ่นดึกดาบรรพ์
ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรหม้อข้าวหม้อแกงลิง เป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรของชุมชน
ในพื้นที่อาเภอทุ่งหว้า โดยการสาธิตการผสมเกสรหม้อข้าวหม้อแกงลิง และการประกอบอาหารโดยใช้
วั ต ถุ ดิ บ จากศู น ย์ เรี ย นรู้ โดยการท าอาหารจากหม้ อ ข้ า วหม้ อ แกงลิ ง นั้ น ได้ รั บ ความนิ ย มจาก
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปเป็นจานวน
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ศูน ย์ เรีย นรู้เกษตรอินทรีย์ ฉิม เมล่ อน ซึ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ ยวที่นั กท่องเที่ ยวทั่ วไป
สามารถแวะชม ชิม ช็อปสินค้าสดๆจากฟาร์ม
3.4.3.3 แหล่งโบราณสถาน
แหล่งโบราณคดีเขานุ้ย หมู่ที่ ๕ บ้านท่าขาม เป็นแหล่งอาศัยพักพิงของมนุษย์โบราณ
ในยุคหิน ไม่พบการสร้างถิ่นฐานที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง แต่พบบริเวณที่อยู่อาศัยโดยมีแหล่งเศษ
วัสดุอาหารพวกเปลือกหอยทะเลกองทับถมกันหนามากกว่าหนึ่งเมตร
วัดชมพูนิมิต เป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อแก่นจันทร์ ซึ่งคนในพื้นที่มีความเสื่อมไส
และศรัทธามาอย่างยาวนานและถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของคนทุ่งหว้า
สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิส เป็นสถาปัตยกรรมที่เหลือร่องรอยของอดีตเมืองทุ่งหว้า
จากการเป็นเมืองท่าค้าขายระหว่างไทย-มาเลเซีย-ปีนัง ซึ่งปัจจุบันภาครัฐได้ผลักดันสร้างสรรค์เป็น
ถนนสายวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้านโบราณสถาน (องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหว้า
อาเภอทุ่งหว้าจังหวัดสตูล, 2558)

2.5 นโยบายการท่องเที่ยวของพื้นที่
จากแนวคิดการพั ฒ นาพื้น ที่ขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลทุ่งหว้า อ.ทุ้งหว้า จ.สตูล เพื่ อ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนในพื้ น ที่ แ ละเพื่ อ สร้ า งรายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วให้ ค นในชุ ม ชน
นอกเหนือจากอาชีพหลักเช่นประมงและทาสวนโดยการนาการท่องเที่ยวเข้ามาบริหารจัดการเพื่อ
ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทางเข้ า มาท่ อ งเที่ ย วมากยิ่ งขึ้ น ประกอบกั บ ในพื้ น ที่ ต าบลทุ่ งหว้ า นั้ น มี
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น ทุ่งเขาทะทาน ถ้าเลสเตโกดอน น้าตกธารปลิว จุดชม
วิวท่าอ้อย พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดาบรรพ์ ศูนย์เรียนรู้ด้านธรณีวิทยา ศูนย์เรียนรู้หม้อข้าวหม้อแกงลิ ง
ฟาร์มเมล่อน และศูนย์วัฒนธรรมผ้าบาติก ชายหาดราไว สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิส วัดชมพูนิมิต
และยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเช่นกิจกรรมการแข่งเรือประจาปี มหกรรมการเรียนรู้
ธรณีวิทยาสตูลจีโอพาร์ค ฟอสซิล เฟสติวัล จากการขับเคลื่อนนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ งท่องเที่ยวของพื้นที่สู่นักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มจานวนการเดินทาง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มากขึ้น (องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหว้าอาเภอทุ่งหว้าจังหวัดสตูล, 2558)
2.5.1 การเดินทาง
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โดยรถไฟ สามารถเดินทางโดยรถไฟ ขบวนกรุงเทพฯ-ยะลา หรือกรุงเทพฯหาดใหญ่ ลงที่สถานีตรัง จากนั้นจึงต่อรถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร หรือรถโดยสารประจาทาง ไปยังอาเภอ
ทุ่งหว้า ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร
โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปตรัง โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ผ่าน
ประจวบคีรี ขัน ธ์ ชุมพร จากนั้ น จึงเข้าทาง หลวงหมายเลข 41 ผ่ านนครศรีธรรมราช พั ทลุ ง ตรัง
จากนั้นขับรถตามเส้นทางเพื่อเข้าสู่อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ซึ่งอยู่ติดกับอาเภอปะเหลียนจังหวัด
ตรัง
โดยเครื่องบิ น นั่งเครื่องบินไปลงที่ สนามบินตรัง แล้วต่อรถแท็กซี่หรือรถโดยสาร
ประจาทาง เข้าสู่ตัวอาเภอทุ่งหว้า ประมาณ 70 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันมีสายการบินบริการหลากหลาก
และเที่ยวบินเพิ่มมากขึ้น
โดยรถประจาทาง มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง
จากัด และของเอกชน ออกจากสถานีขนส่ง สายใต้ ถนนบรมราชชนนี ไปสตูล ทุกวัน วันละหลาย
เที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 ชั่วโมง ซึ่งสามารถใช้เส้นทางสตูลเพื่อลงที่ปลายทางอาเภอทุ่งหว้า
ได้ เรื่องจากเป็นทางผ่านไปเมืองสตูล (องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหว้าอาเภอทุ่งหว้าจังหวัดสตูล ,
2558)

2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม
2.6.1 ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
พฤติ ก รรม หมายถึ ง พฤติ ก รรม คื อ การกระท าหรื อ การแสดงออกบ่ อ ยครั้ ง จนกลายเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะของบุคคล ความหมายของพฤติกรรมอาจคล้ายคลึงกับนิสัยแต่จะแตกต่างกันตรงที่มี
การแสดงออกมาให้เห็น สุรีรัตน์ เตชาทวีวรรณ (2545)
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ในขณะที่ (วันเพ็ญ อังคศิริสรรพ, 2543) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมเป็นกิริยาอาการหรือปฏิกิริยาที่
แสดงออกหรือเกิดขึ้นเมื่อเผชิญกับสิ่งเร้า (Stimulus) ซึ่งจะมาจากภายในหรือภายนอกร่างกายก็ได้
และกิรินาที่แสดงออกนั้นไม่ได้มีเพียงการแสดงออกทางกายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแสดงออกของ
จิตใจด้วย
สรชัย พิศาลบุตร and นฤมล สมิตินันทน์ (2526) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมของมนุษย์ อาจแตกต่าง
กัน ไปตามสถานภาพทางสังคมของแต่ละคน ซึ่งการแสดงออกอาจมีเหตุผลหลายอย่าง ประกอบกัน
กล่าวคือ ส่วนหนึ่งมาจากความพอใจส่วนตัว และอีกส่วนหนึ่งเพื่อต้องการแสดง สถานภาพของตน
เพื่อให้สังคมยอมรับและยกย่องสาหรับคนบางคนการเดินทางท่องเที่ยวมีเหตุผล มาจากความต้องการ
ที่จะหลีกหนีภารกิจประจาวันที่ซ้าซาก นอกจากนี้ก็มีการเดินทางเพื่อตอบสนอง ความอยากรู้อยากมี
ประสบการณ์แปลกๆ ใหม่ๆ
สรุป ได้ว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระทาของบุคคลที่แสดงให้เห็นทั้งจากภายในจิตใจ และ
ภายนอก เป็นการกระทาที่แสดงออกมาทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวโดยบุคคลอื่นสามารถสั งเกตเห็น ได้หรือ
อาจสังเกตจากการใช้เครื่องมือวัดก็ได้ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว หมายถึง การประพฤติหรือปฏิบัติ
ของนักท่องเที่ยวที่ แสดงออกในขณะเดินทางท่องเที่ยว อาจจะเป็นคาพูด การกระทา สีหน้า หรือ
ท่ าทาง เช่ น การเยี่ ย ม ชมแหล่ งท่ อ งเที่ ย วถ่ ายรูป รับ ประทานอาหาร เป็ น ต้ น ซึ่ งการแสดงการ
แสดงออกนั้ น อาจมีรากฐานมาจาก อุปนิสัยหรือความต้องการขั้น พื้นฐานของแต่ละคน ที่อาจจะ
คล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกน หรืออาจจะมาจากสิ่งแวดล้อม หรือประสบการณ์ที่ได้รับในขณะนั้น
2.6.2 องค์ประกอบของพฤติกรรม
องค์ประกอบของพฤติกรรม ครอนบาค อ้างใน ดวงกมล บุญทวีทรัพย์ (2555) ได้อธิบาย ว่า
พฤติกรรมมนุษย์มีองค์ประกอบ 7 ประการ ได้แก่
1. ความมุ่งหมาย (Goal) เป็นความต้องการหรือวัตถุประสงค์ที่ทาให้เกิดกิจกรรมคน
ต้อง ทากิจกรรมเพื่อสนองความต้องการที่เกิดขึ้นกิจกรรมบางอย่างให้เกิดความพอใจหรือสนองความ
ต้องการได้ทันที แต่ความต้องการหรือวัตถุประสงค์บางอย่างก็ต้องใช้เวลานานจึงจะสามารถบรรลุผล
สมความต้องการ
2. ความพร้อม (Readiness) เป็นระดับวุฒิภาวะหรือความสมารถที่จาเป็นในการทา
กิจกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการ คนเราไม่สามารถสนองความต้องการได้หมดทุกอย่าง ความ
ต้องการ บางอย่างอยู่นอกเหนือความสามารถ
3. สถานการณ์ (Situation) เป็น เหตุการณ์ ที่เปิดโอกาสให้ เลือกทากิจกรรมเพื่ อ
สนอง ความต้องการ
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4. การแปลความหมาย (Interpretation) ก่อนที่คนเราจะทากิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งลงไป เขาจะต้องพิจารณาสถานการณ์เสียก่อนแล้วตัดสินใจเลือกวิธีที่คาดว่าจะได้รับความพอใจ
มากที่สุด
5. การตอบสนอง (Response) เป็นการทากิจกรรมเพื่อสนองความต้องการโดย
วิธีการที่ ได้เลือกแล้วในขั้นการแปลความหมาย
6. ผลที่ได้รับหรือผลที่ตามมา (Consequence) เมื่อทากิจกรรมแล้วย่อมได้รับผล
การกระทานั้นผลที่ได้รับอาจจะตามที่คาดคิดไว้ (Confirm) หรืออาจตรงกันข้ามกับความคาดหมาย
(Contradict) ก็ได้
7. ปฏิกิริยาต่อความคาดหวัง หากคนเราไม่สามารถสนองความต้องการได้ ก็กล่าว
ได้ว่า เขาประสบกับความผิดหวัง ในกรณีเช่นนี้เขาอาจจะย้อนกลับไปแปลความหมายของสถานะเสีย
ใหม่ และเลือกวิธีการตอบสนองใหม่ก็ได้
จากองค์ ป ระกอบของพฤติ ก รรมที่ ได้ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย สามารถสรุ ป ได้ ว่ า การที่
นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันนั้น เกิดจากปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความแตกต่างกัน
อีกทั้งสิ่งเร้าที่ทาให้เกิดความต้องการที่นักท่องเที่ยวได้รับ เพื่อให้ได้รับการตอบสนอง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้
จะพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจก็ตาม
สรุป พฤติกรรมการท่องเที่ยว หมายถึง การแสดงออกหรือการกระทาที่แสดงออกทั้งที่รู้ตัว
และไม่รู้ตัวของมนุษย์ที่เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติเมื่อได้รับการกระตุ้นบางอย่างและแสดงออกมาทางสี
หน้า วาจา การตัดสินใจ หรือการกระทาบางอย่างเพื่อให้อีกฝ่ายได้รับรู้ และสัมผัสได้ถึ งสิ่งที่ต้องการ
แสดงออก อีกทั้งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอาจมาจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่หรือด้านประชากรศาสตร์ ซึ่ง
จะส่งผลต่อรูปแบบหรือพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเช่น สถานะ รายได้ เพศ อายุ การศึกษา ซึ่ง
ทั้งหมดนี้สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมการเดินท่องเที่ยวอีกด้วย

2.7

แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์

ปรมะ สตะเวทิ น , ชวรั ต น์ เชิ ด ชั ย , and ระวี ว รรณ ประกอบผล (2546) อธิ บ ายถึ ง
คุณสมบัติเฉพาะของคนซึ่งแตกต่างกันในแต่ละบุคคล โดยได้จาแนกคนออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามลักษณะ
ประชากร (Demographic Characteristics) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา สถานภาพ
ทางสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา เป็นต้น
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เพศ (Sex) ชายและหญิงมีความแตกต่างกันในด้านสภาวะทางจิตใจ สรีระ อารมณ์ ทัศนคติ
ความถนั ด ความคิด และค่านิ ยม ทั้งนี้คาดว่าน่าจะเป็นเพราะวัฒ นธรรมและสังคมที่คน เหล่านั้น
เติบโตมา ได้หล่อหลอมและกาหนดบทบาทรวมถึงกิจกรรมของคนทั้งสองเพศไว้แตกต่างกัน
อายุ (Age) เป็นปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่ง เนื่องจากอายุจะเป็นตั วกาหนดและเป็นสิ่งที่บ่ง
บอกถึงความมีป ระสบการณ์ ในการทาสิ่ งต่างๆ หลายครั้งที่อายุส ามารถเป็นเครื่องบ่งชี้ห รือแสดง
ความคิดและความเชื่อ บุคคลคนโดยทั่วไปเมื่ออายุเพิ่มขึ้น มีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น ก็จะมี ความ
ฉลาดรอบคอบเพิ่มมากขึ้น กระบวนการคิดและเรื่องราวที่สนใจก็จะเปลี่ยนแปลงไป
การศึกษา (Education) การศึกษาหรือความรู้นั้นนับว่าเป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่มี อิทธิพลต่อ
ผู้ที่รับสาร การที่คนมีการศึกษาที่แตกต่างกัน เรียนรู้ในช่วงหรือยุคสมัยที่แตกต่างกัน อยู่ใน ระบบ
การศึกษาที่แตกต่างกัน ย่อมมีสิ่งที่อยากได้ อุดมการณ์ หรือความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกัน โดยมาก
แล้ ว คนทั่ ว ไปมั ก จะสนใจหรื อ ยึ ด แนวความคิ ด ในแนวสาขาของตนเป็ น ส าคั ญ เนื่ อ งจากแต่ ล ะ
สถาบันการศึกษาเป็นสถานที่ที่อบรมขัดเกลาให้บุคคลมีบุคลิกภาพไปในทิศทางที่แตกต่างกัน
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio - Economic Status) ได้แก่อาชีพ รายได้ ฐานะ
ทางการเงิน ถิ่นที่อยู่ ภูมิลาเนา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ลักษณะพื้นฐานของครอบครัว ปัจจัย เหล่านี้ล้วนมี
อิท ธิพ ลท าให้ ค นมี วั ฒ นธรรมที่ ต่ างกั น มี ป ระสบการณ์ ที่ ต่ างกัน มี ทั ศ นคติ มุ ม มองค่ านิ ย ม และ
เป้าหมายที่ต่างกัน
สถานภาพสมรส หมายถึง การอยู่กันแบบครอบครัวหรือการครองเรือน ซึ่งอาจแบ่งออกได้
เป็น คนโสด สมรส หม้าย หย่า หรือแยกกันอยู่ ลักษณะความแตกต่างด้านขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม หรือความเชื่อถือทางด้านศาสนา ย่อมมีอิทธิพลต่อสถานภาพการสมรส
ศาสนา (Religion) การนับถือศาสนาเป็นลักษณะอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับทั้ง ทางด้าน
ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรม โดยศาสนาได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนและกิจกรรมต่าง ๆ ใน ชีวิตคน
ตลอดทั้งชีวิต ได้แก่ ด้านศีลธรรม คุณธรรม ความเชื่อ จรรยาของบุคคล ด้านการเมือง และ ด้าน
เศรษฐกิจ
สรุปได้ว่า ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ เป็นสิ่งที่ทาให้ความต้องการของผู้บริโภคมีความ
แตกต่างกัน ส่งผลต่อลักษณะทางพฤติกรรมของผู้บริโภคแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงได้นาแนวคิดนี้มาใช้
ประกอบเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการศึกษากรณี ศึกษา เนื่องจากปัจจัยแต่ล ะปัจจัยของบุคคลหนึ่งที่
แตกต่ า งกั น ตามลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ถื อ เป็ น พื้ น ฐานและเป็ น สิ่ งส าคั ญ ในการก าหนด
พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ แ ตกต่ างกั น ได้ ซึ่ ง สิ่ ง แวดล้ อ มทางประชากรศาสตร์
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ประกอบด้วย การเพิ่มขึ้นและการลดลงของประชากร โครงสร้างอายุของประชากร ลั กษณะของ
ครอบครัว ระดับการศึกษา รายได้ การย้ายถิ่นฐาน เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สมาพร คล้ า ยวิ เชี ย ร and และคณะ (2550) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง แนวทางการพั ฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่บ้าน
ช้างในอีสานใต้ เพื่อศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
ช้างในอีสานใต้ ศึกษาแนวทางพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ช้างในอีสานใต้ และศึกษายุทศาสตร์
พึ่งพาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่บ้านช้างใน
อีสานใต้ ผลการศึกษาวิจัย พบว่า
1) จากการสารวจในพื้นที่ มีช้างอยู่ตามอาเภอต่างๆ รวมทั้งสิ้น 175 เชือก คืออาเภอเขว้า
และอาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จานวน 6 เชือก อ.จอมพระ อ.เขวาสินรินทร์ อ.เมือง อ.เมือง อ.ชุมพล
บุรี และอ.ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จานวน 84 เชือก อ.สตึก และอ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จานวน 84 เชือก
2) ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ ปัญหาขาดพื้นที่ในการเลี้ยงช้าง เนื่องจากป่าไม้ถูกทาลาย ป่าไม้ที่
มีบางส่วนกลายเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล จึงเป็นสาเหตุให้เกิดความขาดแคลนอาหารสาหรับช้าง อย่ างไรก็
ตามโอกาสในการพัฒ นาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นเด่นในเรื่องของวิถีชิวิต ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และการมีทัศนคติเชิงบวกของควานช้างต่อการพัฒนาหมู่บ้านช้างในอีสานใต้ เพื่อเป็นพื้นที่
แหล่ งท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ งจะช่ ว ยให้ เกิ ด การพั ฒ นาด้ า นโครงสร้างพื้ น ฐาน ยกระดั บ ฐานะคนในชุ ม ชน
กระจายอาชีพ ซึ่งสามารถสร้างรายได้แก่คนในชุมชน
3) แนวทางในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้ ผู้วิจัยได้เสนอออกเป็น
3 แนวทาง ได้แก่
3.1) แนวทางการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
3.2) แนวทางในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
3.3) แนวทางการพัฒนาด้านความพร้อมทางการท่องเที่ยว
4) สาหรับ แนวทางในการพัฒ นาและจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ช้างในอีสานใต้สู่ความ
ยั่งยืน โดยการเชื่อมโยงพันธมิตรช้างกับประเทศเพื่อนบ้าน มียุทธ์ศาสตร์พึ่งพาเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในภาคอีสานตอนใต้ ประกอบด้วย 3 แนวทาง ดังนี้
4.1) การเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางสัญจรโบราณของชาวเขมร ซึ่งใช้วัว ม้า และช้าง
ในการเดินทาง
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4.2) การเดินทางท่องเที่ยวตามรอยการโจรกรรมวัตถุเขมรโบราณ
4.3) การเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางจาริก แสวงบุญ ระหว่างศาสนสถานในภาคอีสาน
ใต้ของประเทศไทยกับศาสนสถานในสาธารรัฐกัมพูชา
ปิยพร ทาวีกุล (2544) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ ยว
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านไหล่หิน ตาบลไหล่หิน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง การศึกษาครั้ งนี้มุ่งที่
จะศึกษาความต้องการและรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการให้วัดไหล่หิน เป็นแหล่ง
ท่องเที่ ย วอย่ างยั่ งยื น วิธีการศึกษาใช้การสั งเกต และการสมภาษณ์ อย่างเข้าไปมีส่ ว นร่ว มในการ
สนทนา 49 กลุ่ม ในเขตพื้นที่ห มู่บ้านไหล่หิ น อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง โดยกลุ่ มเป้าหมายคือ
กลุ่มชาวบ้าน กลุ่มที่ให้ข้อมูลสาคัญ ผลการศึกษาพบว่า
1) ความต้องการของประชาชนในการมีส่วนร่ วมในการจัดการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน นั้ น จะมากหรือน้ อยขึ้ น อยู่กับความถนัดของชาวบ้านว่าทางวัดจะต้องการให้ ชาวบ้านเข้าไป
ช่วยเหลือมากน้อยแค่ไหน
2) รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้น มุ่งประเด็น เป็น 5
ด้านดังนี้
2.1) การพัฒนาเส้นทาง ควรจะมีการปรับปรุงถนน โดยการขยายถนน เนื่องจากถนนทีใ่ ช้
ในการสัญจรไปมานั้นมีความแคบ เกรงว่าจะเป็นอันตรายและควรจะมีการทาป้ายบอกทางเป็นระยะ
เพือ่ ไม่ให้นักท่องเที่ยวเกิดความสับสน
2.2) ร้านค้าและของที่ระลึก ควรจะมีการจัดร้านให้อยู่ในรูปของสหกรณ์และควร จะต้อง
อยู่บ ริเวณวัด เพราะไม่เป็นการสร้างปัญหาให้กับทางวัด ส่วนของสินค้าที่ระลึกนั้น จานางานฝีมือ
พื้นบ้านที่ทากันอยู่เป็นประจาอยู่แล้วมาดัดแปลงเป็นของที่ระลึก เช่น ผ้าทอ ทอตุง ขนมขบเคี้ยว เป็น
ต้น
2.3) การประชาสัมพันธ์ควรจะเกิดความร่วมมือ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
โดยการจัดให้มีประเพณีที่วัดจัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ของชาวบ้านก็จะใช้รูปแบบบอกปากต่อปาก
2.4) ความปลอดภัย ควรจะมี คนดู แลอยู่ป ระจาวัด และการทากล่ องสายตรวจเพื่ อให้
ตารวจแวะเวียนมาดูแล ความปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ
2.5) การอนุรักษ์ทรัพยากรทองเที่ยวควรจะมีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ ชุมชน
โดยอาจจะเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาบรรยาย หรือส่งตัวแทนไปอบรม เพื่ อกลับมาให้ความรู้แก่ คน
ในชุมชน
วีระศักดิ์ กราปัญจะ (2554) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในผืนป่า
ชุมชนบ้านอ่าวท่าเล่น – บ้านท่าพรุตาบลเขาทอง อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาบริบทชุมชนและปาชุมชนบ้านอ่าวท่าเลน – บ้านท่าพรุตาบลเขาทอง อาเภอ
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เมือง จังหวัดกระบี่ 2) เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์กฎกติกาที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ป่า
ชุมชนบ้านอ่าวท่าเลน – บ้านท่าพรุ ตาบลเขาทอง อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 3) ศึกษาแนวทางการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านอ่าวท่าเลน – บ้านท่าพรุ ตาบลเขาทอง อาเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ 4) ศึกษารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวและแนวทางพัฒ นาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
พื้นที่ป่าชุมชนบ้านอ่าวท่าเลน – บ้านท่าพรุ ตาบลเขาทอง อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 5) ศึกษาปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านอ่าว
ท่าเลน – บ้านท่าพรุ ตาบลเขาทอง อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ผลการศึกษาพบว่า 1. ป่าชุมชนบ้าน
อ่ าวท่ าเลน – บ้ านท่ าพรุ ต าบลเขาทอง อ าเภอเมื อ ง จังหวัด กระบี่ มี ศั ก ยภาพเหมาะสมต่ อ การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แต่ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน 2.การกาหนดหลักเกณฑ์กฎกติกาควรให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตาบล และออกเป็นข้อบัญญัติ ตาบล เพื่อบังคับใช้ให้ครอบคลุมทุกด้าน
3. การบริหารจัดการป่าชุมชนควรบริหารจัดการในรูปแบบ คณะกรรมการป่าชุมชน โดยมีผู้แทนของ
หมู่บ้าน เป็นคณะกรรมการป่าชุมชน 4. รูปแบบกิจกรรมควร เกี่ยวเนื่องกับประเพณีท้องถิ่นหรือการ
ประกอบอาชีพของชุมชน การพัฒนาควรพัฒนาในด้านการ จัดการท่องเที่ยว ด้านความรู้ในท้องถิ่น
ด้านเครือข่ายการท่องเที่ยว ด้านประชาสัมพันธ์ด้านความ ปลอดภัยและด้านสิ่งอานวยความสะดวก
และ 5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ชุมชนขาดการ มีส่วนร่วม ควรส่งเสริมให้ความรู้ด้ านการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการจัดการป่าชุมชน
นักรบ เถียรอ่า (2552) ศึกษาเรื่องชุมชนเข้มแข็งจากการจัดการการท่องเที่ยวตลาดน้า ปัจจัย
สาคัญที่ทาให้การบริหารจัดการตลาดน้าประสบความสาเร็จ คือ 1) การมีผู้นาที่เข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล กล้าคิด กล้าทา กล้าที่จะตัดสินใจ ในการเปลี่ยนท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 2) บทบาท
และหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางน้าผึ้ง สนับสนุนด้านงบประมาณ สถานที่ และคอยให้
คาปรึกษาด้วยการจัดการท่องเที่ยว รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้ชุมชนมาร่วมกันประชุมประชาคม 3) การสร้าง
กระบวนการการมีส่วนร่วม จะเป็นลักษณะของการทาประชุมประชาคมทั้งที่เป็นของตาบลบางน้าผึ้ง
และตลาดน้าบางน้าผึ้ง 4) การสร้างระเบียบและกฎเกณฑ์ เป็นข้อตกลงร่วมกันในการใช้ระเบียบว่า
ด้ว ยการบริ ห ารกิจ การตลาดน้ าบางน้ าผึ้ ง พ.ศ. 2550 5) การสร้างเครือข่าย ในระดับชุมชนจะมี
ลักษณะของการสร้างกลุ่มธุรกิจเป็นกลุ่ม ๆ นอกจากนี้ยังร่วมมือกับกลุ่มอาชีพอื่นเพื่อประสานกาลังใน
การบริการนักท่องเที่ยว และภายนอกชุมชนนั้นมีทั้งการสร้างพันธมิตรกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงกัน
เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางการท่องเที่ยว และภาควิชาการเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ย ว
และ 6) ความไว้เนื้อเชื่อใจ ตลาดน้าเป็นตัวเชื่อมระบบความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้ประกอบการได้
แลกเปลี่ยน ช่วยเหลือกันทั้งในเรื่องธุรกิจและเรื่องอื่น ขณะเดียวกัน การท่องเที่ยวตลาดน้าบางน้าผึ้ง
จะไม่ประสบความสาเร็จเลย ถ้าตลาดน้าฯ ไม่มีกระบวนการการสร้างภาพลักษณ์ให้กับการท่องเที่ยว
ซึ่งตลาดน้าฯ ได้ประกอบสร้างความหมายให้กับการท่องเที่ยว คือ 1) ความเป็นธรรมชาติ เป็นการ
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พยายามดึงเอาความเป็ นที่สุดด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 2) ความเป็นท้องถิ่น ยังไม่ชัดเจนมากนัก
เพราะตลาดน้าที่อื่นก็นาความเป็นท้องถิ่นของตนมาเป็นจุดขาย อย่างไรก็ตามตลาดน้าบางน้าผึ้ง ได้ดึง
เอาความเป็นชาวมอญ และการสร้างวิถีท้องถิ่นใหม่ 3) ความเป็นมาตรฐาน เพื่อแสดงความต่างที่โดด
เด่น แสดงความเป็นมืออาชีพโดยการแต่งกายของผู้ประกอบการที่เหมือนกัน และบรรจุภัณฑ์สินค้า
รวมถึงการสร้างความประทับโดยการบริการรับส่งนักท่องเที่ยว 4) ความหลากหลาย เพิ่มกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวนอกเหนือไปจากการซื้อของ โดยการนาเทศกาลต่างประเทศมาบรรจุไว้ในตลาดน้า
กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งจากการจัดการท่องเที่ยว จากการศึกษาพบว่า ตลาดน้าบาง
น้าผึ้ง ได้สร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้าน การสร้างบรรทัดฐานของการพึ่งพาอาศัยกัน การรวมกลุ่ม
อาชีพ/ ธุรกิจ และการสะสมทุน และกระจายสวัส ดิการตลอดจนกระบวนการการมีส่ ว นร่ว มของ
ชาวบ้านบางน้าผึ้ง เพื่อเสนอข้อคิดเห็นความต้องการของตน และที่สาคัญเพื่อต่อรองผลประโยชน์จาก
รั ฐ ท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง ชุ ม ชนบางน้ าผึ้ ง ได้ ส นั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนในชุ ม ชน การฟื้ น ฟู การอนุ รั ก ษ์
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง “ แนวทางการจัดการการท่ องเที่ ยวในพื้ น ที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่ งหว้า
จังหวัดสตูล ” ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามกรอบแนวคิดที่กาหนดในระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย
3.2 รูปแบบการวิจัย
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.5 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
3.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.7 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
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3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว นโยบายการ
ท่องเที่ยวและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า แนวทางการจัดการการท่องเที่ยว พื้นที่ตาบลทุ่งหว้า
อาเภอทุ่งหว้า จั งหวัดสตูล จากกรอบการศึกษาบริบทของพื้นที่ที่เอื้อต่อการจัดการการท่องเที่ยว
พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวและศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวของพื้นที่วิจัย
ผู้วิจัยเห็ นว่าประเด็น ดังกล่าวข้างต้นมีความชัดเจนในรายละเอียดเพื่อศึกษาแนวทางการ
จัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล และสามารถนาเสนอแนวทางใน
การจัดการการท่องเที่ยวของพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพ
- สถานภาพ
- รายได้
- ระยะเวลาการเดินทาง
- ภูมิลาเนา

ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
- ความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว
- กิจกรรมการท่องเที่ยว
- ความพร้อมของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
- สิ่งอานวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยว
- ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
- ด้านที่พัก
- ด้านความปลอดภัย

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
- ช่วงเวลาการท่องเที่ยว
- ลักษณะการเดินทาง

(คุณภาพ)
บริบทการจัดการการท่องเที่ยวตาบล
ทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

- การใช้จ่าย
- ช่องทางการับข้อมูลท่องเที่ยว
(คุณภาพ)
แนวทางการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่ง
หว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
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3.2 รูปแบบการวิจัย
การศึกษาเรื่องแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยว พื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัด
สตูล เป็นการวิจัยที่ใช้วิธีบูรณาการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
3.2.1 พื้นที่วิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล
3.2.2 ระเบียบการวิจัย
การวิจัยเรื่อง แนวทางการการจัดการท่องเที่ยว พื้นที่อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ในครั้งนี้ใช้
วิธีบูรณาการทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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ตารางที่ 3.1 แสดงระเบียบการวิจัย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษา
บริบทการ
จัดการการ
ท่องเที่ยวใน
พื้นที่ อาเภอทุ่ง
หว้า จังหวัดสตูล

ระเบียบวิธี
วิจัย
การวิจัยเชิง
คุณภาพ
(Qualitative
Research)

ประชากร
ภาครัฐ
เอกชน
ชุมชน

กลุ่ม
ตัวอย่าง
10 คน
หรือ
ข้อมูล
ซ้า

เครื่องมือการ
วิจัย
แบบเฉพาะเจาะจง แบบ
(Purposive
สัมภาษณ์
Snowball) และ แบบกึ่ง
การสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง
โครงสร้าง (Semi (Semi
structured
structured
Interview)
Interview)
เทคนิคการสุ่ม

2.เพื่อประเมิน
ศักยภาพการ
จัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวของ
พื้นที่ต่อ
นักท่องเที่ยว

การวิจัยเชิง
นักท่องเที่ยว 400 คน
ปริมาณ
(Quantitative
Research)

การสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง
(purposive
sampling)

3.เพื่อศึกษา
พฤติกรรมและ
ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว
ในพื้นที่อาเภอ
ทุ่งหว้า จังหวัด
สตูล
4.เพื่อสร้าง
แนวทางในการ
จัดการการ
ท่องเที่ยวใน
พื้นที่ อาเภอทุ่ง
หว้า จังหวัดสตูล

การวิจัยเชิง
นักท่องเที่ยว 400 คน
ปริมาณ
(Quantitative
Research)

การสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง
(purposive
sampling)

การวิจัยเชิง
คุณภาพ
(Qualitative
Research)

จากวัตถุประสงค์
ข้อที่ 1,2,3

การวิเคราะห์
ข้อมูล
วิเคราะห์เนื้อหา
(Content
analysis) และ
การพรรณา/
อธิบาย
(Descriptive
Approach)

แบบสอบถาม วิเคราะห์สถิตเิ ชิง
(purposive พรรณนา
sampling) (Descriptive
Statistics) และ
สถิติอนุมาน
(Inferential
Statistics)
แบบสอบถาม วิเคราะห์สถิตเิ ชิง
(purposive พรรณนา
sampling) (Descriptive
Statistics)และ
สถิติอนุมาน
(Inferential
Statistics)
N/A
วิเคราะห์เนื้อหา
(content
analysis)และ
การพรรณนา/
อธิบาย (
Descriptive
Approach )
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3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้ใช้ประชากรจานวน 4 กลุ่มคือ ตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนภาคเอกชน ตัวแทน
ชุมชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของ (Taro Yamane, 1973) ซึ่งขนาด
กลุ่มตัวอย่างประมาณ 400 คน และกาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยคิดเทียบสัดส่วนสาหรับขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้กาหนดให้มีความคลาดเคลื่อน เป็น 0.05 โดยมีสูตร ดังนี้
𝑁

เมื่อ

n=
1+𝑁𝑒 2
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = จานวนหน่วยประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
n

=

34,404
1+(34,404)0.052

= 395.40
กลุ่มตัวอย่างจึงเท่ากับ 395 คน ดังนั้นผู้วิจัยจึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
จานวน 400 คน

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.4.1 เครื่องมือแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Interview)
สาหรับ สั มภาษณ์ ห น่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยกาหนด
เกณฑ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ คือต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของพื้นที่เท่านั้น ซึ่งแบบ
สัมภาษณ์ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
1) ท่านมีบทบาทในการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว่า จังหวัด
สตูล อย่างไรบ้าง
2) ท่านได้มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายในประเด็นอะไรบ้างในการจัดการการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
3) นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มไหนบ้างและทากิจกรรมการท่องเที่ยวอะไรบ้างในพื้นที่
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4) ท่านคิดว่าการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
มีจุดแข็ง จุดอ่อน อะไรบ้าง
3.4.2 แบบสอบถาม (Questionnaire)
สาหรับสอบถามนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัด
สตูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูล ประชากรศาตร์ของนักท่องเที่ยว พฤติกรรมและ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว ศักยภาพด้านการจัดการการท่องเที่ยวของพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอ
ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทางประชากรศาสตร์ แ ละพฤติ ก รรมของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพในปัจจุบัน สถานภาพ รายได้ต่อ
เดือน ระยะเวลาในการเดินทาง ภูมิลาเนา ช่วงเวลาการเดินทาง ลักษณะการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง และช่องที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ส่ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการของนักท่ องเที่ยวที่ ตอบแบบสอบถามและ
ศักยภาพของการจัดการการท่องเที่ยวของพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
โดยแบบสอบถามส่วนที่ 2 นั้นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งได้แบ่ง
ระดับความเห็นออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล และศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวของพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีความหมาย
ดังนี้
หลักเกณฑ์การให้คะแนน
5
ให้คะแนนเท่ากับ
มากที่สุด
4
ให้คะแนนเท่ากับ
มาก
3
ให้คะแนนเท่ากับ
ปานกลาง
2
ให้คะแนนเท่ากับ
น้อย
1
ให้คะแนนเท่ากับ
น้อยที่สุด
น าข้ อ มู ล แบบสอบถามมาหาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation :SD) เพื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในการแปลความหมายของคะแนน
ใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเป็นเกณฑ์ ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์ในการแปลผลโดยใช้สูตรคานวณค่า
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พิสัย โดยใช้สูตรคานวณค่าพิสัยโดยกาหนดค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ของ (Likert Scale ลิเคิร์ทสเกล,
1961)
ค่าเฉลี่ย
4.51-5.00
หมายถึง
อยู่ในระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย
3.51-4.50
หมายถึง
อยู่ในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย
2.51-.3.50
หมายถึง
อยู่ในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
1.51-2.50
หมายถึง
อยู่ในระดับ น้อย
ค่าเฉลี่ย
1.00 -1.50
หมายถึง
อยู่ในระดับ น้อยที่สุด

3.5 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้ วิจั ย ได้ น าแบบสอบถามที่ ส ร้างขึ้นเพื่ อใช้ในการศึ กษาวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จัง หวัดสตูล ไปทาการทดสอบหาความเที่ยงตรง และ
ความเชื่อมั่น ดังนี้
3.5.1 การทดสอบหาความเที่ยงตรงเนื้อหา
ผู้วิจัยได้นาเสนอแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมในการใช้ภาษา (Wording) และความชัดเจน
(Clearing) จากกนั้ น น ามาหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item-objective Congruence
:IOC) โดยใช้สูตร
การตรวจสอบความเที่ ย งตรง (Content Validity) ตามเนื้ อ หาท าการตรวจสอบ
แบบสอบถาม(Questionnaire) ในความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หา (Content Validity) โดยการน า
แบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ซึ่งมีเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้
ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อคาถามกาหนดให้เลือกตอบ 3 ช่อง คือ
สอดคล้อง (+1) หมายถึง เห็นว่าข้อคาถามสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการถาม
ไม่แน่ใจ (0)
หมายถึง ไม่สามารถสรุปได้ว่าข้อคาถามสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการ
ถามหรือไม่
ไม่สอดคล้อง (-1) หมายถึง เห็นว่าข้อความมีความไม่สอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการถาม
การคานวณค่าดัช นีความสอดคล้อง (Index of Item-objective Congruence : IOC) ข้อ
คาถามที่ใช้ได้ ต้องมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (สุวิมล ติรกานันท์, 2551)
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∑𝑅

สูตรการคานวณ

IOC =
𝑛
IOC
คือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง
∑𝑅
คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
𝑛
คือ จานวนผู้เชี่ยวชาญ
ผลการทดสอบแบบสอบถามได้ ค่ า ความสอดคล้ อ งเท่ า กั บ 0.67 ถึ ง 1 จากนั้ น น าเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้เกิดความเห็นและดาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
3.5.2 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability)
ผู้ วิจั ย ได้ ห าความเชื่อมั่ น ได้ท ดสอบค่าความเชื่อ มั่ น (Reliability) โดยใช้สู ตรสั มประสิ ท ธิ์
Cronbach’s Coefficient Alpha
สูตรการคานวณ 𝛼𝑘 =
เมื่อ

𝑘
𝑘−1

(1 −

∑𝑠𝑖2
𝑠𝑡2

)

𝛼𝑘 แทน ค่าความเชื่อมั่น
𝑘
แทน จานวนข้อในแบบทดสอบ
𝑠𝑖2 แทน ความแปรปรวนรายข้อของแบบทดสอบ
𝑠𝑡2 แทน ค่าความแปรปรวนของแบบทดสอบ
ผู้ วิ จั ย ได้ น าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไขแล้ ว ไปทดลองเครื่ อ งมื อ (Try-Out) กั บ กลุ่ ม
ประชากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคืองกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มที่จะศึกษา จานวน 30 ราย แล้วนามา
ทดสอบหาค่ าความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามโดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ Cornbach’s Coefficient
Alpha โดยการนาข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาคานวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามและทา
การวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์สาหรับนาไปใช้กับประชากรที่ทาการ
วิจัย ซึ่งจากแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ได้ค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Coefficient Alpha หรือ
แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.93 จากค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Coefficient Alpha
ผู้วิจัยยอมรับค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.50
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3.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัด
สตู ล ผู้ วิ จั ย ท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ทั้ ง ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) และข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
(Secondary Data)
3.6.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
3.6.1.1 แบบสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง (Semi-structure Interview)
ผู้วิจั ยได้ทาการเก็บ รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้างจากตัวแทน
ภาครัฐ ตัวแทนภาคเอกชนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ และตัวแทนของชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วย
ข้อมูลด้านการจัดการการท่องเที่ยวของในพื้นที่ ด้านนโยบายในการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ ด้าน
การตลาด และด้านศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งมีเกณฑ์ในการสาภาษณ์ว่าหากคาถามใดที่หน่วยงานหรือ
ตัวแทนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ต้องตอบคาถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3.6.1.2 แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้ แ บบสอบถามในการเก็ บ ข้ อ มู ล จาก
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จานวน 400
ตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์ในการเก็บตามความสะดวก
3.6.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล จากการค้ น คว้ า ทั้ ง จากหนั ง สื อ วารสารของพื้ น ที่ เว็ บ ไซต์
บทความวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3.7 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลครบตามจานวนและได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ผู้วิจัยจึงนาข้อมูลมาถอดรหัส
จัดหมวดหมู่ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ดังต่อไปนี้
3.7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนเอกชนในพื้นที่ และตัวแทน
ชุมชน ของพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ผู้วิจัยได้นาข้อมูลมาสรุปและวิเคราะห์ โดย
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การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และพรรณนาอธิบาย (Descriptive Approach) เพื่อจะ
ช่วยตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยผู้วิจัยมีขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหาดังนี้
1) จดบันทึกและทาดัชนีข้อมูล (Note Talking and Indexing)
2) ค้นหาความหมายของข้อความต่างๆในข้อมูล เพื่อเลือกเอาความหมายของข้อมูลที่ตรงกับ
ประเด็นที่จะทาการวิเคราะห์
3) ทาข้อสรุปชั่วคราวและลดทอนข้อมูล (Summarizing and Data Reduction)
4) สร้างข้อสรุปและพิสูจน์ข้อสรุป (Drawing and Verifying Conclusion)
3.7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
3.7.2.1 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาได้แก่ ค่าความถี่(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
3.7.2.2 ระดับศักยภาพของการจัดการการท่องเที่ยวของพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่ง
หว้า จังหวัดสตูล วิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean: x ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: SD)
3.7.2.3 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งข้ อ มู ล ทางประชากรศาสตร์ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วกั บ
พ ฤติ กรรม ขอ งนั กท่ อ งเที่ ยว วิ เ คราะห์ โดยใช้ ส ถิ ติ ท ดส อบ ไคส แค วร์ (Chi-square 𝑋 2)
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษา เรื่อง “แนวทางการจัดการการท่ องเที่ ยวในพื้ น ที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่ งหว้า
จังหวัดสตูล” โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบทการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า
อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบล
ทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 3) เพื่อประเมินศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตาบลทุ่ง
หว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 4) เพื่อสร้างแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า
อาเภอทุ่งห้า จังหวัดสตูล โดยผู้วิจัยนาเสนอผลการศึกษา ดังนี้
4.1 สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4.2 บริบทการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
4.3 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.4 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม
4.5 ระดับศักยภาพของการจัดการการท่องเที่ยวของพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล
4.6 การทดสอบสมมุต ฐานความสั ม พั น ธ์ระหว่างข้อ มู ล ทางประชากรศาสตร์ข อง
นักท่องเที่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

4.1 สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
n
X
S.D.
2

Sig.
*
H0
H1

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ค่าสถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square)
ค่าความน่าจะเป็นที่คานวณได้จากตัวสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมุติฐานหลัก (Null Hypothesis)
สมมุติฐานรอง (Alternative Hypothesis)
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4.2 บริบทการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุง่ หว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
การศึกษาครั้งนี้ผู้ วิจัยได้ใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์ ในการจัดเก็บข้อมูล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
จ านวน 8 คน ภาคเอกชน จ านวน 3 คน และตั ว แทนชุ ม ชน จ านวน 6 คน ซึ่ งแบบสั ม ภาษณ์
ประกอบไปด้ว ย 4 ด้านดังนี้ 1) ด้านการจัดการพื้น ที่วิจัย 2) ด้านนโยบายในการจัดการ 3) ด้าน
การตลาด 4) ด้านศักยภาพของพื้นที่วิจัย
ตารางที่ 4.1 รายละเอียดของผู้ให้สัมภาษณ์
กลุ่มที่ 1 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
ลาดับ ตาแหน่ง
รหัส
1
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
G1
2
รองผู้อานวยการอุทยานธรณีสตูล
G2
3
ผู้อานวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
G3
4
นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
G4
5
นายอาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
G5
6
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
G6
7
สานักงานปลัดส่งเสริมการท่องเที่ยว
G7
8
เลขานุการผู้อานวยการอุทยานธรณีสตูล
G8
กลุ่มที่ 2 ตัวแทนภาคเอกชนที่มีส่วนในการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
ลาดับ
ตาแหน่ง
รหัส
1
บริษัท สตูลวีไอพี ทราเวล
E1
2
ผู้จัดการบริษัท จอลลี่ ทราเวล
E2
3
มัคคุเทศก์พื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
E3
กลุ่มที่ 3 ตัวแทนชมชนที่มีส่วนในการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
ลาดับ
ตาแหน่ง
รหัส
1
ชุมชน 1
V1
2
ชุมชน 2
V2
3
ชุมชน 3
V3
4
ชุมชน 4
V4
5
ชุมชน 5
V5
6
ชุมชน 6
V6
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4.2.1 ด้านการจัดการพื้นที่วิจัย
4.2.1.1 จากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างตัวแทนจากภาครัฐเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เกี่ยวบริบทด้านการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่
ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล พบว่า
จากการสัมภาษณ์ผู้อานวยการอุทยานธรณีสตูล/นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่ง
หว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ถึงแนวทางการจัดการพื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
จุดเริ่มต้นของการจัดการท่องเที่ยวของตาบลทุ่งหว้าอย่างจริงจังนั้น เริ่มจากจากการ
ที่มีการค้นพบฟอสซิลของช้างดึกดาบรรพ์จึงเกิดแนวคิดพัฒนาเพื่อฟื้นฟูกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
ของพื้ น ที่ด้านธรณี วิทยาเพื่ อผลักดัน ทุ่งหว้าสู่ การจัดการท่องเที่ยวเชิงธรณี วิท ยา มีบทบาทเป็น ผู้
ผลักดันขอเรื่องงบประมาณพัฒนาพื้นที่ด้านธรณีวิทยา เป็นคนที่จัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรใน
ชุมชน เป็นผู้ผลักดันชุมชนเข้าสู่การท่องเที่ยว ทั้งอบรมมัคคุเทศก์ธรณีวิทยากลุ่มแม่บ้านและกลุ่ม
โฮมสเตย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมี ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง อาจารย์ประจา
หลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว/รองผู้อานวยการอุทยานธรณีส ตูล ซึ่งผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ด้วย มี
รายละเอียดดังนี้
ในตาแหน่งรองผอ.อุทยานธรณีสตูล ด้านการท่องเที่ยว บทบาทก็เป็นตัวแทนองค์กร
ในการเผยแพร่ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วเชิ งธรณี วิ ท ยาของพื้ น ที่ และพั ฒ นาการจัด การกลุ่ ม
รัฐวิสาหกิจชุมชนเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวให้เป็ นระบบและมีความรู้ความเข้าใจการทางานด้าน
การท่องเที่ยวร่วมกับภาครัฐในพื้นที่และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวแก่ชุมชน เพื่อ
เตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล ซึ่งจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ชาวบ้านในชุมชน ให้ความร่วมมือร่วมกันในการพัฒนา
ศักยภาพตัวเองและพื้นที่เป็นอย่างดี จากผลงานที่ผ่านมาที่ชุมชนได้รับรางวัลต่างๆ อาทิเช่น รางวัล
กินรีด้านการจัดการที่พักประเภทโฮมสเตย์ที่มีคุณภาพ
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ อ านวยการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจังหวัด สตู ล ด้ า นการจั ด การ
ท่องเที่ยว ซึ่งได้แสดงความคิดเห็นดังนี้
ในฐานะผู้ อ านวยการการท่ องเที่ย วและกีฬ าจังหวัดสตูล หลั กๆก็มีห น้ าที่ ในการ
กาหนดนโยบายเกี่ยวกับแนวทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการดาเนินการภายใต้ยุทธ์ศาสตร์การ
ท่องเที่ยวเชิงธรณีโลกและการบูรนาการร่วมกั นระหว่างชุมชนและบริษัททัวร์จัดทาโปรแกรมทัวร์เพื่อ
ส่งเสริมการขายเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองของจังหวัดสตูลภายใต้
สโลแกน สตูลวันเดอร์แลนด์ดินแดนมหัศจรรย์ ที่พยายามส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักที่เป็ น ที่รู้ จักจากนั กท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆของจังหวัดสตูล รวมทั้งแหล่ ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้าด้วยมีการ จัดทาแอปพลิเคชั่นรวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัด
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เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมด้านงบปนะมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ในพื้นที่
จากการสัมภาษณ์จากตัวแทนของภาครัฐ ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าหน่วยงานภาครัฐทั้งใน
พื้นที่วิจัยและส่วนจังหวัดได้ให้ความสาคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างเต็มที่ ทั้งเรื่อง
งบประมาณด้านการพัฒ นาบุคลากร การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน และด้านความปลอดภัยในการ
เดินทางท่องเที่ยว อีกทั้งยังทาหน้าที่ในการเป็นแทนระหว่างภาคเอกชนและชุมชนในการบูรณาการ
การจั ดการรายการน าเที่ย วส่ งเสริมให้ เกิดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างแหล่ งท่องเที่ยวหลั กที่ มี
ชื่อเสียงอยู่แล้วกับแหล่งท่องเที่ยวรองของตาบลทุ่งหว้า เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงทั้ง
การท่องเที่ยวทางทะเลและการท่องเที่ยวบนฝั่งและเพื่อเป็นการนาเสนอแก่นักท่องเที่ยวว่า เที่ยวสตูล
ไม่ได้มีดีแค่ทางทะเลเท่านั้น เนื่องจากจังหวัดสตูลมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวมากมาย และเป็น
เอกลั ก ษณ์ เช่ น แหล่ งท่ อ งเที่ ย วของพื้ น ที่ ต าบลทุ่ งหว้า ที่ มี ค วามเป็ น เอกลั ก ษณ์ เฉพาะด้ านการ
ท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา
4.2.1.2 เอกชน
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูล เกี่ยวบริบทด้าน
การจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล พบว่า
ผู้จัดการบริษัทสตูล วีไอพี ทราเวล คุณฮาเล็น ระสุโส๊ะ มีรายละเอียดดังนี้ ในฐานะ
นายกส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลและเป็นเจ้าของบริษัททัวร์ในพื้นที่จังหวัดสตูล ก็มีหน้าที่ในการ
นาเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวของทุ่งหว้าเข้าไปในแพ็คเกจทัวร์เพื่อนานักท่องเที่ยวเข้ าไปในพื้นที่
และประชาสั ม พั น ธ์ก ารท่ อ งเที่ ย วโดยการส่ งโปรแกรมทั ว ร์เข้ าประกวดเพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ก าร
ท่องเที่ยวให้กว้างขึ้น ซึ่งมีการร่วมกันระหว่างโปรแกรมเที่ยวสันหลังมังกร ของพื้นที่อาเภอเมืองกับ
โปรแกรมถ้าเลสเตโกดอนหรือโปรแกรมการท่องเที่ยว
และจากการสัมภาษณ์ นายเจตกร หวันสู ผู้จัดการบริษัทจอลลี่ ทราเวล/ประธาน
สมาคมส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด สตู ล ถึ ง บทบาทการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วของพื้ น ที่ นั้ น มี
รายละเอียด ดังนี้
ในฐานะบริษัทนาเที่ยวในพื้นที่ ก็มีหน้าที่ในการนาเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
ของจังหวัดสตูล รวมถึงแหล่งท่อ งเที่ยวของทุ่งหว้า ซึ่งทางเราก็มีหน้าที่ในการทาการตลาด เผยแพร่
ข้อมูลการท่องเที่ยวของสถานที่ เพื่อดึงดูดใจลูกค้า และให้ข้อมูลแก่ลูกค้า ก็มีการโฆษณาผ่านโบว์ชัวร์
และเว็ปไซส์ของบริษัทและเข้าร่วมกับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวสตูลเพื่อจักแพ็คเกจเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดสตูลผ่านโครงการสตูลวันเดอร์แลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์ ที่ผมเป็นประธานสามคมอยู่
นั้น ทางบริษัทก็มีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลที่หลากหลาย ทั้งเกาะ น้าตก ถ้า
อาหาร ประเพณีวัฒ นธรรม และการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาที่ยอมรับว่าพื้นที่ของตาบลทุ่งหว้า มี
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ความโดดเด่นมากด้านการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรส่วนการท่องเที่ยวถ้า
เลสเตโกดอนของพื้นที่ตาบลทุ่งหว้านั้น มีนักท่องเที่ยวสนใจพอสมควรแต่เนื่องจากถูกกาหนดด้วย
ภาวะน้าขึ้นน้าลง ทาให้ยากต่อการกาหนดโปรแกรมการเดินทาง
จากการสัมภาษณ์จากตัวแทนของภาคเอกชน ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ภาคเอกชนเริ่มมีการ
ตื่นตัวในการกาหนดเส้นทางการท่องเที่ยวเดินทางยังพื้นที่ตาบลทุ่งหว้ามากขึ้น เนื่องจากการส่งเสริม
ด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านมาของภาครัฐทาให้นักท่องเที่ยวรู้จักมากขึ้นและเริม มีการถามถึงการเดินทาง
ท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ทางหน่วยงานจึงมีโปรแกรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวหลักที่
ทาการขายปกติกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ซึ่งรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่ง
หว้า จังหวัดสตูล
4.2.1.3 ชุมชน
จากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างตัวแทนเอกชนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นที่
ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เกี่ยวบริบทด้านการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่ง
หว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล พบว่า
นายอดิศักดิ์ กะสิคุณ มีทาหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ด้านธรณีในพื้นที่ คอยต้อนรับและให้
ข้อมูลของพื้นที่แก่นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวและเป็นตัวแทนชุมชนในการผลักดันให้
คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริม บทบาทการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวของพื้นที่ ตัวเองแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจด้าน
การจัดการการท่องเที่ยว หากมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เข้ามาถ่ายทอดความรู้แก่ชาวบ้านก็จะช่วยให้
ชาวบ้านเข้าใจกระบวนการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น เนื่องจากมองว่าหากการจัดการการ
ท่องเที่ยวของพื้นที่หากไม่ดี ก็อาจส่งผลต่อการท่องเที่ยวในอนาคต อยากเห็นการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่
พัฒนาพร้อมกับการรักษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว
และจากการสั มภาษณ์ น ายวรวิท ย์ ควนข้อ ง เป็ น ผู้ ป ระกอบการวิส าหกิ จ ชุม ชน
หม้อข้าวหม้อแกงลิง ที่ยกระดับ เข้าสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของพื้นที่เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวให้
ความสนใจเกี่ยวกับพืชหม้อข้าวหม้อแกงลิงจานวนมาก จึงเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ขั้นตอนการปลูกการ
ดูแลและการนาประกอบอาหาร ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนหม้อข้าวหม้อแกงลิงของเราคือ เครือข่ายการ
ท่องเทีย่ วของอุทยานธรณีสตูล
จากการสัมภาษณ์จากตัวแทนของชุมชน ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า คนในชุมชนได้ให้
ความสนใจและความสาคัญในการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ เนื่องจากสามารถสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยว แต่คนในชุมชนยังขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดการการท่ องเที่ยว จึง
เสนอแนะทางภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาและเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
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4.2.2 ด้านนโยบาย
ท่านได้มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายในประเด็นใดบ้างในการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่
ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
4.2.2.1 ภาครัฐ
จากการสัมภาษณ์ผู้อานวยการอุทยานธรณีสตูล/นายกองการบริหารส่วนตาบลทุ่งหว้า
ด้านการกาหนดนโยบายการจัดการท่องเที่ยวของพื้นที่ ว่า มีหน้าที่จัดทาแผนการพัฒนาแพ็คเกจและ
การกาหนดราคากลางรายการท่องเที่ยวของพื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชาวบ้านหลักการ
จัดการโฮมสเตย์กับชุมชนและผลักดันงบประมาณเพื่อใช้ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับ
การจัดการท่องเที่ยวพร้อมกับส่งเสริมพื้นที่เข้าสู่การเป็นอุทธยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย
เน้ น การสร้างรายได้แก่คนในชุมชนเพิ่มจากการท่องเที่ยวจากอาชีพหลั กพร้อมกับแนวคิดอนุรักษ์
ทรัพยากรสู่ความยั่งยืนพร้อมเรื่องเล่าของเรื่องราวดึกดาบรรพ์ด้านธรณีวิทยา และการสร้ างความ
เข้มแข็งชุมชนจากภายในตัวชุมชนเอง สู่ความยั่งยืนในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสตูลที่ส่งเสริมการจัดการการท่องเที่ยวเชื่อมโยงการท่องเที่ยวหลักของจังหวัดสตูลกับ
แหล่ งท่ องเที่ ย วของพื้ น ที่ ต าบลทุ่ งหว้า มี การส่ งเสริม ผ่ านกิจ กรรม สตู ล วัน เดอร์แ ลนด์ ดิ น แดน
มหั ศ จรรย์ มี ก ารจั ด สรรงบประมาณตอบสนองแผนของท้ อ งถิ่ น เพื่ อ พั ฒ นาแหล่ งท่ อ งเที่ ย วและ
ทรัพยากรบุคคลให้มีมาตรฐานในการให้บริการเช่นการพัฒนาด้านภาษาและการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และงบประมาณด้านการรักษาความปลอดภัยโดยจัดฝึกอบรมบุคลากรและซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิด
เหตุไม่คาดคิด โดยการฝึกจริงและใช้ได้จริงโดยบูรณาการกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานและชุมชน
และจากการสัมภาษณ์ผู้อานวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ซึ่งได้แสดง
ความคิดเห็ น ดังนี้ ในฐานะผู้ อานวยการการท่องเที่ ยวและกีฬ าจังหวัดสตูล ไดทีการร่ว มผลั กดัน
Satun GEO PARK สู่ ธรณี โลกกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ท้ อ งถิ่ น ส่ งเสริ ม การสร้ างเส้ น ทางทางการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรอง จัดสรรงบประมาณพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ผ่านทางกิจกรรมหรือแอฟพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อนาเสนอแหล่งท่องเที่ยวของ
พื้นที่จังหวัดสตูลสู่นักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น นักท่องเที่ยวได้รู้จักสตูลในมุมมองต่างๆที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่
หลากหลาย ทั้งทางทะเลน้าตก ภูเขา ถ้า เชิงนิเวศ และเชิงธรณีวิทยา
จากการสัมภาษณ์ จากตัวแทนของภาครัฐ ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ด้านนโยบาย
ภาครัฐได้ร่วมกันผลักดัน ทั้งในส่วนงบประมาณในการส่งเสริม พัฒนาพื้นที่และการบูรณาการร่วม
ระหว่างทุกภาคส่วนที่มีผลได้ผลเสียจากการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว
พร้อมๆกับการอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรม
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4.2.2.2 เอกชน
จากการสัมภาษณ์ นายฮาเล็น ระสุโส๊ะ ผ็จัดการบริษัท สตูล วีไอพี ทราเวล ได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการจัดการท่องเที่ยวของพื้นที่ ดังนี้ ด้า น นโยบายการท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่หน่วยงานภาครัฐจะเป็นผู้กาหนดมากกว่า ส่วนของบริษัทเรามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการกาหนด
ทิศ ทางในการประชาสั มพั น ธ์แ หล่ งท่ องเที่ ยวบ้ างผ่ านกิจกรรมหรือโครงการต่ างๆหลั กๆเพื่ อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ทางบริษัทก็จะมีการจัดเตรียมโบว์ชัวร์เพื่อเสนอแพ็คเกจแก่ลูกค้า
นาเสนอโปรแกรมการขายภายในงาน จัดแพ็คเกจทัวร์สตูลวันเดอร์แลนด์ ที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ของทั้งจังหวัดสตูล อยู่ในแพ็คเกจต่างๆ เพื่อเสนอขายแก่ลูกค้าที่มาร่วมงานหรือลูกค้าทั่วไป
และจากการสัมภาษณ์ตัวแทนเอกชนอื่นได้แสดงความคิดเห็ นว่าส่วนใหญ่ชุมชนจะ
ทาหน้าที่เป็นผู้รับนโยบายจากภาครัฐเพื่อมาดาเนินการเท่านั้น
จากการสัมภาษณ์ ตัวแทนเอกชน ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ภาคเอกมีชนสนใจให้
ความร่วมมือกับ ภาครัฐในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่โดยการจัดทาเป็นรายการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวหลักเพื่อนาเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆแก่นักท่องเที่ยว ผ่านโครงการ
สตูลวันเดอร์แลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์ นาเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวทั้งแหล่งงท่องเที่ยวหลักและ
แหล่งท่องเที่ยวรองและทั้งทางบกและทางทะเล
4.2.2.3 ชุมชน
จากการสัมภาษณ์นายอดิศักดิ์ กะสิคุณ ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้ จะเป็นตัวแทน
ชุมชนในการสร้างความเข้าใจร่วมกันของภาครัฐกับชุมชนในการส่งเสริมท่องเที่ยวของพื้นที่
และนายนายวรวิทย์ ควนข้อง ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้ หลักๆแล้ว ทางองค์การ
บริหารส่วนตาบล จะเป็นผู้กาหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาชุมชน
และนายชยพัทธ์ หล่อสุพรรณพร เจ้าของวิสาหกิจชุมชน ฉิม เมล่อน ได้แสดงความ
คิดเห็นดังนี้ นโยบายส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้กาหนด ทางเราจะคอยรับ
งานที่อบต.ส่งมาให้อีกที
จากการสัมภาษณ์ตัวแทนชุมชน ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า นโยบายส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่
ภาครั ฐ (องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลทุ่ ง หว้ า ) จะเป็ น ผู้ ก าหนด ทางชุ ม ชนมี ห น้ า ที่ ในการรั บ และ
ดาเนินการตามนโยบายของภาครัฐเพื่อพัฒนาตัวเองให้มีความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวของ
พื้นที่

52
4.2.3 ด้านการตลาด
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เป็น
นักท่องเที่ยวกลุ่มไหนบ้างและทากิจกรรมการท่องเที่ยวอะไรบ้างในพื้นที่
4.2.3.1 ภาครัฐ
จากการสัมภาษณ์ผู้อานวยการอุทยานธรณีสตูล/นายกองการบริหารส่วนตาบลทุ่ง
หว้า ด้านการกาหนดนโยบายการจัดการท่องเที่ยวของพื้นที่ ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้ นักท่องเที่ยวที่
เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ กลุ่มนักท่องเที่ยวมีความหลากหลาย ทั้งกลุ่ม
นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาและกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป
นางสาวยาลิ ตา นาปาเล เลขานุการผู้ อานวยการอุท ยานธรณี ส ตูล ได้แสดงความ
คิดเห็น ดังนี้ ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาม่องเที่ยวในพื้นที่จะเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทาง
เข้ามาเรียนรู้ด้านธรณีวิทยา ชมพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดาบรรพ์และแหล่งเรียนรู้ทางเกษตรของพื้นที่ ซึ่งจะ
มี ฐ านการเรี ย นรู้ ต่ า งๆทั้ ง สวนเมล่ อ น โครงการหม้ อ ข้ า วหม้ อ แกงลิ ง และกลุ่ ม ผ้ า บาติ ก กลุ่ ม
นักท่องเที่ย วจากชมรมสมาคมและผู้ สูงวัย รวมทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างชาติ
กิจกรรมท่องเที่ยวคือมาเรียนรู้พัฒนาการด้านธรณีวิ ทยา ล่องเรือชมถ้าเลถ้าที่มีน้าไหลผ่านยาวที่สุด
ของประเทศ เยี่ยมชมโครงการเชิงเกษตรและผ้าบาติก เยี่ยมชมวัดชมพูนิมิต เยี่ยมชมน้าตกธารสวรรค์
และพักโฮมสเตย์เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน
และนางสาวกัลยา เกตุศรี นักพัฒ นาชุมชนชานาญการ ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดิน ทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ มีความหลากหลาย ทั้งกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและ
นั กท่องเที่ย วเชิงธรณี วิทยา นั กท่ องเที่ยวทั่ว ไปทั้งแบบเที่ ยวส่ ว นตัว และมากับบริษั ททั วร์ คณะที่
เดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามฐานต่างๆทั้งเรียนรู้การบริหารจัดการกลุ่มชุมชนของพื้นที่ ส่วนใหญ่
นักท่องเที่ยวจะเดินทางตามฐานต่างๆที่มีในพื้นที่ เที่ยวถ้าเลสเตโกดอน ชมพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดาบรรพ์
สวนเมล่อน แหล่งเรียนรู้หม้อข้าวหม้อแกงลิง และชมเกษตรทฤษฎีใหม่
จากการสัมภาษณ์ตัวแทนของรัฐ ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า
มาท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ ก็จ ะมี ความหลากหลายกลุ่ ม แต่ จะได้ รับ ความนิ ยมสู งมากในกลุ่ ม
นักเรียนนักศึกษาที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและทากิจกรรมด้านการศึกษาเรียนรู้ตามฐานต่างๆที่มีอยู่
ในพื้นที่ทั้งถ้าเลสเตโกดอน ฟาร์มเมล่อน โครงการหม้อข้าวหม้อแกงลิง และกลุ่มผ้าบาติก
4.2.3.2 ภาคเอกชน
จากการสัมภาษณ์ตัวแทนภาคเอกชน นายฮาเล็น ระสุโส๊ะ ผู้จัดการบริษัทสตูล วีไอ
พี ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มีทั้งคนไทยโซนจังหวัดใกล้เคียงและชาวต่างชาติ
เช่นมาเลเซีย มีกลุ่มที่มีกาลังในการใช้ใช้จ่ายสูง มีเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวมากกว่า 3วัน และกลุ่ม
ที่ศึกษาด้านธรณีวิทยา
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จากการสัมภาษณ์นายชาเชด ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน ได้แสดงความคิดเห็น
ดั งนี้ กลุ่ ม ที่ เดิ น ทางก็ จ ะหลากหลาย ทั้ งกลุ่ ม ผ่ านทาง นั ก เรีย นนั ก ศึ ก ษา กลุ่ ม ศึ ก ษาดู งาน และ
นักท่องเที่ยวทั่วไป
และจากการสัมภาษณ์นายเจตกร หวันสูผู้จัดการบริษัท จอลลี่ทราเวล นักท่องเที่ยว
ที่สนใจเดิน ทางท่องเที่ย วในพื้ น ที่ส่วนใหญ่ จะเป็นกลุ่ มที่มีความสนใจในแหล่ ง ท่องเที่ยวอยู่แล้ว ก็
ค่อนข้างจะหลากหลายวัยรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียก็ค่อนข้างเยอะเช่นกัน
จากการสัมภาษณ์ตัวแทนของเอกชน ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวที่
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ก็จะมีหลากหลายกลุ่ม ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่า งชาติและ
เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกาลังในการใช้จ่ายสูงอีกทั้งเป็นกลุ่มที่มีความสนใจในพื้นที่อยู่แล้ว
4.2.3.3 ชุมชน
จากการสัมภาษณ์ชุมชน ส่วนใหญ่จะแสดงความคิดเห็นตรงกันคือ นักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที มีความหลากหลาย ทั้งกลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มครอบครัว และกลุ่ม
ทั่วไป ซึ่งมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
จากการสั มภาษณ์ ตัว แทนชุมชน ผู้ วิจัยสามารถสรุปได้ว่า นั กท่ องเที่ยวค่อนข้าง
หลากหลายและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มดูงาน
4.2.4 ศักยภาพของพื้นที่
ท่านคิดว่าการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มีจุดแข็ง
จุดอ่อน อะไรบ้าง
4.2.4.1 ข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ งโครงสร้า งจากตั ว แทนภาครั ฐ ด้ านจุ ด แข็ ง
จุดอ่อนของศักยภาพการจั ดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ พบว่า ผู้อานวยการอุทยานธรณีสตูล /นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหว้า ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้ เนื่องจากตาบลทุ่งหว้าเราอยู่ระหว่าง
เส้นทางหลักที่เดินทางจากสตูลสู่ตรังหรือเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวหลักทางทะเลอันดามันหากมีการ
จัดการที่ดีก็จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แวะพักแวะเที่ยวแวะซื้อสิ นค้าได้อีกทั้งหน่วยงานในพื้นที่
มีความกระตือรือร้นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวประกอบกับชุมชนเองก็มีความเข้มแข็งเป็นชุมชนที่
อัธยาศัยที่เป็นมิตรเหมาะแก่การเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวอีกทั้งแหล่งอบายมุขของพื้นที่มีน้อยทาให้
พื้นที่มีความปลอดภัยสูงในการเดินทาง อีกทั้งรองผู้อานวยการอุทนนาธรณีสตูล/นักวิชาการ ได้แสดง
ความคิดเห็น ดังนี้ เนื่องจากพื้นที่ของทุ่งหว้า มีแหล่งฟอสซิลที่มีความสมบูรณ์และหลากหลายอีกทั้งมี
ความหลากหลายด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว มีสิ่งอานวยความสะดวกครบถ้วน บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวที่ผ่านการฝึกอบรมการให้ บริการและการให้ข้อมูล มีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงการ
เดินทาง มีกระบวนการใช้อิเล็คทรอนิคในการสื่อสานประชาสัมพันธ์พื้นที่ซึ่งถือเป็นจุดแข่งของพื้นที่ได้
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มีเรื่องแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาทั้ง 6ยุค ในมหายุคพาลิโอโซอิค ที่สมบูรณ์ อีกทั้งบริบทชุมชนที่
เป็นมิตรมีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ผู้บริหารในพื้นที่มีความมุ่งมั่น
ในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว มีเครือข่ายความร่วมมือที่กว้างขวางเช่น เครือข่ายด้านธรณีวิทยา
พื้นที่ก็จะเด่นเรื่องทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์มากอาจจะด้วยพึ่งเป็นที่รู้จักด้านการท่องเที่ยวอีก
ทั้งยังมีทรัพยากรด้านอื่นที่ที่เด่นทั้งโบราณสถาน ด้านธรณีวิทยา ด้านอาหาร และวิถีชีวิต
สานักงานปลัดส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้ สตูลมีจุดเด่นด้าน
ทรัพยากรที่หลากหลายทั้งภูเขา น้าตก ถ้า พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและหัตกรรม
พื้นบ้าน
ผู้อานวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้ มีจุดเด่น
ด้านแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ชุมชนมีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี เหมาะแก่การต้อนรับนักท่องเที่ยว
และภาครัฐเองก็ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาแหล่ งท่องเที่ยวในพื้นที่ สนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อ
ผลักดันแหล่งท่องเที่ยวของทุ่งหว้าสู่การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดสตูล
เช่นมะนังเกาะบุโหลนและเกาะหลีเป๊ะ
จากการสัมภาษณ์ตัวแทนภาครัฐ ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ของพื้นที่ถือเป็นจุดแข็งในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากมีความสมบูรณ์และหลากหลายทั้ง
ทางธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอีกทั้งหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่มีความกระตือรือร้นในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวทั้งการพัฒนาบุคลากร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการโฆษณาประชาสัมพันธ์พื้นที่
จุดอ่อน
ผู้อานวยการอุทยานธรณีสตูล/นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหว้า ได้แสดงความ
คิ ด เห็ น ดั งนี้ เนื่ อ งจากทุ่ งหว้ าอยู่ ในพื้ น ที่ เขตอนุ รัก ษ์ ป่ า การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ งนิ เวศล่ าช้ า
เนื่องจากมีขั้นตอนการขออนุญาตที่ยุ่งยากและงบประมาณพัฒนาพื้นที่ถูกจากัด บุคลากรในพื้นที่ยัง
ขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศที่ดี การขนส่งสาธารณะมีจากัดและผลิตภัณฑ์ที่ระลึกของชุมชนที่เล่า
เรื่องของชุมชนยังไม่โดดเด่น ที่จะสามารถสื่อถึงพื้นที่ได้
รองผู้อานวยการอุทยานธรณีสตูล ได้แสดงความคิดเห็นดังนี้ การเผยแพร่ข้อมูลและ
การประชาสัมพันธ์ยังไม่แพร่หลาย ด้านความร่วมมือระหว่างชุมชนกับภาครัฐที่อยู่ในช่วงการ สถานที่
อานวยความสะดวกนักท่องเที่ยวเช่น ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที่ระลึก
ผู้อานวยการการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดสตูลได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้
จุดอ่อนของพื้นที่เห็น ชัดว่าปั จจุบั นองค์กรส่วนท้องถิ่นควบคุมอยู่ซึ่งหากมีการเปลี่ยนผู้บริหารการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวอาจจะชะงักได้ ที่พักมีน้อย ไม่มีจุดพักรถ จุดแวะซื้อสินค้าท้องถิ่น ทักษะ
ด้านภาษาของบุคลากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ยังไม่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเช่นภาษา
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มลายูและภาษาอังกฤษ การเดินทางท่องเที่ยวยังต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่มีน้อย
นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้ คนในพื้นที่ยังไม่
เข้าใจความสาคัญของการท่องเที่ยวและยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านธรณีวิทยาอย่างแท้จริง
นายอาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้ พื้นที่ยังต้องพัฒนาเรื่อง
โครงสร้างพื้นฐานทีย่ ังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรจุดอ่อนด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่เน้นการ
ท่ องเที่ ย วเชิงศึก ษามากเกิน ไปและยังมีจุ ดอ่ อนด้ านการบริห ารจัด การในกลุ่ ม ของชุ ม ชน ยังขาด
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการให้ข้อมูลและด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ
สานักงานปลัดส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้ มีพื้นที่กว้าง
ทาให้การบริหารจัดการพื้นที่ลาบาก และมีหน่วยงานอนุรักษ์ควบคุมอยู่ทาให้การจัดการพื้นที่ต้องผ่าน
ขั้นตอนเยอะ จานวนห้องพักเพื่อรองรับนักท่องเทียวมีน้อย ไม่เพียงพอ แหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่ยังไม่
เป็ น ที่ รู้ จั กอย่ างแพร่ ห ลาย สิ น ค้าที่ระลึ กของพื้ น ที่ยังไม่ มี ความสะอาดของพื้น ที่ ยังน้ อยและการ
คมนาคมยังไม่สะดวก
เลขานุการอุทยานธรณีโลกสตูล ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้ การคมนาคมขนส่ง
สาธารณะยังน้อย มีเพียงแค่รถตู้เท่านั้นที่ผ่านชั่วโมงละคัน
จากการสั มภาษณ์ ตัว แทนจากภาครัฐ เกี่ ยวกับ จุด อ่อ นด้านการจัด การพื้ น ที่ วิจั ย
ผู้วิจัยสามรถสรุปได้ว่า จุดอ่อนของพื้นแบ่งออกเป็นด้านทรัพยากรที่อยู่ในเขตอนุรักษ์ทาให้การพัฒนา
พื้ น ที่ เป็ น ไปอย่ า งล่ า ช้ า การจั ด การบุ ค ลากรให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญทั้ ง ข้ อ มู ล ของพื้ น ที่ แ ละด้ า น
ภาษาต่างประเทศที่ยังเป็น จุดอ่อนเนื่องจากบุคลากรไม่มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เช่นภาษา
มาเลเซีย ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในอนาคต ด้านพื้นที่เรื่องที่พักที่มี
ไม่เพียงพอในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ และยังไม่มีสินค้าที่ระลึกจากพื้นที่
4.2.4.2 ภาคเอกชน
จุดแข็ง
จากการสัมภาษณ์ตัวแทนภาคเอกชน ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าพื้นที่วิจัยมีจุดเด่นใน
เรื่องของทรัพยากรที่สมบู รณ์ มีความเป็นเอกลักษณ์ และมีความหลากหลาย และค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ไม่สูงจนเกินไป ทาให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวหลายกลุ่ม
จุดอ่อน
จุ ด อ่ อ นเท่ า ที่ เห็ น ชั ด ๆก็ เรื่ อ งที่ พั ก ที่ ร องรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วของพื้ น ที่ ยั ง น้ อ ยหาก
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นคณะใหญ่ก็จะเลือกใช้ที่พักในพื้นที่ของอาเภอละงูแทนการเลือกใช้ที่พักใน
พื้นที่ การท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ขึ้นกับจังหวะน้าขึ้นน้าลงทาให้เวลานักท่องเที่ยวจะเดินทางไปแล้วเกิด
ความลังเล จุดอ่อนด้านการใช้ภาษาของผู้ให้บริการที่สามารถสื่อสารได้ภาษาเดียวจึงยังไม่เป็นที่ดึงดูด
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ในมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาจุดอ่อนด้านร้านอาหารที่จะรองรับคณะนักท่องเที่ยวชุดใหญ่ๆยัง
ไม่มีและการประชาสั มพัน ธ์พื้น ที่ด้านการท่องเที่ยวเนื่องจากปัจจุบันกระแสของพื้นที่ จะเด่น ด้าน
การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับฟอสซิสมากกว่าด้านท่องเที่ยว
จากการสัมภาษณ์ตัวแทนเอกชนที่มีโปรแกรมการท่องเที่ยวในพื้นที่วิจัย พบว่ามี
ค่อนข้างน้อย เนื่องจากว่าพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ยังไม่ได้รับความนิยมในการ
เดินทางเพื่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเท่าที่ควร และตั วแทนจากภาคเอกชนได้มองว่าจุดอ่อนของพื้นที่
วิจัยคือด้านที่พักที่มีไม่เพียงพอในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นคณะ และร้านอาหารที่ได้
มาตรฐานในการรองรับคณะนักท่องเที่ยวยังไม่มี อีกทั้งภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เด่นเรื่อง
การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาด้านธรณี
4.2.4.3 ชุมชน
จุดแข็ง
จากการสั มภาษณ์ ตัวแทนชุมขนในพื้นที่ วิจัย ผู้ วิจัยสามารถสรุปจุดแข็งด้านการ
จัดการการท่องเที่ย วในพื้ น ที่ได้ ดังนี้ 1.ด้านทรัพ ยากรที่ห ลากหลายทั้งทางธรรมชาติวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 2. ด้านการจัดการที่พื้นที่มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความ
มุ่งมั่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ 3. ชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพร้อมกับความ
เป็นเจ้าบ้านที่ดีที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว
จุดอ่อน
จากการสัมภาษณ์ตัวแทนชุมชนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอ
ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า พื้นที่มีจุดอ่อนด้านการคมนาคมและถนนหนทางที่เข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้มาตรฐาน จุดอ่อนด้านภาษาต่างประเทศเนื่องจากบุคลากรทางการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ยังไม่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศไทย ร้านจาหน่ายสินค้าที่ระลึกยังน้อยและยังไม่เป็นจุด
สนใจในการแวะซื้อสินค้า อีกทั้งจุดอ่อนเกี่ยวกับกิจกรรมท่องเที่ยวที่ขึ้นกับจังหวะน้าขึ้น-น้าลง ภายใน
ถ้าเลสเตโกดอน ซึ่งบางครั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาหรื อผ่านทางโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า อาจ
ไม่สามารถทาการท่องเที่ยวเที่ยวได้
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.2 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์

จานวน

ร้อยละ

รวม

149
251
400

37.20
62.80
100.00

143
14
95
82
32
21
13

35.80
3.50
23.80
20.50
8.00
5.20
3.20

400
46
113
82
132
27
400

100.00
11.50
28.20
20.50
33.00
6.70
100.00

48
13
144

12.00
3.20
36.00

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ากว่า 15 ปี
15 – 20 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป
รวม
3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
4. อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
พนักงานเอกชน/ลูกจ้างเอกชน
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
รับจ้างทั่วไป
เกษตรกร
นักเรียน/นักศึกษา
ข้าราชการบานาญ
รวม
5. สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง/แยกกันอยู่
รวม
6. รายได้ต่อเดือน
ไม่มีรายได้
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
สูงกว่า 30,000 บาท
รวม
7. ระยะเวลาในการเดินทาง
1-2 วัน
2-3 วัน
3-5 วัน
มากกว่า 5 วัน
ไม่ค้างคืน
รวม

จานวน

ร้อยละ

14
3
165
13
400

3.50
0.80
41.20
3.20
100

281
108
11
400

70.20
27.00
2.70
100.00

114
50
70
86
40
40
400

28.50
12.50
17.50
21.50
10.00
10.00
100.00

139
5
14
8
234
400

34.80
1.20
3.50
2.00
58.40
100.00
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
8. ภูมิลาเนา
กรุงเทพมหานคร
ขอนแก่น
เชียงราย
ตรัง
ตาก
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นนทบุรี
นราธิวาส
บุรีรัมย์
ปัตตานี
พังงา
พัทลุง
ยะลา
ศรีษะเกษ
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สุพรรณบุรี
รวม

จานวน
11
1
1
210
1
13
3
1
15
1
10
1
10
14
1
15
89
2
1
400

ร้อยละ
2.70
0.20
0.20
52.40
0.20
3.20
0.70
0.20
3.80
0.20
2.50
0.20
2.50
3.40
0.20
3.80
22.20
0.50
0.20
100.00

จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น จานวน 400 ชุด ซึ่งประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน
และระยะเวลาในการเดินทาง สามารถสรุปได้ ดังนี้
เพศ พบว่า นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง จ านวน 251 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 62.80
รองลงมาเป็นเพศหญิง จานวน149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.20
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อายุ พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอายุต่ากว่า 15ปี จานวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.80
รองลงมาคือ อายุ ร ะหว่าง 21-30 ปี จ านวน 95คน คิด เป็ น ร้อยละ 23.80 อายุระหว่าง 31-40 ปี
จานวน 82คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 อายุระหว่าง 41-50ปี จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 อายุ
ระหว่าง 51-60 ปี จานวน 21คน คิดเป็นร้อยละ 5.20 อายุระหว่าง 15-20 ปี จานวน 14คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.50 และอายุ60 ปีขึ้นไป จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.20
ระดั บ การศึ ก ษา พบว่ า นั กท่ องเที่ ย วส่ ว นใหญ่ มี ระดั บ การศึ ก ษาอยู่ ที่ ระดั บ ปริญ ญาตรี
จานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา จานวน 113 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.20 ระดับ ปวช./ปวส. จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 ระดับประถมศึกษาจานวน 46
คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 27คน คิดเป็นร้อยละ 6.70
อาชีพ พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นัก ศึกษา จานวน165 คน คิดเป็นร้อยละ
41.20 รองลงมาคือ อาชีพ พนั กงาน/ลู กจ้างเอกชน จานวน 144 คน คิ ดเป็น ร้อยละ 36.00 อาชี พ
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 อาชีพรับจ้าง
ทั่วไป จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 อาชีพ อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จานวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.20 ข้าราชการบานาญ จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.20 อาชีพ เกษตรกร จานวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.80
สถานภาพ พบว่านั กท่องเที่ยวส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ
70.20 รองลงมาคือสถานภาพสมรส จานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 และสถานภาพอย่าร้าง/
แยกกันอยู่ จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70
รายได้ต่อเดือน พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้ จานวน 114 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.50 รองลงมาคือรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท/เดือน จานวน 86 คน คิดเป็นร้อย
ละ 21.50 รายได้ระหว่าง 5,000-10,000 บาท จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 มีรายได้ต่ากว่า
5,000 จานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.50 มีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 จานวน 40 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.00 และมีรายได้สูงกว่า 30,000 จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00
ระยะเวลาในการเดิน ทาง พบว่า นักท่องเที่ยวส่ว นใหญ่ เดินทางท่องเที่ยวแบบไม่ค้างคืน
จานวน 234 คน คิดเป็ น ร้อยละ 58.40 รองลงมาใช้เวลาในการเดินทางท่องเที่ยวจานวน 1-2 วัน
จานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.80 ใช้เวลาท่องเที่ยวระหว่าง 3-5 วัน จานวน 14 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.50 ใช้เวลาท่องเที่ย วมากกว่า 5วัน จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 และใช้เวลาท่องเที่ยว
ระหว่าง2-3 วัน จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20
ภูมิลาเนา พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาจากจังหวัดตรัง จานวน 210 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.40 รองลงมาคือจังหวัดสตูล จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20 จังหวัดสงขลา จานวน
15 คน คิดเป็ น ร้อ ยละ 3.80 จั งหวัดนราธิวาส จานวน 15 คน คิด เป็น ร้อยละ 3.80 จังหวัดยะลา
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จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.40 จังหวัดนครราชสีมา จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.20 จาก
กรุงเทพมหานคร จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 จังหวัด จังหวัดปัตตานีจานวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.50 จังหวัดพัทลุง จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 จังหวัดสมุทรับบปราการ จานวน 2
คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 จังหวัดขอนแก่นจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 จังหวัดเชียงราย จานวน
1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 จังหวัดตาก จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 จังหวัดนนทบุรี จานวน 1
คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 จังหวัดพังงาจานวน 1 คน
คิดเป็ น ร้อยละ 0.20 จังหวัดศรีษ ะเกษ จานวน1 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.20 และจังหวัดสุ พรรณบุ รี
จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20
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4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า
อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ตารางที่ 4.3 จ านวนและร้อ ยละของผู้ ต อบแบบสอบถามจาแนกตามข้ อมู ล ด้ านพฤติก รรมของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
1. ช่วงเวลาการเดินทาง
จันทร์-ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์
วันหยุดราชการ
รวม
2. ลักษณะการเดินทาง
ท่องเที่ยวทั่วไป
ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ
รวม
3. การใช่จ่าย
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
มากกว่า 10,000 บาท
รวม
4. ช่องทางที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
Social Media
บริษัททัวร์
ป้ายโฆษณา / เว็บไซต์ของ อบต.ทุ่งหว้า
รวม

จานวน

ร้อยละ

264
114
22
400

66.00
28.50
5.40
100.00

164
195
40
1
400

41.00
48.80
10.00
0.20
100.00

351
25
24
400

87.80
6.20
6.00
100.00

141
99
160
400

35.20
24.80
40.00
100.00
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จากตารางที่ 4.3 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอ
ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สามารถสรุปได้ ดังนี้
ช่วงเวลาการเดินทาง พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวช่วงวันจันทร์ -วันศุกร์
จานวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00 รองลงมาเดินทางช่วงวันเสาร์ -อาทิตย์ จานวน 114 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.50 และเดินช่วงวันหยุดราชการ จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40
ลักษณะการเดิน ทาง พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา จานวน
195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.80 รองลงมาคือท่องเที่ยวทั่วไป จานวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และเดินทางท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ จานวน
1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20
การใช้ จ่ าย พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ มี ค่ า ใช้ จ่ ายในการเดิ น ทางต่ ากว่ า 5,000 บาท
จานวน 351 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 รองลงมาคือใช้จ่ายระหว่าง 5,000-10,000 บาท จานวน 25
คน คิดเป็นร้อยละ 6.20 และใช้จ่ายมากกว่า 10,000 บาท จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00
ช่องทางที่ได้รับ ข้อมูล ข่าวสาร พบว่า นักท่องเที่ ยวได้รับข้อมูล ข่าวสารจากป้ ายโฆษณา/
เว็บไซต์ของอบต.ทุ่งหว้า จานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ Social Media จานวน
141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.20 และรับรู้ข้อมูลจากบริษัททัวร์จานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.80
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4.5 ผลการวิเคราะห์ระดับศักยภาพของการจัดการการท่องเที่ยวของพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า
อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ตารางที่ 4.4 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ด้านความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว
1. ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่
2. ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว
3. ความเป็นดั้งเดิมของพื้นที่
4. ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว
โดยรวม

x

4.32
4.28
4.30
4.03
4.23

S.D.
0.63
0.68
0.69
0.75
0.69

ระดับศักยภาพ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.4 พบว่าศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.23) ผู้วิจัยได้เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่ อยู่ในเกณฑ์ มาก ( x = 4.32) ความเป็นดั้งเดิมของพื้นที่
อยู่ในเกณฑ์มาก ( x = 4.30) ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ ยวอยู่ในเกณฑ์ มาก ( x = 4.28) และ
ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์ มาก ( x = 4.03) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.5 ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
1. กิจกรรมการท่องเที่ยวมีความเหมาะสมกับพื้นที่
2. กิจกรรมการท่องเที่ยวมีความน่าสนใจและสร้างสรรค์
3. กิจกรรมการท่องเที่ยวทางการศึกษาและเรียนรู้วิถีชีวิต
4. กิจกรรมการท่องเที่ยวสอดคล้องกับธรรมชาติและชุมชน
โดยรวม

x

4.26
4.25
4.30
4.35
4.29

S.D.
0.60
0.66
0.68
0.65
0.65

ระดับศักยภาพ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.5 ศักยภาพของการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล ด้านกิจกรรมกรรมการท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาก ( x = 4.29) โดยเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจกรรมการท่องเที่ยวสอดคล้องกับธรรมชาติ และชุมชน อยู่ในระดับ
มาก ( x = 4.35) กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วทางการศึ ก ษาและเรี ย นรู้ วิ ถี ชี วิ ต อยู่ ใ นระดั บ มาก
( x = 4.30) กิจกรรมการท่องเที่ยวมีความเหมาะสมกับพื้นที่อยู่ในระดับ มาก ( x = 4.26) กิจกรรม
ท่องเที่ยวมีความน่าสนใจและสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก ( x = 4.25) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.6 ศักยภาพของการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ด้านความพร้อมของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. ความพร้อมด้านการบริการ
2. ความพร้อมด้านภาษา
3. ความพร้อมด้านการให้ข้อมูล
โดยรวม

x

4.30
4.18
4.32
4.27

S.D.
0.70
0.73
0.72
0.72

ระดับศักยภาพ
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.6 พบว่าศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวของพื้นที่ ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่ง
หว้ า จั งหวั ด สตู ล ด้ า นความพร้ อ มของบุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย วนั้ น โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก
( x = 4.27) โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากน้อยไปหามาก ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ความพร้อมด้านการให้ข้อมูล
ของบุคลากรทางการท่องเที่ยวของพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลนั้น อยู่ในระดับสูงสุด
คือ ( x = 4.32) รองลงมาคือความพร้อมด้านการบริการของบุคลากรการท่องเที่ยวในพื้นที่อยู่ใน
ระดับมาก ( x = 4.30) และความพร้อมด้านภาษาของบุคลากรทางการท่องเที่ยวอยู่ในระดับ มาก
( x = 4.18) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.7 ศักยภาพของการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
1. มีป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชัดเจน
2. มีที่จอดรถสะดวกและเพียงพอสาหรับนักท่องเที่ยว
3. สามารถเข้าถึงสัญญาณมือถือหรืออินเตอร์เน็ต
4. การให้บริการร้านอาหาร ร้านค้า
5. มีร้านจาหน่ายสินค้าและของที่ระลึก/ของฝาก
6. จุดบริการนักท่องเที่ยว
โดยรวม

x

4.11
4.18
3.75
3.61
3.37
3.86
3.81

S.D.
0.80
0.74
1.00
0.96
0.98
0.97
0.90

ระดับศักยภาพ
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.7 พบว่าศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล ด้านสิ่งอานวยความสะดวก โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ( x = 3.81) โดยเรียบลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีที่จอดรถสะดวกและเพียงพอสาหรับนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก
( x = 4.18) รองลงมาคือ มีป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชัดเจน อยู่ในระดับมาก ( x = 4.11)
ด้านจุดบริการนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก ( x = 3.86) ด้านสัญญาณมือถือหรืออินเตอร์เน็ต อยู่ใน
ระดับมาก ( x = 3.75) ด้านการให้บริการร้านอาหาร ร้านค้า อยู่ในระดับมาก ( x = 3.61) และด้าน
ร้านจาหน่ายสินค้าและของที่ระลึก/ของฝาก อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.37) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.8 ศักยภาพของการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
1.1 การคมนาคมขนส่งสะดวกและปลอดภัย
1.2 มีป้ายบอกเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวที่ชัดเจน
1.3 ระยะทางและเวลาในการเดินทางเหมาะสม
1.4 ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
1.5 สภาพถนนหนทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
โดยรวม

x

4.14
4.08
4.18
4.17
4.12
4.14

S.D.
0.69
0.79
0.70
0.75
0.74
0.74

ระดับศักยภาพ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.8 พบว่าศักยภาพของการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นทีตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่ง
หว้า จังหวัดสตูล ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.14)
ผู้วิจัยได้เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความเหมาะสมของระยะเวลาในการเดินทาง
อยู่ในระดับมาก ( x = 4.18) รองลงมาคือ ด้านความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายมนการเดินทาง อยู่ใน
ระดั บ มาก ( x = 4.17) ด้ า นความสะดวกและความปลอดภั ย ในการเดิ น ทางอยู่ ในระดั บ มาก
( x = 4.14) ด้านสภาพถนนหนทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับ มาก ( x = 4.12) และ
ด้านป้ายบอกเส้นทางท่องเที่ยวที่มีความชัดเจนอยู่ในระดับมาก ( x 4.08) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.9 ศักยภาพของการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ด้านที่พัก
1. ที่พักมีความสะอาดและเพียงพอต่อความต้องการ
2. ที่พักมีความสะดวกสบายและปลอดภัย
3. การบริการของพนักงาน
4. ระยะทางจากที่พักไปยังแหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสม
5. ราคาที่พักและการบริการมีความเหมาะสม
6. สิ่งอานวยความสะดวกของที่พัก ครบครัน
โดยรวม

x

3.90
4.01
4.13
3.92
3.95
3.81
3.95

S.D.
0.83
0.81
0.78
0.77
0.77
1.00
0.83

ศักยภาพ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.9 พบว่าศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวของพื้นที่ ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่ง
หว้า จังหวัดสตูล ด้านที่พัก โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( x = 3.95) ผู้วิจัยได้เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการบริการของพนักงาน อยู่ในระดับ มาก ( x = 4.13) รองลงมาคือด้าน
ความสะดวกและความปลอดภัยของที่พัก อยู่ในระดับ มาก ( x 4.01) ด้านราคาที่พักและการบริการ
มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก ( x = 3.95) ด้านระยะทางจากที่พักไปยังแหล่งท่องเที่ยวมีความ
เหมาะสม อยู่ในระดับ มาก ( x 3.92) ด้านความสะอาดของที่พักและเพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับ มาก ( x = 3.90) ด้านความครบครันของสิ่งอานวย
ความสะดวกในพัก อยู่ในระดับ มาก ( x = 3.81) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.10 ศักยภาพของการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ด้านความปลอดภัย
1. ความปลอดภัยของการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
2. ความปลอดภัยระหว่างเดินทางท่องเที่ยว
3. ความปลอดภัยของที่พักในแหล่งท่องเที่ยว
โดยรวม

x

4.33
4.31
4.28
4.31

S.D.
0.61
0.62
0.65
0.63

ระดับศักยภาพ
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.10 พบว่าศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวของพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่ง
หว้า จั งหวัด สตู ล ด้านความปลอดภั ย โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก ( x = 4.31) ผู้ วิจัย ได้ เรีย งล าดั บ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความปลอดภัยของการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับ
มาก ( x = 4.33) รองลงมาคื อ ความลอดภั ย ของที่ พั ก ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอยู่ ใ นระดั บ มาก
( x = 4.31) และความปลอดภั ย ระหว่ า งการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วอยู่ ใ นระดั บ มาก ( x = 4.28)
ตามลาดับ
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4.6 ผลการทดสอบสมมุตฐิ าน
ตารางที่ 4.11 จานวน ร้อยละ ค่าไคสแควร์ ของความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่
เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
เพศชาย
เพศหญิง
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
Sig.
ท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ x
1.ช่วงเวลาการเดินทาง
21.55 *.000
วันจันทร์ - ศุกร์
114 43.02 151 56.98
เสาร์ - อาทิตย์
23
20.18
91 79.82
วันหยุดราชการ
12
57.14
9
42.86
รวม
149 37.25 251 62.75
2.ลักษณะการเดินทาง
44.78 *000
ท่องเที่ยวทั่วไป
36
21.95 128 78.05
ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา
104 53.33
91 46.67
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
8
20.00
32 80.00
ท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ
1
100.00
0
0.00
รวม
149 37.25 251 62.75
3.การใช้จ่าย
12.53 .002
ต่ากว่า 5,000 บาท
120 34.09 232 65.91
5,001 – 10,000 บาท
15
60.00
10 40.00
มากกว่า 10,000 บาท
14
60.87
9
39.12
รวม
149 37.25 251 62.75
4.ช่องทางที่ได้รับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวของตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 16.38 *.000
Social media
61
43.26
80 56.74
บริษัททัวร์
20
20.20
79 79.80
สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา เว็บไซต์ ของ
68
42.50
92 57.50
อบต.ทุ่งหว้า
รวม
149 37.25 251 62.75
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมุติฐานที่ 1.1
H0 : นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวใน
พื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
H1 : นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวใน
พื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
จากตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์ความสาพันธ์ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้าที่ตอบแบบสอบถาม คานวณด้วยด้วยสถิติไคสแควร์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดั บ 0.05 Sig มี ค่ า เท่ า กั บ *0.000 ซึ่ ง น้ อ ยกว่ า 0.05 จึ ง ยอมรั บ สมมุ ติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ คื อ H0 :
นักท่องเที่ยวที่เดิน ทางท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอทุ่งหว้า ที่มีเพศที่แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลที่แตกต่างกัน โดย
นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอทุ่งหว้ามากที่สุดคือเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.75
ส่วนเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 37.25 ช่วงเวลาการเดินทางสูงสุดคือวันจันทร์ -วันศุกร์ โดยเพศหญิ ง
เดินทางสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 56.98 ส่วนเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 43.02 ลักษณะการเดินทางสูงสุดคือ
เดิน ทางท่องเที่ยวทั่วไป คิดเป็ น ร้อยละ 78.05 ส่ วนเพศชายนิยมเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางส่ ว นใหญ่ ต่ ากว่ า 5,000 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 65.91 และช่ อ งทางที่
นักท่องเที่ยวใช้ในการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวของพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า สู งสุดคือ สื่ อสิ่งพิมพ์ ป้าย
โฆษณา และเว็บไซต์ของอบต.ทุ่งหว้า คิดเป็นร้อยละ 62.75
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ตารางที่ 4.12 จานวน ร้อยละ ค่าไคสแควร์ ของความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
พฤติกรรมของ
ต่ากว่า 15ปี
15-20ปี
21-30ปี
31-40 ปี
41-50ปี
51-60ปี
60 ปีขึ้นไป
นักท่องเที่ยวที่
Sig.
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
2
เดินทางท่องเที่ยวใน จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ละ
ละ
ละ
ละ
พื้นที่ตาบลทุ่งหว้า
1.ช่วงเวลาการเดินทาง
100.34 *.000
วันจันทร์ - ศุกร์
137 51.70 10
3.77
41 15.47
44 16.60 16
6.04
10
3.77
7
2.64
เสาร์ - อาทิตย์
6
5.26
2
1.75
48 42.11 29 25.44 14 12.25 10
8.77
5
4.39
วันหยุดราชการ
0
0.00
14
9.52
6
28.57
9
42.86
2
9.52
1
4.76
1
4.76
รวม
143 35.75 14
3.50
95 23.75 82 20.50 32
8.00
21
5.25
13
3.25
2.ลักษณะการเดินทาง
287.06 *.000
ท่องเที่ยวทั่วไป
1
0.61
5
3.05
60 36.59 53 32.32 24 14.63 13
7.93
8
4.88
ท่องเที่ยวเพื่อ
142 72.82
8
4.10
21 10.77 17
8.72
1
0.51
6
3.08
0
0.00
การศึกษา
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
0
0.00
0
0.00
14 35.00 12 30.00
7
17.50
2
5.00
5
12.50
ท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ
0
0.00
1
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
รวม
143 35.75 14
3.50
95 23.75 82 20.50 32
8.00
21
5.25
13
3.25
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
พฤติกรรมของ
ต่ากว่า 15ปี
15-20ปี
21-30ปี
31-40 ปี
41-50ปี
51-60ปี
60 ปีขึ้นไป
นักท่องเที่ยวที่
เดินทาง
Sig.
ร้อย จานวน ร้อยละ จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย
2
จ
านวน
ร้
อ
ยละ
จ
านวน
ท่องเที่ยวในพื้นที่
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ตาบลทุ่งหว้า
3.การใช้จ่าย
77.59 *.000
ต่ากว่า 5,000
142 40.34 14 3.98 87 24.72 60 17.05 27 7.67 15 4.26
7
1.99
บาท
5,001–10,000
1
4.00
0 0.00 4 16.00 8 32.00 2
8.00
5 20.00 5 20.00
บาท
มากกว่า10,000
0
0.00
0 0.00 4 17.39 14 60.87 3 13.04 1
4.35
1
4.35
บาท
รวม
143 35.75 14 3.50 95 23.75 82 20.50 32 8.00 21 5.25 13 3.25
4.ช่องทางที่ได้รับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวของตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
112.19 *.000
Social media
29 20.57 7 4.96 44 31.21 35 24.82 10 7.09
8
5.67
8
5.67
บริษัททัวร์
12 12.12 4 4.04 33 33.33 27 27.27 18 18.18 3
3.03
2
2.02
สื่อสิ่งพิมพ์ ป้าย
โฆษณา เว็บไซต์
102 63.75 3 1.88 18 11.25 20 12.50 4
2.50 10 6.25
3
1.88
ของอบต.
รวม
143 35.75 14 3.50 95 23.75 82 20.50 32 8.00 21 5.25 13 3.25
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
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สมมุติฐานที่ 1.2
H0 : นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวใน
พื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
H1 : นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวใน
พื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
จากตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์ความสาพันธ์ระหว่างช่วงอายุกับพฤติกรรมการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า ด้วยสถิติไคสแควร์ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 Sig มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ คือ H0 :
นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอทุ่งหว้า ที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลที่แตกต่างกัน โดย
นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอทุ่งหว้ามากที่สุดมีช่วงอายุต่ากว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ
35.75 รองลงมาคือช่วงอายุ 21.30 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.75 อายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.50
อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.00 อายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.25 อายุ 15-20 ปี คิดเป็นร้อยละ
3.50 และอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.25 ตามลาดับ
สาหรับช่วงเวลาการเดินทางสูงสุดคือวันจันทร์-วันศุกร์ คือนักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุต่ากว่า 15
ปี คิดเป็นร้อยละ 51.70 ลักษณะการเดินทางสูงสุด คือเดินทางเพื่อการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 72.82
ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางส่ว นใหญ่ ต่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.34 40 และช่องทางที่
นักท่องเที่ยวใช้ในการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวของพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า สู งสุดคือ สื่ อสิ่งพิมพ์ ป้าย
โฆษณา และเว็บไซต์ของอบต.ทุ่งหว้า คิดเป็นร้อยละ 63.75
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ตารางที่ 4.13 จานวน ร้อยละ ค่าไคสแควร์ ของความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
สูงกว่าปริญญา
ประถม
มัธยม
ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
ตรี
Sig.
2
ท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1.ช่วงเวลาการเดินทาง
84.45 *.000
วันจันทร์ - ศุกร์
45 16.98 102 38.49 40 15.09 62 23.40 16
6.04
เสาร์ - อาทิตย์
1
0.88
8
7.02
37 32.46 59 51.75
9
7.89
วันหยุดราชการ
0
0.00
3
14.29
5
23.81 11 52.38
2
9.52
รวม
46 11.50 113 28.25 82 20.50 132 33.00 27
6.75
2.ลักษณะการเดินทาง
ท่องเที่ยวทั่วไป
1
0.61
16
9.76
61 37.20 78 47.56
8
4.88
ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา
45 23.08 96 49.23
5
2.56
35 17.95 14
7.18
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
0
0.00
1
2.50
16 40.00 18 15.00
5
12.50
ท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1 100.00 0
0.00
รวม
46 11.50 113 28.25 82 20.50 132 33.00 27
6.75
3.การใช้จ่าย
194.75 *.000
ต่ากว่า 5,000 บาท
45 12.78 111 31.53 76 21.59 107 30.40 13
3.69
5,001 – 10,000 บาท
1
4.00
2
8.00
4
16.00 14 56.00
4
16.00
มากกว่า 10,000 บาท
0
0.00
0
0.00
2
8.70
11 47.83 10 43.48
รวม
46 11.50 113 28.25 82 20.50 132 33.00 27
6.75
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)
สูงกว่าปริญญา
ประถม
มัธยม
ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
ตรี
Sig.
2
ท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
104.71 *.000
4.ช่องทางที่ได้รับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวของตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Social media
1
0.71
35 24.82 27 19.15 63 44.68 15 10.64
บริษัททัวร์
3
3.03
16 16.16 37 37.37 34 34.34
9
9.09
สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา เว็บไซต์ ของ
42 26.25 62 38.75 18 11.25 35 21.88
3
1.88
อบต.ทุ่งหว้า
รวม
46 11.50 113 28.25 82 20.50 132 33.00 27
6.75
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมุติฐานที่ 1.3
H0 : นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่
ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
H1 : นั กท่องเที่ย วที่มีเพศแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่
ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
จากตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะห์ความสาพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้าที่ตอบแบบสอบถาม คานวณด้วยด้วย
สถิติไคสแควร์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 Sig มีค่าเท่ากับ *0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึง
ยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ คือ H0 : นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอทุ่งหว้า ที่มีระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า
อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลที่แตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอทุ่งหว้า
มากที่สุดคือระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 33.00
ช่วงเวลาการเดินทางสูงสุดคือวันจันทร์ -วันศุกร์ คือนักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา คิด
เป็น ร้อยละ 38.49 ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 23.40 ลักษณะการเดินทางสูงสุดคือเดินทาง
ท่ องเที่ ย วเพื่ อการศึ ก ษา ระดั บ การศึ ก ษามัธ ยมศึก ษา คิด เป็ น ร้อ ยละ 49.23 รองลงมาคื อ ระดั บ
ปริญญาตรีนิยมเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 47.56 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่วน
ใหญ่ ต่ากว่า 5,000 บาท ส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 31.53 รองลงมาคือระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 30.40 และช่องทางที่นักท่องเที่ยวใช้ในการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวของ
พื้นที่ตาบลทุ่งหว้า สูงสุดคือ Social Media คือนักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาที่ระดับปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 44.68 รองลงมาคือ บริษัท ทัวร์ คิดเป็นร้อยละ 34.34
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ตารางที่ 4.14 จานวนร้อยละ ค่าไคสแควร์ ของความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
พฤติกรรมของ ราชการ/พนง.
นักท่องเที่ยวที่ รัฐ/วิสาหกิจ
เดินทาง
ท่องเที่ยวใน จานวน ร้อยละ
พื้นที่ตาบลทุ่ง
หว้า
1.ช่วงเวลาการเดินทาง
วันจันทร์ 26 9.81
ศุกร์
เสาร์ - อาทิตย์
16 14.04
วันหยุดราชการ 6 28.57
รวม
48 12.00
2.ลักษณะการเดินทาง
ท่องเที่ยวทั่วไป 17 10.37
ท่องเที่ยวเพื่อ
26 13.33
การศึกษา
ท่องเที่ยวเชิง
5 12.50
อนุรักษ์
ท่องเที่ยวเพื่อ
0
0.00
ธุรกิจ
รวม
48 12.00

ค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว

พนง./ลูกจ้าง
เอกชน

รับจ้างทั่วไป

เกษตรกร

นักเรียน/
นักศึกษา

ข้าราชการ
บานาญ

อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อยละ จานวน ร้อย
จานวน ร้ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
9

3.40

21.51

10

3.77

2

0.75

154

58.11

7

2.63
4.76
3.25

57
77
10
144

3
1
13

67.54
47.62
36.00

3
1
14

2.63
4.76
3.50

1
0
3

0.88
0.00
0.75

9
2
165

7.89
9.52
41.25

5
1
13

8
2

4.88
1.03

112
5

68.29
2.56

12
2

7.32
1.03

1
2

0.61
1.03

6
158

3.66
81.03

8
0

3

7.50

67.50

0

0.00

0

0.00

0

0.00

5

0

0.00
3.25

27
0

0.00
36.00

0

0.00
3.50

0

0.00
0.75

1

100.00
41.25

0

13

144

14

3

165

13

2

Sig.

109.93 *.000
2.64
4.39
4.76
3.25
4.88
0.00
12.50
0.00
3.25

104.71 *.000
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
พฤติกรรมของ ราชการ/พนง. ค้าขาย/ธุรกิจ พนง./ลูกจ้าง
นักเรียน/
ข้าราชการ
รับจ้างทั่วไป
เกษตรกร
นักท่องเที่ยวที่ รัฐ/วิสาหกิจ
ส่วนตัว
เอกชน
นักศึกษา
บานาญ
เดินทาง
Sig.
2
ท่องเที่ยวใน จานวน ร้อยละ จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อยละ จานวน ร้อย
พื้นที่ตาบลทุ่ง
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
หว้า
3.การใช้จ่าย
150.52 *.000
ต่ากว่า
8
2.27 138 39.20 9
2.56
1 0.28 163 46.31
7
26
7.39
1.99
5,000 บาท
5,001 –
4 16.00 2
8.00
4 16.00 1 4.00 2
8.00
5
7
28.00
20.00
10,000 บาท
มากกว่า
1
4.35
17.39 1
4.35
1 4.35 0
0.00
1
15
65.22
4
4.35
10,000 บาท
รวม
48 12.00 13 3.25 144 36.00 14 3.50
3 0.75 165 41.25 13
3.25
4.ช่องทางที่ได้รับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวของตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
118.81 .000
Social media 31
21.99 4
2.84 52
36.88 6
4.26 1
0.71 39
27.66 8
5.67
บริษัททัวร์
5
5.05 2
2.02 68
68.69 3
3.03 1
1.01 18
18.18 2
2.02
สื่อสิ่งพิมพ์ ป้าย 12
7.50 7
4.38 24
15.00 5
3.12 1
0.62 108
67.50 3
1.88
โฆษณา เว็บไซต์
ของอบต.ทุ่งหว้า
รวม
48
12.00 13
3.25 144 36.00 14
3.50 3
0.75 165
41.25 13 3.25
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

81
ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
พฤติกรรมของ ราชการ/พนง. ค้าขาย/ธุรกิจ พนง./ลูกจ้าง
นักเรียน/
ข้าราชการ
รับจ้างทั่วไป
เกษตรกร
นักท่องเที่ยวที่ รัฐ/วิสาหกิจ
ส่วนตัว
เอกชน
นักศึกษา
บานาญ
เดินทาง
Sig.
2
ท่องเที่ยวใน
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
จานวน ร้อยละ จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
พื้นที่ตาบลทุ่ง
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
หว้า
4.ช่องทางที่ได้รับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวของตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
118.81 .000
Social
4
2.84
36.88 6 4.26 1 0.71 39 27.66 8
31 21.99
52
5.67
media
บริษัททัวร์
5
5.05
2
2.02 68 68.69 3 3.03 1 1.01 18 18.18 2 2.02
สื่อสิ่งพิมพ์
12 7.50
7
4.38 24 15.00 5 3.12 1 0.62 108 67.50 3 1.88
ป้าย
โฆษณา
เว็บไซต์ ของ
อบต.ทุ่งหว้า
รวม
48 12.00 13 3.25 144 36.00 14 3.50 3 0.75 165 41.25 13 3.25
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมุติฐานที่ 1.4
H0 : นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่
ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
H1 : นั กท่องเที่ย วที่มีเพศแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่
ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
จากตารางที่ 4.14 ผลการวิ เคราะห์ ค วามส าพั น ธ์ ร ะหว่ า งอาชี พ กั บ พฤติ ก รรมการเดิ น ทางของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้าที่ตอบแบบสอบถาม คานวณด้วยด้วยสถิติ
ไคสแควร์ อย่ างมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติที่ ระดับ 0.05 Sig มี ค่าเท่ ากับ *0.000 ซึ่งน้อ ยกว่า 0.05 จึ ง
ยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ คือ H0 : นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอทุ่งหว้า ที่มีอาชีพที่
แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูลที่แตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้น ที่อาเภอทุ่งหว้ามากที่สุดมีอาชีพ
นักเรียนนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 58.11 รองลงมาคืออาชีพ พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน คิดเป็นร้อยละ
36.00 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 12.00 อาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 3.50
อาชีพค้าและข้าราชการบานาญ คิดเป็นร้อยละเท่ากั นคือ 3.25 และอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ
0.75 ตามลาดับ
ช่วงเวลาการเดินทางสูงสุดคือวันจันทร์-วันศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 58.11 ลักษณะการเดินทางส่วนใหญ่
คือเดินทางเพื่อการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 81.03 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่วยใหญ่ ต่ากว่า 5,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 46.31 และช่องทางที่นักท่องเที่ยวใช้ในการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวของพื้นที่ตาบล
ทุ่งหว้า สูงสุดคือ สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา เว็บไซต์ของอบต.ทุ่งหว้า คิดเป็นร้อยละ 67.50
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ตารางที่ 4.15 จานวนร้อยละ ค่าไคสแควร์ ของความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่
ตาบลทุ่งหว้า
1.ช่วงเวลาการเดินทาง
วันจันทร์ - ศุกร์
เสาร์ - อาทิตย์
วันหยุดราชการ
รวม
2.ลักษณะการเดินทาง
ท่องเที่ยวทั่วไป
ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ
รวม
3.การใช้จ่าย
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
มากกว่า 10,000 บาท
รวม

จานวน

โสด

ร้อยละ

สมรส
จานวน
ร้อยละ

หย่าร้าง/แยกกันอยู่
จานวน
ร้อยละ

203
66
13
282

76.60
57.89
61.90
70.50

55
45
8
108

20.75
39.47
38.10
27.00

7
3
0
10

2.64
2.63
0.00
2.50

83
177
21
1
282

50.61
90.77
52.50
100.00
70.50

76
17
15
0
108

46.34
8.72
37.50
0.00
27.00

5
1
4
0
10

3.05
0.51
10.00
0.00
2.50

8
12
282

32.00
52.17
70.50

16
10
108

64.00
43.48
27.00

1
1
10

4.00
4.35
2.50

16.10

Sig.
.003

83.60

*.000

24.51

*.000

2
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ)

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า จานวนโสดร้อยละ
4.ช่องทางที่ได้รับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวของตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Social media
95
67.38
บริษัททัวร์
55
55.56
สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา เว็บไซต์ ของ อบต.ทุ่งหว้า
132
82.50
รวม
282
70.50
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สมรส
หย่าร้าง/แยกกันอยู่
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
43
41
24
108

30.50
41.41
15.00
27.00

3
3
4
10

2.13
3.03
2.50
2.50

2

23.58

Sig.
*.000
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สมมุติฐานที่ 1.5
H0 : นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวใน
พื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
H1 : นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวใน
พื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
จากตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์ความสาพันธ์ระหว่างสถานภาพกับพฤติกรรมการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้าที่ตอบแบบสอบถาม คานวณด้วยด้วย
สถิติไคสแควร์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการคานวณทางสถิติพบว่า สถานภาพโสด
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้าสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 70.50 รองลงมาคือสถานภาพ
สมรส คิดเป็นร้อยละ 27.00 และสถานภาพอย่าร้าง/แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามลาดับ
จากการคานวนด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ช่วงเวลาการเดินทางของนักท่องเที่ยวสู งสุดคือ ช่วงวัน
จัน ทร์ – วัน ศุกร์ คิดเป็ น ร้อยละ 76.00 และSig มีค่าเท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับ
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ คือ H0 : นั กท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ อาเภอทุ่งหว้า ที่มีสถานภาพที่
แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูลที่แตกต่างกัน ลักษณะการเดินทางสูงสุดคือ เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 90.77 และSig มี ค่ าเท่ า กั บ * 0.000 ซึ่ งน้ อ ยกว่ า 0.05 จึ งยอมรับ สมมุ ติ ฐ านที่ ตั้ งไว้ คื อ H0 :
นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอทุ่งหว้า ที่มีสถานภาพที่แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้าที่แตกต่างกัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงสุด
คือ ต่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็ น ร้อยละ 74.43 และSig มีค่าเท่ากับ *0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึง
ยอมรั บ สมมุ ติ ฐ านที่ ตั้ งไว้ คื อ H0 : นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ อ าเภอทุ่ ง หว้ า ที่ มี
สถานภาพที่แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้าที่
แตกต่างกัน และช่องทางที่นักท่องเที่ยวใช้ในการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวของพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า
สู งสุ ด คือ สื่ อสิ่ งพิ ม พ์ ป้ ายโฆษณา เว็บ ไซต์ของอบต.ทุ่งหว้า คิดเป็ น ร้อยละ 82.50 และSig มีค่ า
เท่ ากั บ *0.000 ซึ่ งน้ อ ยกว่ า 0.05 จึ งยอมรับ สมมุ ติ ฐ านที่ ตั้ งไว้ คื อ H0 : นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เดิ น ทาง
ท่องเที่ ยวในพื้ น ที่อาเภอทุ่ งหว้า ที่ มีส ถานภาพที่แตกต่างกัน ไม่มีความสั มพั นธ์ต่อพฤติกรรมการ
เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้าที่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.16 จานวนร้อยละ ค่าไคสแควร์ ของความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวที่
เดินทางท่องเที่ยวใน
พื้นที่ตาบลทุ่งหว้า
1.ช่วงเวลาการเดินทาง
วันจันทร์ - ศุกร์
เสาร์ - อาทิตย์
วันหยุดราชการ
รวม
2.ลักษณะการเดินทาง
ท่องเที่ยวทั่วไป
ท่องเที่ยวเพื่อ
การศึกษา
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ
รวม
3.การใช้จ่าย
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001 – 10,000
บาท
มากกว่า 10,000
บาท
รวม

ต่ากว่า 5,000 5,001–10,00 10,000–20,000
20,001–
สูงกว่า 30,000
บาท
บาท
บ.
30,000บ.
บ.
อย จานวน ร้อย จานวน ร้อยละ จานวน ร้อย จานวน ร้อยละ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้ละ
ละ
ละ
ไม่มีรายได้

108
5
2
115

40.75
4.39
9.52
28.75

44
4
2
50

16.60
3.51
9.52
12.50

25
42
3
70

9.43
36.84
14.29
17.50

49
26
11
86

18.49
22.81
52.38
21.50

19
17
3
39

7.17
14.91
14.29
9.75

20
20
0
40

7.55
17.54
0.00
10.00

3
111
0
1
115

1.83
56.92
0.00
100.00
28.75

3
46

1.83
23.59

31.10
3.08

60
15

36.59
7.69

24
6

14.63
3.08

23
11

14.02
5.64

1
0
50

2.50
0.00
12.50

51
6
13
0
70

32.50
0.00
17.50

11
0
86

27.50
0.00
21.50

9
0
39

22.50
0.00
9.75

6
0
40

15.00
0.00
10.00

112
2

31.82
8.00

50
0

14.20
0.00

65
4

18.47
16.00

70
5

19.89
20.00

28
5

7.95
20.00

27
9

7.67
36.00

1
115

4.35
28.75

0
50

0.00
12.50

1
70

4.35
17.50

11
86

47.83
21.50

6
39

26.09
9.75

4
40

17.39
10.00

2

Sig.

111.03 *.000

254.40 *.000

7.06 *.000
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ตารางที่ 4.16 (ต่อ)
ต่ากว่า 5,000 5,001–10,00
10,000–
20,001–
สูงกว่า 30,000
พฤติกรรมของ
ไม่
ม
ร
ี
ายได้
บาท
บาท
20,000บ.
30,000บ.
บ.
นักท่องเที่ยวที่เดินทาง
2
Sig.
ท่องเที่ยวในพื้นที่
ร้อย จานวน ร้อยละ จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย
จ
านวน
ตาบลทุ่งหว้า
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
4.ช่องทางที่ได้รับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวของตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
104.94 *.000
Social media
20 14.18 17 12.06 25 17.73 34 24.11 25 17.73 20 14.18
บริษัททัวร์
18 18.18
0
0.00
31 31.31 31 31.31
8
8.08 11 11.11
สื่อสิ่งพิมพ์ ป้าย
โฆษณา เว็บไซต์
77 48.12 33 20.62 14
8.75
21 13.12
6
3.75
9
5.62
ของอบต.ทุ่งหว้า
รวม
115 28.75 50 12.50 70 17.50 86 21.50 39 9.75 40 10.00
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมุติฐานที่ 1.6
H0 : นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวใน
พื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
H1 : นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวใน
พื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
จากตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์ความสาพันธ์ระหว่างช่วงรายได้ต่อเดือนกับพฤติกรรมการ
เดินทางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้าที่ตอบแบบสอบถาม คานวณ
ด้ว ยด้ ว ยสถิ ติ ไคสแควร์ อย่ างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 จากการค านวณทางสถิติ พ บว่ า
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้าสูงสุดนักท่องเที่ยวที่ยังไม่มีรายได้ คิดเป็น
ร้อยละ 28..75 รองลงมาคือนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ
21.50 นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 5,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.50 นักท่องเที่ยวที่มีรายได้
ต่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.50 นักท่องเที่ยวที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 10.00 และนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.75 ตามลาดับ
จากการคานวนด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่ า ช่วงเวลาการเดินทางของนักท่องเที่ยวสูงสุดคือ
ช่วงวัน จั น ทร์ – วัน ศุ กร์ คิดเป็ น ร้ อยละ 40.75 และSig มีค่าเท่ ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 จึง
ยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ คือ H0 : นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอทุ่งหว้า ที่มีรายได้ที่
แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูลที่แตกต่างกัน ลักษณะการเดินทางสูงสุดคือ เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 56.92และSig มี ค่ า เท่ า กั บ 0.000 ซึ่ ง น้ อ ยกว่ า 0.05 จึ ง ยอมรั บ สมมุ ติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ คื อ H0 :
นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอทุ่งหว้า ที่มีรายได้ที่แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้าที่แตกต่างกัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงสุดคือ
ต่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.82 และSig มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับ
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ คือ H0 : นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอทุ่งหว้า ที่มีรายได้ที่แตกต่าง
กัน ไม่มีความสัมพัน ธ์ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้าที่แตกต่างกัน และ
ช่องทางที่นักท่องเที่ยวใช้ในการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวของพื้นที่ตาบลทุ่งหว้าสูงสุด คือ สื่อสิ่งพิมพ์
ป้ายโฆษณา เว็บไซต์ของอบต.ทุ่งหว้า คิดเป็นร้อยละ 48.12 และSig มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า
0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ คือ H0 : นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอทุ่งหว้า ที่มี
รายได้ที่แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้าที่
แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.17 จานวนร้อยละ ค่าไคสแควร์ ของความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่
ไม่ค้างคืน
1-2 วัน
2-3 วัน
3-5 วัน
มากกว่า 5 วัน
เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่ง จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ  2
Sig.
หว้า
1.ช่วงเวลาการเดินทาง
12.32 .137
วันจันทร์ - ศุกร์
165 62.26 84
31.70
2
0.75
9
3.40
5
1.89
เสาร์ – อาทิตย์
57
50.00 50
43.86
2
1.75
3
2.63
2
1.75
วันหยุดราชการ
12 57.14
5
23.81
1
4.76
2
9.52
1
4.76
รวม
234 58.50 139 34.75
5
1.25
14
3.50
8
2.00
2.ลักษณะการเดินทาง
20.82 .053
ท่องเที่ยวทั่วไป
89
54.27 65
39.63
1
0.61
3
1.83
6
3.66
ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา
125 64.10 60
30.77
2
1.03
7
3.59
1
0.51
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
19
47.50 14
35.00
2
5.00
4
10.00
1
2.50
ท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ
1
100.00 0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
รวม
234 58.50 139 34.75
5
1.25
14
3.50
8
2.00
3.การใช้จ่าย
169.20 *.000
ต่ากว่า 5,000 บาท
219 62.22 129 36.65
1
0.28
2
0.57
1
0.28
5,001 – 10,000 บาท
6
24.00
8
32.00
2
8.00
4
16.00
5
20.00
มากกว่า 10,000 บาท
9
39.13
2
8.70
2
8.70
8
34.78
2
8.70
รวม
234 58.50 139 34.75
5
1.25
14
3.50
8
2.00
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ)
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่
ไม่ค้างคืน
1-2 วัน
2-3 วัน
3-5 วัน
มากกว่า 5 วัน
เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่ง จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ  2
หว้า
4.ช่องทางที่ได้รับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวของตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
17.17
Social media
81
57.45 42
29.79
3
2.13
9
6.38
6
4.26
บริษัททัวร์
60
60.61 34
34.34
2
2.02
3
3.03
0
0.00
สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา เว็บไซต์ ของ 93
58.12 63
39.38
0
0.00
2
1.25
2
1.25
อบต.ทุ่งหว้า
รวม
234 58.50 139 34.75
5
1.25
14
3.50
8
2.00
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Sig.
.028
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สมมุติฐานที่ 1.7
H0 : นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวใน
พื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
H1 : นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวใน
พื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
จากตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์ความสาพันธ์ระหว่างช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางกับ
พฤติ ก รรมการเดิ น ทางของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เดิ น ทางเข้ า มาท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ ต าบลทุ่ งหว้ า ที่ ต อบ
แบบสอบถาม คานวณด้วยด้วยสถิติไคสแควร์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการคานวณ
ทางสถิติพบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้าสูงสุดคือ นักท่องเที่ยวกลุ่ม
ที่ไม่ค้างคืน คิดเป็นร้อยละ 58.50 รองลงมาคือใช้เวลาในการท่องเที่ยว 1-2 วัน คิดเป็นร้อยละ 37.75
นักท่องเที่ยวที่ใช้เวลาในการเดินทางท่องเที่ยว 3-5 วัน คิดเป็นร้อยละ 1.25 นักท่องเที่ยวที่ใช้เวลาใน
การเดินทางท่องเที่ยว มากกว่า 5วัน คิดเป็นร้อยละ 2.00 และนักท่องเที่ยวที่ใช้เวลาในการเดินทาง
2-3 วัน คิดเป็นร้อยละ 1.25 ตามลาดับ
จากการคานวนด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ช่วงเวลาการเดินทางของนักท่องเที่ยวสูงสุดคือ
ช่ว งวัน จั น ทร์ – วัน ศุก ร์ คิด เป็ น ร้อ ยละ 62.26 และSig มีค่าเท่ ากับ 0.137 ซึ่ งมากกว่า 0.05 จึ ง
ยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ คือ H1 : นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอทุ่งหว้า ที่มีช่วง
ระยะเวลาในการเดินทางที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่
ต าบลทุ่ งหว้า อ าเภอทุ่ งหว้ า จั งหวัด สตู ล ที่ แ ตกต่ างกั น ลั ก ษณะการเดิ น ทางสู งสุ ด คื อ เดิ น ทาง
ท่องเที่ย วเพื่ อการศึก ษา คิดเป็ น ร้อยละ 64.10 และSig มีค่าเท่ ากับ 0.053 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึง
ยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ คือ H1 : นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอทุ่งหว้า ที่มีช่วง
ระยะเวลาในการเดินทางที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในพื้ นที่
ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ที่แตกต่างกัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงสุดคือ ต่ากว่า
5,000 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 62.22 และSig มี ค่ า เท่ า กั บ *0.000 ซึ่ งน้ อ ยกว่ า 0.05 จึ ง ยอมรั บ
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ คือ H0 : นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอทุ่งหว้า ที่มีช่วงระยะเวลา
การเดินทางที่แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า
อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล และช่องทางที่นักท่องเที่ยวใช้ในการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวของพื้นที่
ตาบลทุ่งหว้าสูงสุด คือ สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ ายโฆษณา เว็บไซต์ของอบต.ทุ่งหว้า คิดเป็นร้อยละ 58.12 และ
Sig มีค่าเท่ากับ 0.028 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ คือ H0 : นักท่องเที่ยวที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในพื้น ที่อาเภอทุ่งหว้า ที่มีช่วงระยะเวลาการเดินทางที่แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อ
พ ฤ ติ ก รรม ก ารเดิ น ท างท่ อ งเที่ ย วใน พื้ น ที่ ต าบ ล ทุ่ งห ว้ า อ าเภ อ ทุ่ งห ว้ า จั งห วั ด ส ตู ล
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ตารางที่ 4.18 จานวนร้อยละ ค่าไคสแควร์ ของความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
พฤติกรรมของ
กรุงเทพฯ
ขอนแก่น
ตรัง
ตาก
นครราชสีมา นครศรีธรรมราช
นนทบุรี
นักท่องเที่ยวที่
Sig.
เดินทางท่องเที่ยวใน จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อยละ จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อยละ จานวน ร้อย 
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
พื้นที่ตาบลทุ่งหว้า
1.ช่วงเวลาการเดินทาง
73.59 *.000
วันจันทร์ - ศุกร์
8
3.02
1 0.38 126 47.55
1 0.38 6
2.26
2
0.75
1 0.38
เสาร์ - อาทิตย์
3
2.63
0 0.00 73 64.04
0 0.00 4
3.51
1
0.88
0 0.00
วันหยุดราชการ
0
0.00
0 0.00 11 52.38
0 0.00 3 14.29
0
0.00
0 0.00
รวม
11 2.75
1 0.25 210 52.50
1 0.25 13 3.25
3
0.75
1 0.25
2.ลักษณะการเดินทาง
161.64 *.000
ท่องเที่ยวทั่วไป
5
3.05
0 0.00 116 70.73
0 0.00 4
2.44
1
0.61
0 0.00
ท่องเที่ยวเพื่อ
1 0.51 70 35.90
0 0.00 8
4.10
1
0.51
0 0.00
1
0.51
การศึกษา
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5 12.50 0 0.00 23 57.50
1 2.50 1
2.50
1
2.50
1 2.50
ท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ
0
0.00
0 0.00 1 100.00 0 0.00 0
0.00
0
0.00
0 0.00
รวม
11 2.75
1 0.25 210 52.50
1 0.25 13 3.25
3
0.75
1 0.25
3.การใช้จ่าย
200.59 *.000
ต่ากว่า 5,000 บาท
3
0.85
0 0.00 200 58.82
0 0.00 3
0.85
2
0.57
0 0.00
5,001 – 10,000 บาท
3 12.00 1 4.00 9
36.00
0 0.00 3 12.00
1
4.00
1 4.00
มากกว่า 10,000 บาท
5 21.74 0 0.00 1
4.35
1 4.35 7 30.43
0
0.00
0 0.00
รวม
11 2.75
1 0.25 210 52.50
1 0.25 13 3.25
3
0.75
1 0.25
2
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ)
พฤติกรรมของ
กรุงเทพฯ
ขอนแก่น
ตรัง
ตาก
นครราชสีมา นครศรีธรรมราช
นนทบุรี
นักท่องเที่ยวที่
เดินทาง
Sig.
ท่องเที่ยวใน จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อยละ จานวน ร้อย 
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
พื้นที่ตาบลทุ่ง
หว้า
4.ช่องทางที่ได้รับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวของตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
98.10 *.000
Social media
1.42
1 0.71
6 4.26 1 0.71 59 41.84 0 0.00 8 5.67 2
บริษัททัวร์
0.00
0 0.00
2 2.02 0 0.00 80 80.81 0 0.00 3 3.03 0
สื่อสิ่งพิมพ์ ป้าย
โฆษณา เว็บไซต์
3 1.88 0 0.00 71 44.38 1 0.62 2 1.25 1
0.62
0 0.00
ของอบต.ทุ่งหว้า
รวม
0.75
1 0.25
11 2.75 1 0.25 210 52.50 1 0.25 13 3.25 3
2

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ)
พฤติกรรมของ
นราธิวาส
บุรีรัมย์
ปัตตานี
พังงา
พัทลุง
ยะลา
ศรีสระเกศ
นักท่องเที่ยวที่
เดินทาง
ท่องเที่ยวใน
Sig.
อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย 
พื้นที่ตาบลทุ่ง จานวน ร้ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
หว้า อาเภอทุ่ง
หว้า จังหวัด
สตูล
1.ช่วงเวลาการเดินทาง
73.59 *.000
วันจันทร์ - ศุกร์
13 4.91 1 0.38 10 3.77 0 0.00 2
0.75 11 4.15 0 0.00
เสาร์ - อาทิตย์
2 1.75 0 0.00 0 0.00 1 0.88 8
7.02
3 2.63 1 0.88
วันหยุดราชการ
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
0.00
0 0.00 0 0.00
รวม
15 3.75 1 0.25 10 2.50 1 0.25 10
2.50 14 3.50 1 0.25
2.ลักษณะการเดินทาง
161.64 *.000
ท่องเที่ยวทั่วไป
2 1.22 0 0.00 1 0.61 1 0.61 9
4.49
2 1.22 1 0.61
ท่องเที่ยวเพื่อ
0 0.00 9 4.62 0 0.00 1
0.51 12 6.15 0 0.00
12
6.15
การศึกษา
ท่องเที่ยวเชิง
1 2.50 0 0.00 0 0.00 0
0 0.00 0 0.00
1
2.50
0.00
อนุรักษ์
ท่องเที่ยวเพื่อ
0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
0.00
0.00 0 0.00
0
0
ธุรกิจ
รวม
15 3.75 1 0.25 10 2.50 1 0.25 10 2.50 14 3.50 1 0.25
2
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ)
พฤติกรรมของ
นราธิวาส
บุรีรัมย์
ปัตตานี
พังงา
พัทลุง
ยะลา
ศรีสระเกศ
นักท่องเที่ยวที่
เดินทางท่องเที่ยว
Sig.
อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย 
ในพื้นที่ตาบลทุ่ง จานวน ร้ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
หว้า อาเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล
3.การใช้จ่าย
200.59 *.000
ต่ากว่า 5,000
0.00 10 2.84
1
0.28
9
2.56 14 3.98
1
14
3.98
0
0.28
บาท
5,001 – 10,000
0
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00 0 0.00
0
1
4.00
0
.00
บาท
มากกว่า 10,000
0 0.00
1
4.35
0
0.00
0
0.00
1
4.35 0 0.00
0
0.00
บาท
รวม
15 3.75
1
0.25 10 2.50
1
0.25 10 2.50 14 3.50
1
0.25
4.ช่องทางที่ได้รับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวของตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
98.10 *.000
Social media
6 4.26 0
0.00 0
0.00 1
0.71
9 6.38 5 3.55 0
0.00
บริษัททัวร์
1 1.01 1
1.01
0 0.00 0
0.00
0 0.00 1 1.01 1
1.01
สื่อสิ่งพิมพ์ ป้าย
โฆษณา
8 5.00 0 0.00 10 6.25 0
0.00
1 0.62 8 5.00 0
0.00
เว็บไซต์ ของอบต.
ทุ่งหว้า
รวม
15 3.75 1
0.25 10 2.50 1
0.25 10 2.50 14 3.50 1
0.25
2

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ)
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สุพรรณบุรี
เชียงราย
เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบล จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ  2
Sig.
ทุ่งหว้า
1.ช่วงเวลาการเดินทาง
73.59 *.000
วันจันทร์ - ศุกร์
7
2.64
75
28.30
1
0.38
0
0.00
0
0.006
เสาร์ - อาทิตย์
6
5.26
10
8.77
0
0.00
1
0.88
1
0.88
วันหยุดราชการ
2
9.52
4
19.05
1
4.76
0
0.00
0
0.00
รวม
15
3.75
89
22.25
2
0.50
1
0.25
1
0.25
2.ลักษณะการเดินทาง
161.64 *.000
ท่องเที่ยวทั่วไป
9
5.49
11
6.71
1
0.61
1
0.61
0
0.00
ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา
4
2.05
75
38.46
1
0.51
0
0.00
0
0.00
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2
5.00
3
7.50
0
0.00
0
0.00
1
2.50
ท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
รวม
15
3.75
89
22.25
2
0.50
1
0.25
1
0.25
3.การใช้จ่าย
200.59 *.000
ต่ากว่า 5,000 บาท
14
3.98
78
22.16
1
0.28
1
0.28
1
0.28
5,001 – 10,000 บาท
1
4.00
4
16.00
1
4.00
0
0.00
0
0.00
มากกว่า 10,000 บาท
0
0.00
7
30.43
0
0.00
0
0.00
0
0.00
รวม
15
3.75
89
22.25
2
0.50
1
0.25
1
0.25
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ)
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สุพรรณบุรี
เชียงราย
เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบล จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ  2
ทุ่งหว้า
4.ช่องทางที่ได้รับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวของตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
98.10
Social media
9
6.38
32
22.70
1
0.71
0
0.00
1
0.71
บริษัททัวร์
0
0.00
9
9.09
1
1.01
0
0.00
0
0.00
สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา เว็บไซต์
6
3.75
48
30.00
0
0.00
1
0.62
0
0.00
ของอบต.ทุ่งหว้า
รวม
15
3.75
89
22.25
2
0.50
1
0.25
1
0.25
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Sig.
*.000
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สมมุติฐานที่ 1.8
H0 : นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวใน
พื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
H1 : นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวใน
พื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
จากตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ความสาพันธ์ระหว่างภูมิลาเนากับพฤติกรรมการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้าที่ตอบแบบสอบถาม คานวณด้วยด้วย
สถิติไคสแควร์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการคานวณทางสถิติพบว่า นักท่องเที่ยวที่
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้าสูงสุดคือ นักท่องเที่ยวจากจังหวัดตรัง คิดเป็นร้อยละ
52.50 รองลงมาคือนักท่องเที่ยวจากจังหวัดสตูล คิดเป็นร้อยละ 22.25 นักท่องเที่ยวที่เดินทางจาก
จังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาส มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากันคือ คิดเป็นร้อยละ 3.75 นักท่องเที่ยวที่เดินทาง
จากจังหวัดยะลา คิดเป็น ร้อยละ 3.50 นักท่องเที่ยวที่เดินทางจังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ
3.25 นักท่องเที่ยวที่เดินทางจากกรุงเทพฯ คิดเป็นร้อยละ 2.75 นักท่องเที่ยวที่เดินทางจากปัตตานี
และพัทลุง มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากันคือ ร้อยละ 2.50 นักท่องเที่ยวที่เดินทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราช คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 0.75 นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เดิ น ทางจากจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.50 และ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางจากจังหวัดขอนแก่น จังหวัดตาก จังหวัดนนทบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดพังงา
จั งหวัด ศรี ส ระเกศ จั งหวัด สุ พ รรณบุ รี และจังหวัดเชีย งราย มี ค่าเฉลี่ ยที่ เท่ ากั น คื อ ร้อยละ 0.25
ตามลาดับ
จากการคานวณ ด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ช่วงเวลาการเดินทางของนักท่องเที่ยวสูงสุดคือ
ช่วงวันจันทร์ – วันศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 47.55 และSig มีค่าเท่ากับ *0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึง
ยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ คือ H0 : นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอทุ่งหว้า ที่มีภูมิลาเนา
ที่แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่ง
หว้า จังหวัดสตูลลักษณะการเดินทางสูงสุดคือ เดินทางท่องเที่ยวทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 70.73 และSig
มีค่าเท่ากับ *0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ คือ H0 : นักท่องเที่ยวที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอทุ่งหว้า ที่มีภูมิลาเนาที่แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงสุดคือ
ต่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.82 และSig มีค่าเท่ากับ *0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับ
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ คือ H0 : นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอทุ่งหว้า ที่มีภูมิลาเนาที่
แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล
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ตารางที่ 4.19 ข้อมูลข้อเสนอแนะจากนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม
ข้อเสนอแนะ
Valid
การบริการดีมาก
ข้อมูลการท่องเที่ยวมีน้อย การ
ประชาสัมพันธ์มีน้อย
ขาดการประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าฝ่าย
ให้ข้อมูลก่อนเดินทาง
ควรใช้ภาษากลางในการสื่อสาร
ควรปรับปรุงมารยาทของผู้นาเที่ยว
ควรมีถังขยะในห้องน้า
ควรมีร้านขายสินค้าที่ระลึกของพื้นที่
จาหน่าย
ควรเน้นการจัดการด้านความปลอดภัย
และการบริการของเจ้าหน้าที่
จัดกิจกรรมท่องเที่ยวให้มีความ
หลากหลายและสร้างความร่วมมือกับ
ชุมชนในการจัดการ
เน้นพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
แนะนาให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าซึ่งแยกกับ
ห้องน้า
บริการดีมาก ไกด์ดูแลดี
เพิ่มกิจกรรมในการท่องเที่ยว
เพิ่มความสนุกในกิจกรรมการท่องเที่ยว
ไม่ค้างคืน
ยังไม่มีร้านค้าจาหน่ายสินค้าที่ระลึกจาก
พื้นที่
ห้องน้าควรปรับปรุงให้เหมาะสม สะอาด

Frequency Percent

Valid
Cumulative
Percent Percent
82.6
82.6
0.6
83.2
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1

82.6
0.6

1

0.6

0.6

83.9

1

0.6

0.6

84.5

1
1
1

0.6
0.6
0.6

0.6
0.6
0.6

85.1
85.7
86.3

1

0.6

0.6

87.0

1

0.6

0.6

87.6

1

0.6

0.6

88.2

1

0.6

0.6

88.8

1

0.6

0.6

89.4

1
1
1
1

0.6
0.6
0.6
0.6

0.6
0.6
0.6
0.6

90.1
90.7
91.3
91.9

1

0.6

0.6

92.5

1

0.6

0.6

93.2

100
ตารางที่ 4.19 (ต่อ)
ข้อเสนอแนะ
ห้องน้ามีไม่เพียงพอ
ห้องน้าไม่เพียงพอและไม่สะอาด
ห้องน้าไม่สะอาด
ห้องน้าไม่สะอาด ควรมีห้องสาหรับ
เปลี่ยนเสื้อผ้าที่แยกเป็นสัดส่วนชัดเจน
อนุรักษ์ธรรมชาติไว้ให้ยั่งยืน เพื่อสืบต่อ
รุ่นต่อรุ่นในการอนุรักษ์
อยากให้มีร้านขายของประจาท้องถิ่น
อยากให้มีร้านค้าจาหน่ายสินค้าที่ระลึก
ของท้องถิ่น
อยากให้มีร้านจาหน่ายของที่ระลึกของ
พื้นที่
อยากให้มีร้านจาหน่ายสินค้าที่ระลึก มี
ความเป็นเจ้าบ้านที่ดี
อยากให้มีร้านสะดวกซื้อ
Total

Frequency Percent

Valid
Cumulative
Percent Percent
0.6
93.8
0.6
94.4
1.2
95.7

1
1
2

0.6
0.6
1.2

1

0.6

0.6

96.3

1

0.6

0.6

96.9

1

0.6

0.6

97.5

1

0.6

0.6

98.1

1

0.6

0.6

98.8

1

0.6

0.6

99.4

1
161

0.6
100.0

0.6
100.0

99.4
100.0
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอ
ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เพื่อประเมินศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่ง
หว้า จังหวัดสตูล เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางในพื้นที่ ตาบลทุ่ง
หว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล และเพื่อสร้างแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า
อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
การศึกษาครั้งนี้ศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าภาครัฐที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ ต าบลทุ่ ง หว้ า อ าเภอทุ่ ง หว้ า จั ง หวั ด สตู ล จ านวน 8 คน
ผู้ ป ระกอบการในพื้ น ที่ จ านวน 2 คน ตั ว แทนชุ ม ชนจ านวน 8 คน และนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เดิ น ทาง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จานวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยใช้เครื่องมือ
สาหรับการศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้าประกอบด้วย เครื่องมือ
แบบสัมภาษณ์ (Interview) สาหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และตัวแทนชุมชน ประเด็นที่
สัมภาษณ์ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1 ด้านการจัดการ (ท่านมีบทบาทในการจัดการการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว่า จังหวัดสตูล อย่างไรบ้าง) 2. ด้านนโยบาย (ท่านได้มีส่วนในการ
กาหนดนโยบายในประเด็นอะไรบ้างในการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล) 3. ด้านการตลาด (นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่ง
หว้า จังหวัดสตูล เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มไหนบ้างและทากิจกรรมการท่องเที่ยวอะไรบ้างในพื้นที่ ) 4.
ด้านศักยภาพพื้นที่ (ท่านคิดว่าการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อา เภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
มีจุดแข็ง จุดอ่อน อะไรบ้าง) และเครื่องมือแบบสอบถาม (Guestionnare) สาหรับนักท่องเที่ยวที่
เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ วิ จั ย ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 3 ส่ ว นคื อ 1. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปและพฤติ ก รรมของ
นักท่องเที่ยว 2. ความต้องการของนักท่องเที่ยว 3. ศักยภาพด้านการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่วิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรม
ของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ
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(Percentage) และข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วและศั ก ยภาพการจั ด การการ
ท่ อ งเที่ ย วของพื้ น ที่ วิ จั ย วิ เคราะห์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ ห าค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
ผู้ศึกษาขอเสนอผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่ง
หว้า ดังรายละเอียดดังนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทความเป็นอยู่ วิถีชีวิตชุมชนที่เอื้อต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวของพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า ข้อมูลด้านศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้ า
ข้อมู ล ด้านพฤติกรรมและความต้อ งการของนั กท่ อ งเที่ ยวในพื้ น ที่ ตาบลทุ่ งหว้า เพื่ อได้ ข้อมู ล ของ
แนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

5.1 ผลการศึกษาวิจัย
5.1.1 ผลการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือบริบทและความเป็นอยู่ ของชุมชนที่
เอื้อต่อการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จากการศึกษาบริบท
และความเป็ น อยู่ของชุมชนที่เอื้อต่อการจัดการการท่องเที่ยวของพื้นที่ทุ่งหว้า โดยการสั มภาษณ์
เจ้าหน้าที่ภาครัฐจานวน 8คน
จากการสัมภาษณ์ตัวแทนจากภาครัฐตัวแทนภาคเอกชนและตัวแทนชุมชนนั้น ผู้วิจัยสามารถ
น ามาวิ เคราะห์ แ ละสรุ ป ได้ ดั ง นี้ คนในพื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ มี นิ สั ย ที่ เป็ น มิ ต ร เหมาะแก่ ก ารต้ อ นรั บ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ เป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวท่ามกลางความหลากหลาย
ของศาสนามาอย่างยาวนาน และความเป็นผู้เอื้อ ทาให้ชุมชนถูกมองว่าเป็นชุมชนที่พร้อมเป็นเจ้าบ้าน
ที่ดี สามารถรองรับการท่องเที่ยวของพื้นที่ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งภาครัฐเองยังให้การสนับสนุนชุมชน
ด้านอาชีพทั้งการส่งเสริมให้มีการจัดทาโฮมสเตย์ จัดอบรมบุคลากรด้านการให้บริการ จัดอบรมการ
จัดการด้านวิสาหกิ จชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตัวเองได้และมีรายได้เสริมจากการ
ท่องเที่ยวในส่วนชุมชนก็มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของพื้นที่อีก
ทั้งภาครัฐยังมีการอบรมข้อมูลของพื้นที่ด้านธรณีวิทยาเพื่อความพร้อมในการให้ข้อมูลด้านธรณีวิทยา
ของพื้นที่แก่นักท่องเที่ยวเนื่องจากพื้นที่ทุ่งหว้าเองจุดเด่นหลักๆก็จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา
อีกทั้งภาครัฐได้มีการส่งเสริมงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อความมีมาตรฐานในการให้ข้อมูลและ
การบริการ งบประมาณเพื่ออบรมบุคลากรด้านการจัดการความปลอดภัย และงบประมาณเพื่อพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ ส่วนการโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของพื้นที่นั้นจะร่วมกัน
กับเอกชนในการปรับโปรแกรมการท่องเที่ยวเดิมโดยการเสริมโปรแกรมการท่องเที่ยวของพื้นที่ตาบล
ทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า เข้าไปอยู่ในโปรแกรมการเดินทางด้วย ผ่านโครงการสตูล วันเดอร์แลนด์ ที่

103
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้งจังหวัดสตูล ส่งเสริมการท่องเดินทางท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งบน
บกและทางทะเล
5.1.2 ผลการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 คือผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ผลจากการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอ
ทุ่งหว้า จังหวัดสตูลจากแบบสอบถามจานวน 400 คนนั้นพบว่าช่วงเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวนั้ น ส่ว นใหญ่ เดินทางระหว่างช่วงวัน จันทร์ – ศุกร์ จานวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ
66.00 รองมาเดินทางช่วงระหว่างวันเสาร์ – วันอาทิตย์ จานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 และ
เดิ น ทางช่ ว งวั น หยุ ด ราชการ จ านวน 22 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5.50 ลั ก ษณะการเดิ น ทางของ
นักท่องเที่ย วส่วนใหญ่ จ ะเดิน ทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา จานวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.80
รองลงมาคือเดินทางท่องเที่ยวทั่วไป จานวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 เดินทางท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และเดินทางเพื่อประกอบธุรกิจ จานวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.20 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักท่องเที่ยวพบว่า นักท่องเที่ยวใช้จ่ายในการเดินทางส่วน
ใหญ่อยู่ที่ ต่ากว่า 5,000 บาท จานวน 352 คน คิดเป็นร้อยละ 88,00 รองลงมาคือใช้จ่ายระหว่าง
5,001 บาท – 10,000 บาท จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.20 และใช้จ่ายมากกว่า 10,000 บาท
จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80
ช่องทางที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว
ของพื้นที่จากป้ายโฆษณา/เว็ปไซต์ของอบต.ทุ่งหว้า จานวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 รองลงมา
ได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ าวสารจากSocial Media จ านวน 143 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 36.20 และบริ ษั ท ทั ว ร์
จานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.80
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่ พบว่าส่วนใหญ่ความต้องการด้านความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของพื้นที่ระดับมาก จานวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50 รองลงมาระดับมากที่สุด จานวน
162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 ระดับปานกลาง จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.20 และระดับน้อย
จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80
ความสวยงามของพื้น ที่ ความต้องการของนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ พบว่าความต้องการของ
นักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก จานวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 รองลงมาระดับมากที่สุด จานวน
160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ระดับปานกลาง จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.80 และระดับน้อย
จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80
ความเป็นดั้งเดิมของพื้นที่ จากข้อมูลการสารวจพบว่าความต้องการของนักท่องเที่ยวเรื่อง
ความเป็นดั้งเดิมของพื้นที่ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก จานวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50
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รองลงมาคือระดับมากที่สุด จานวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50 ระดับปานกลาง จานวน 35 คน
คิดเป็นร้อยละ 8.80 ระดับน้อย จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 และระดับน้อยที่สุด จานวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.20
ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว จากข้อมูลการสารวจ พบว่าความต้องการของ
นักท่องเที่ยวด้านความหลากหลายของกิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก จานวน 192 คน คิดเป็น
ร้ อยละ 48.00 รองลงมาคื อ ระดั บ มากที่ สุ ด จานวน 113 คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 28.20 ระดั บ ปานกลาง
จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20 และระดับน้อย จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50
5.1.3 ผลการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 คือผลการศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพการ
จัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
5.1.3.1 ข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์จากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 400 ชุด ซึ่งประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการเดินทาง สามารถสรุปได้ ดังนี้
เพศ พบว่า นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง จ านวน 251 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ
62.80 รองลงมาเป็นเพศหญิง จานวน149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.20
อายุ พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอายุต่ากว่า 15ปี จานวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ
35.80 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 21-30 ปี จานวน 95คน คิดเป็นร้อยละ 23.80 อายุระหว่าง 31-40
ปี จานวน 82คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 อายุระหว่าง 41-50ปี จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00
อายุระหว่าง 51-60 ปี จานวน 21คน คิดเป็นร้อยละ 5.20 อายุระหว่าง 15-20 ปี จานวน 14คน คิด
เป็นร้อยละ 3.50 และอายุ60 ปีขึ้นไป จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.20
ระดับการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับ ปริญญาตรี
จานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา จานวน 113 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.20 ระดับ ปวช./ปวส. จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 ระดับประถมศึกษาจานวน 46
คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 27คน คิดเป็นร้อยละ 6.70
อาชีพ พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา จานวน165 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.20 รองลงมาคืออาชีพพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน จานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00
อาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 อาชีพ
รับจ้างทั่วไป จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 อาชีพ อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จานวน 13 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.20 ข้าราชการบานาญ จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.20 อาชีพ เกษตรกร จานวน
3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80
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สถานภาพ พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 281 คน คิดเป็นร้อย
ละ 70.20 รองลงมาคือสถานภาพสมรส จานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 และสถานภาพอย่า
ร้าง/แยกกันอยู่ จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70
รายได้ต่อเดือน พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้ จานวน 114 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.50 รองลงมาคือรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท/เดือน จานวน 86 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.50 รายได้ระหว่าง 5,000-10,000 บาท จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 มีรายได้ต่า
กว่า 5,000 จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 มีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 จานวน 40 คน
คิดเป็นร้อยละ 10.00 และมีรายได้สูงกว่า 30,000 จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00
ระยะเวลาในการเดินทาง พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวแบบไม่ค้าง
คืน จานวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.40 รองลงมาใช้เวลาในการเดินทางท่องเที่ยวจานวน 1-2 วัน
จานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.80 ใช้เวลาท่องเที่ยวระหว่าง 3-5 วัน จานวน 14 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.50 ใช้เวลาท่องเที่ยวมากกว่า 5วัน จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 และใช้เวลาท่องเที่ยว
ระหว่าง2-3 วัน จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20
ภูมิลาเนา พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาจากจังหวัดตรัง จานวน 210 คน คิด
เป็ น ร้อยละ 52.40 รองลงมาคือจังหวัดสตูล จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20 จังหวัดสงขลา
จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 จังหวัดนราธิวาส จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 จังหวัด
ยะลา จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.40 จังหวัดนครราชสีมา จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.20
จากกรุงเทพมหานคร จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 จังหวัด จังหวัดปัตตานีจานวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.50 จังหวัดพัทลุง จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 จังหวัดสมุทรับบปราการ จานวน
2 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 0.50 จั งหวัดขอนแก่น จานวน 1 คน คิ ดเป็น ร้อยละ 0.20 จังหวัด เชี ยงราย
จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 จังหวัดตาก จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 จังหวัดนนทบุรี
จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 จังหวัดพังงา
จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 จังหวัดศรีษะเกษ จานวน1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 และจังหวัด
สุพรรณบุรี จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20
5.1.2.2 ระดับศักยภาพการท่องเที่ยวของพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัด
สตูล
จากการศึกษาศักยภาพด้านการจัดการการท่องเที่ยวของพื้นที่ทุ่งหว้า โดยการเก็บ
แบบสอบถามจกนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
จานวน 400 คนพบว่า
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5.1.2.2.1 ศักยภาพด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว พบว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวมีความ
เหมาะสมกับพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 58.20 รองลงมาคือมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
43.00 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 7.50 และน้อยคิดเป็นร้อยละ 0.20
ความน่าสนใจและความสร้างสรรค์ของกิจกรรมการท่องเที่ยว พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก จานวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.20 รองลงมาคือ มากที่สุก จานวน150 คน คิดเป็นร้อย
ละ 37.50 ปานกลางจานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80 และน้อย จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ
0.20
ด้านการท่ อ งเที่ ย วเชิ งศึก ษาและเรีย นรู้วิ ถีชี วิ ต พบว่าส่ ว นใหญ่ อ ยู่ในระดั บ มาก
จานวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.20 รองลงมาคือระดับมากที่สุด จานวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ
42.00 ปานกลาง จานวน 39 คนคิดเป็นร้อยละ 9.80 และน้อยจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00
ด้านกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับธรรมชาติและชุมชน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ มาก จานวน
189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.20 รองลงมาคือระดับ มากที่สุด จานวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.20
ปานกลางจานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และน้อยจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50
ด้านความพร้อมของการบริการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก จานวน 183 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.80 รองลงมาคือระดับมากที่สุด จานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.80 ระดับปานกลาง
จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 ระดับน้อย จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 และระดับน้อย
ที่สุด จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20
ด้านความพร้อมของภาษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก จานวน 193 คน คิดเป็นร้อย
ละ 48.20 รองลงมาคื อระดับ มากที่สุ ด จานวน 143 คน คิ ดเป็ น ร้อยละ 35.80 ระดับ ปานกลาง
จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ระดับน้อย จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 และระดับน้อย
ที่สุด จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20
ด้านความพร้อมด้านการให้ข้อมูล ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 184 คน
คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมาคือระดับมาก จานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.20 ระดับปานกลาง
จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80 ระดับน้อย จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00
ด้านป้ายประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยว ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก จานวน 198 คน
คิดเป็นร้อยละ 49.50 รองลงมาคือระดับมากที่สุด จานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 ระดับปาน
กลาง จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.20 ระดับน้อย จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.20 และระดับ
น้อยที่สุด จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00
ด้านที่จอดรถมีเพียงพอสาหรับนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก จานวน 201
คน คิดเป็นร้อยละ 50.20 รองลงมาคือระดับมากที่สุด จานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ระดับ
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ปานกลาง จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.80 ระดับน้อย จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 และ
ระดับน้อยที่สุด จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ด้าน
ด้านการเข้าถึงสัญญาณมือถือหรืออินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก จานวน
175 คน คิดเป็น ร้อยละ 43.80 รองลงมาคือระดับมากที่สุด จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.80
ระดับ ปานกลาง จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.80 ระดับน้อย จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ
8.80 และระดับน้อยที่สุด จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00
ด้านการให้บริการร้านอาหารและร้านค้า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก จานวน 162 คน
คิดเป็นร้อยละ 40.50 รองลงมาคือระดับปานกลาง จานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.80 ระดับมาก
ที่สุด จ านวน 68 คน คิดเป็ น ร้อยละ 17.00 ระดับน้อย จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 และ
ระดับน้อยที่สุด จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.20
ด้านมีร้านจาหน่ายสินค้าที่ระลึก ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง จานวน 151 คน
คิดเป็ น ร้อยละ 37.80 รองลงมาคือระดั บมาก จานวน 138 คน คิดเป็น ร้ อยละ 34.50 ระดับน้อ ย
จานวน 49 คน คิดเป็ น ร้อยละ 12.20 ระดับมากที่สุ ด จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 และ
ระดับน้อยที่สุด จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00
ด้านมีจุดบริการนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก จานวน 176 คน คิดเป็นร้อย
ละ 44.00 รองลงมาคื อ ระดั บ มากที่ สุ ด จ านวน 100 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25.00 ระดั บ ปานกลาง
จานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.80 ระดับน้อย จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 และระดับน้อย
ที่สุด จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20
ด้านการคมนาคมขนส่ งมี ความสะดวกและปลอดภั ย ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ในระดั บ มาก
จานวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.80 รองลงมาคือระดับมากที่สุด จานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ
30.50 ระดับปานกลาง จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.80 และระดับน้อย จานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.00
ด้านระยะทางและเวลาในการเดินทาง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก จานวน 193 คน
คิดเป็นร้อยละ 48.20 รองลงมาคือระดับมากที่สุด จานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.80 ระดับปาน
กลาง จานวน 66 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.50 ระดับน้อย จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.20 และ
ระดับน้อยที่สุด จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20
ด้านความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก จานวน
197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.20 รองลงมาคือระดับมากที่สุด จานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00
ระดับปานกลาง จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.20 ระดับน้อย จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80
และระดับน้อยที่สุด จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80
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ด้ านสภาพถนนหนทางในการเข้ า ถึ ง แหล่ งท่ อ งเที่ ย ว ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ในระดั บ มาก
จานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 รองลงมาคือระดับมากที่สุด จานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ
32.20 ระดับปานกลาง จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 ระดับน้อย จานวน 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.00 และระดับน้อยที่สุด จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20
ด้านที่พักมีความสะอาดและเพียงพอต่อความต้องการ พบว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยว
จะเดินทางแบบไม่ค้างคืน จานวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.20 สาหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการ
พักนั้นอยู่ในระดับมาก จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 รองลงมาคือระดับปานกลาง จานวน 42
คน คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 10.50 ระดับ มากที่ สุ ด จานวน 40 คน คิด เป็ น ร้อยละ 10.00 และระดับ น้ อ ย
จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80
ด้านที่พักมีความสะดวกและปลอดภัย พบว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเดินทางแบบ
ไม่ค้างคืน จานวน 241 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.20 สาหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการพักนั้นอยู่ใน
ระดับมาก จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 รองลงมาคือระดับมากที่สุด จานวน 46 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.50 ระดับปานกลางจานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 และระดับน้อย จานวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.80
ด้านการบริการของพนักงานในที่พัก พบว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเดินทางแบบไม่
ค้างคืน จานวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.20 สาหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการพักนั้นอยู่ในระดับ
มาก จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.20 รองลงมาคือระดับมากที่สุด จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ
13.80 ระดับปานกลางจานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80 และระดับน้อย จานวน 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.00
ด้ า นความเหมาะสมของระยะทางจากที่ พั ก ไปยั ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว จากข้ อ มู ล
แบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเดินทางแบบไม่ค้างคืน จานวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ
60.20 ส าหรั บ ผู้ ต อบแบบสอบถามที่ มีการพั กนั้ นอยู่ในระดั บ มาก จานวน 84 คน คิดเป็น ร้อยละ
21.00 รองลงมาคือระดับปานกลาง จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ระดับมากที่สุด จานวน 34
คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 และระดับน้อย จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ด้าน และระดับน้อยที่สุด
จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20
ด้านราคาที่พักมีความเหมาะสม พบว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเดินทางแบบไม่ค้าง
คืน จานวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.20 สาหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการพักนั้นอยู่ในระดับมาก
จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 รองลงมาคือระดับปานกลาง จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ
10.50 ระดับมากที่สุด จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และระดับน้อย จานวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.80
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ด้านสิ่งอานวยความสะดวกของที่พัก จากข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วน
ใหญ่นั กท่องเที่ยวจะเดิน ทางแบบไม่ค้างคืน จานวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.20 สาหรับผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีการพักนั้นอยู่ในระดับมาก จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.20 รองลงมาคือระดับ
มากที่สุด จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 ระดับปานกลางจานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20
ระดับน้อย จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 และระดับน้อยที่สุด จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ
1.20
ด้านความปลอดภัยของการเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยว พบว่าส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก จานวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 รองลงมาคือระดับมากที่สุด จานวน 162 คน คิด
เป็นร้อยละ 40.50 ระดับปานกลาง จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80 และระดับน้อย จานวน 1
คน คิดเป็น ร้อยละ 0.20 ด้านความปลอดภัยระหว่างการเดินทาง พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
จานวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 53.80 รองลงมาคือระดับมากที่สุด จานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ
37.50 ระดับปานกลาง จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.80 ระดับน้อย จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ
0.50 และระดับน้อยที่สุด จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20
และด้านความปลอดภัยของที่พักในแหล่งท่องเที่ยว พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
จานวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.80 รองลงมาคือระดับมากที่สุด จานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ
37.50 ระดับปานกลาง จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.80 ระดับน้อย จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ
0.50 และระดับน้อยที่สุด จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50
5.1.4 ผลการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เสนอแนวทางการจัดการการท่องเที่ยว
ของพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
จากการสรุปประเด็นผลของการศึกษานาสู่การวิเคราะห์เพื่อเสนอแนวทางการจัดการการ
ท่องเที่ยวของพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ตามประเด็นดังนี้
5.1.4.1 แนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวในพื้น ที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล ด้านการจัดการ พบว่าหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนในพื้นที่ให้ความสาคัญกับ
การจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีความโดดเด่นด้านทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่แตกต่าง มีการบูรณา
การร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ การเผยแพร่ข้อมูลการ
ท่องเที่ยวเพื่อเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวให้หลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งนักท่องเที่ยวเชิงธรณี นักท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และนักท่องเที่ยวทั่วไป เนื่องจากปัจจุบัน กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ส่วนใหญ่ คือกลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ที่เดินทางมาตามโครงการ
ของหน่ วยงาน และหน่ วยงานภาคเอกชนมีก ารน าเสนอโปรแกรมการท่ องเที่ ยวเชื่อมโยงแหล่ งอ
ท่องเที่ยวในพื้นที่กับแหล่งท่องเที่ยวหลักที่เป็นที่รู้จักและนิยมเดินทางของนักท่องเที่ยว เช่นเกาะหลี
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เป๊ะ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอาดัง เพื่อให้เกิดการกระจายการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวรองของ
พื้นที่ และสร้างความหลากหลายของกิจกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ส่วนชุมชนในพื้นที่
ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวของพื้นที่ เนื่องจากสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ก็ให้ความสาคั ญกับการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
อย่างมีมาตรฐานอีกทั้งมีการผลักดันแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เข้าสู่การประเมินจากองค์การยูเนสโกเพื่อ
เข้าเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรของพื้นที่และ
เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่ตาบลทุ่งหว้าให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักมากยิ่งขึ้น
5.1.4.2 แนวทางในการจั ดการการท่ องเที่ ย วในพื้ น ที่ ต าบลทุ่ งหว้า อ าเภอทุ่ งหว้ า
จังหวัดสตูล ด้านนโยบาย พบว่า นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า ที่มีการ
ส่งเสริมด้านงบประมาณในการบูรณาการการท่องเที่ยวร่วมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ของพื้นที่เพื่อให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
5.1.4.3 แนวทางในการจั ดการการท่ องเที่ ย วในพื้ น ที่ ต าบลทุ่ งหว้า อ าเภอทุ่ งหว้ า
จังหวัดสตูล ด้านการตลาด พบว่า การส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ยังเน้นเฉพาะการ
ท่องเที่ยวเชิงธรณี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวของพื้นที่ อาจยังไม่มีความหลากหลายในการดึง
กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่ จึงควรมีการส่งเสริมการตลาดเพื่อเชื่อมโยงกับ
แหล่ องท่องเที่ย วหลั กเนื่ องจากแหล่ งท่องเที่ ยวในพื้น ที่ยังคงเป็นแหล่ งท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักจึงควรสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวในพื้นที่มากยิ่งขึ้น
5.1.4.4 แนวทางในการจั ดการการท่ องเที่ ย วในพื้ น ที่ ต าบลทุ่ งหว้า อ าเภอทุ่ งหว้ า
จังหวัดสตูล ด้านศักยภาพพื้ น ที่ พบว่า พื้ น ที่มีศั กยภาพในการจัดการการท่ องเที่ ยวทั้ งความเป็ น
เอกลักษณ์ เฉพาะของพื้ นที่ ศักยภาพของธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ที่หลากหลาย ศักยภาพของภาครัฐที่ให้ความสาคัญและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
แต่ยังขาดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน เช่นหน่วยงามที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องความสะอาดของพื้นที่
ยังไม่ให้ความสาคัญในการจัดการความสะอาดและความพร้อมของสถานที่ เช่นท่าเทียบเรือท่าอ้อย
หรือห้องน้า เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เสร็จจากกิจกรรมการพายเรือชมถ้ากาบกล้วย หรือถ้าเล สเตโก
ดอน ถือเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างความประทับใจในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเช่นกัน
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5.2 อภิปรายผล
การศึก ษาครั้ งนี้ เป็ น การศึ กษาเรื่อ งแนวทางการจั ดการการท่ องเที่ ย วพื้ น ที่ ต าบลทุ่ งหว้ า
อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ผลการศึกษาทาให้ทราบบริบทของพื้นที่ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทราบ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ทราบศักยภาพของการจัดการการท่องเที่ยวของพื้นที่วิจัย และได้แนวทางในการจัดการการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จากข้อมูลทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสารวจ
เชิงปริมาณที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และจากการศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการการ
ท่องเที่ยวของพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลนั้น ผู้วิจัยมองว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อ
หน่ วยงานภาครัฐและชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวของพื้นที่เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการพื้นที่ได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ และเพื่อเป็น แนวทางในการจัดท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของนั กท่องเที่ ยว ซึ่งจะช่ว ยดึง ดูดให้ นักท่องเที่ ยวเดินทางเข้ามาท่ องเที่ ยวในแหล่ ง
ท่องเที่ยวของพื้นที่มากยิ่งขึ้น
5.2.1 บริบทของชุมชนที่เอื้อต่อการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ ดังนี้
5.2.1.1 บริบ ทของชุมชนที่ เอื้อต่ อการจั ดการการท่ องเที่ย วของพื้น ที่ ตาบลทุ่ งหว้า
อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล พบว่า คนในชุมชนมีทัศนคติด้านบวกต่อการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่
มีการตอบรับนโยบายการจัดการการท่องเที่ยวของภาครัฐในการจัดการส่งเสริมเพื่ อพัฒนาศักยภาพ
ของคนในชุมชนให้ มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวเป็ นอย่างดี ทั้งการ
รวมตัวจัดการด้านที่พัก(โฮมสเตย์) และการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่แล้วเข้าสู่วิสาหกิจชุมชนเพื่อ
การท่องเที่ยว แต่ยั งพบปั ญ หาการพัฒ นาบุคลากรที่จาเป็นต้องพึ่งพานักวิช าการในการให้ ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อให้มีมาตรฐานทางการท่องเที่ยว สอดคล้องกับงานวิจัยของ (พิมพ์ลภัส พงศกร
รังศิลป์, 2561) ที่ได้ให้แนวคิดเรื่องการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนว่า การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน
อย่างยั่งยืนผ่านการดาเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนที่ให้บริการนาเที่ยวกับนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่น เช่น สปาโคลนร้อนและทรายร้อน
การชมปูมดแดง การเก็บหอยตลับ การพายเรือคายัค มุ่งเน้นการส่งเสริมและขับเคลื่อนการเติบโต
อย่ า งยั่ ง ยื น ของชุ ม ชนที่ ด าเนิ น กิ จ กรรมทางการท่ อ งเที่ ย วที่ ส ร้ า งประสบการณ์ ที่ มี คุ ณ ภาพแก่
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว สอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย ของ (ปิ ย พร ทาวี กุ ล , 2544) ที่ ให้ แ นวคิ ด ไว้ ว่ า การจั ด การ
ท่องเที่ยวชุมชนจะยั่งยืนได้นั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบหลักๆคือ ชุมชนมีความต้องการและเปิดใจรับ
การท่องเที่ยว และมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
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5.2.1.2 ด้านพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของนัก ท่องเที่ยวในพื้นที่ ตาบลทุ่งหว้า
อาเภอทุ่งหว้า จั งหวัดสตูล (เนาวรัตน์ พลายน้อย และคณะ, 2538) การวิเคราะห์ พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวถึงปัจจัยที่ทาให้บุคคลสินใจในการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทาง
ท่อ งเที่ ย ว เวลาส าหรับ การท่อ งเที่ ย ว และความตั้งใจที่ จะเดิน ทางมาท่ องเที่ย ว ซึ่งสอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจัยที่พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความตั้งใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อการศึกษาดู
งานและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาด้านธรณีวิทยา อีกทั้ง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ไม่สูงมากนัก ทา
ให้ นั กนั กท่ องเที่ ย วเกิดความรู้สึ กคุ้มค่าต่อการเดินทางท่ องเที่ยวในพื้น ที่ ซึ่งมีความสอดคล้ องกั บ
แนวคิ ด ของ (ดร.วไลลั ก ษณ์ น้ อ ยพยั ค ฆ์ ) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ ง คุ ณ ค่ า ทางการเงิ น (Monetary Value :
Utilitarian - based) นักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร เมื่อมีประสบการณ์ท่องเที่ยว ในประเทศไทย
แล้วเห็นว่าคุ้มค่าเงินที่สุด (Monetary Value : Utilitarian - based) แสดงให้เห็นว่าคุณค่านี้เป็นคุณ
ค่าที่โดดเด่นที่สุด ของประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจสูงและ อยากเดินทาง
กลับมาอีกครั้ง รวมทั้งบอกต่อให้คนรอบข้างได้ทราบถึง คุณค่าของประเทศไทย
5.2.1.3 ด้านศักยภาพการท่องเที่ยวของพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ผู้วิจัยพบว่า องค์ประกอบของการท่องเที่ยวต้องมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นสิ่งดึงดูดก่อนและใช้การตลาด
เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความสนใจจากนักท่องเที่ยว โดยแหล่งท่องเที่ยวต้องประกอบไปด้วย
1) ความดึงดูดใจ ของพื้ นที่ พบว่าด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวของพื้นที่ มี
ความเป็ น เอกลักษณ์ และโดดเด่น และสมบูรณ์ ของธรรมชาติด้านธรณี วิทยา มีพิพิธภัณ ฑ์ จัดแสดง
ประวัติความเป็นมาของพื้นที่ทั้งทางวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี รวมทั้งพิพิธภัณฑ์เชิงธรณีวิทยา
2. กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วของพื้ น ที่ ที่ เน้ น การท่ อ งเที่ ย วเชิ งธรรมชาติ เชิ ง
ธรณีวิทยาและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา และจากผลการศึกษาด้านกิจกรรมจากนักท่องเที่ยวที่ตอบ
แบบสอบถามพบว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวของพื้นที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และมีความน่าสนใจ
อีกทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวของพื้นที่มี ความสอดคล้องกับธรรมชาติและชุมชนเป็นอย่างดี สอดคล้อง
กับแนวทางของ (กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2557) ว่าความต้องการของ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางไปท่องเที่ยวยังแหล่ง ท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
และเพื่อการแสวงหา ความรู้ทางการเกษตร ซึ่งอยู่บนพื้นฐานการรองรับได้ของพื้นที่
3. ความพร้ อ มของบุ ค ลากร จากผลการศึ ก ษา พบว่ า ความพร้ อ มของ
บุคลากรทั้งด้านการบริการทางการท่องเที่ยว ความพร้อมด้านการใช้ภาษา และความพร้อมด้านการ
ให้ข้อมูล อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อมกับแนวคิดของ (รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, 2015) นักวิชาการ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ กล่าวถึง การที่จะดูแลนักท่องเที่ยวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น ต้องมีเตรียมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ
ในการผลิ ตกาลั งคนให้ เพี ย งพอและสอดคล้ องกับ ศั กยภาพของสถานประกอบการ เพื่ อช่ ว ยชี้ถึ ง
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กาลังคนที่มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของผู้ประกอบกิจการ ทางด้านการอานวยความสะดวก
และด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพื่อให้ไทยเป็น “สวรรค์แห่งการท่องเที่ยว” ของโลก
4. สิ่งอานวยความสะดวกของโครงสร้างพื้นฐาน จากผลการศึกษา พบว่า สิ่ง
อานวยความสะดวกในพื้นที่ทั้งป้ายบอกทาง ที่จอดรถ สัญญาณมือถือและอินเตอร์เน็ต การให้บริการ
ร้ านค้ า และจุ ดบริ ก ารนั กท่ อ งเที่ ย ว อยู่ ในระดั บ มาก ซึ่ งสอดคล้ องกั บ แนวคิ ด ของ (Collier & &
Harraway, 1997) กล่ า วไว้ ว่ า การท่ อ งเที่ ย วจะบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ นั้ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วจะต้ อ ง
ประกอบด้วย สิ่งอานวยความสะดวก กล่าวคือ ความสะดวกสบายที่จะทาให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้า
ไปถึงสถานที่ได้รวดเร็วปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้น ดังนั้นการ ก่อสร้างปัจจัยพื้นฐาน เช่น ระบบ
ขนส่ง ระบบการสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา จึงเป็นสิ่งจาเป็นนอย่างยิ่ งในแหล่ง
ท่องเที่ยว ยกเว้น ร้านจาหน่ายสินค้าและของที่ระลึก/ของฝาก ซึ่งยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว ขัดแย้งกับแนวคิดของ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง) ที่ให้ความสาคัญของ
ธุรกิจสินค้าที่ระลึก เนื่องจากมองว่าร้านจาหน่ายสินค้าที่ระลึก มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่ง
ประกอบด้วยความสาคัญ 4 ด้าน คือ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคม 3) ด้านวัฒ นธรรม 4) ด้าน
สิ่งแวดล้อม คือช่วยเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบในท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นเมือง 2. ด้านสังคม
ของประเทศ ชุมชนในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลจึงควรให้ความสาคัญในการคิดค้น
สินค้าที่ระลึกของพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและเพื่อสร้างรายได้เสริมจาก
ธุรกิจจาหน่ายสินค้าที่ระลึกได้อีกอีกด้วย
5. ความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง ท่องเที่ยวของพื้นที่ตาบลทุ่งหว้าอาเภอ
ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จากการศึกษาพบว่า ความสามารถการเข้าถึงอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเส้นทาง
อยู่ระหว่างรอยต่อเส้นทางหลักระหว่างจังหวัดตรังและจังหวัดสตูล อีกทั้งการเดินทางที่สะดวกทั้งการ
เดินทางโดยเครื่องบิน รถไฟ รถโดยสารสาธารณะหรือรถโดยสารประจาทาง ตลอดจนการเดินทาง
ด้วยตัวเอง ประกอบกับป้ายบอกทางที่ที่ชัดเจนในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก แต่จาก
การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ยังพบปัญหาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากอยู่ห่างจาก
ถนนหลักและการใช้สัญญาณจีพีเอส ยัง ไม่สามารถระบุพิกัดได้ ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางในการจัดทา
แผนที่ เส้ น ทางการเข้ า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของพื้ น ที่ ผ่ า นระบบดาวเที ย ม เพื่ อ ความสะดวกของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยตัวเองสามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ
แนวคิดของ (Dong Li, 2009)
6. ด้านที่พัก จากการศึกษา พบว่า มีความสะอาดและเพียงพอต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว มีความสะดวกสบายและปลอดภัย การบริการของพนักงานอยู่ในเกณฑ์มาก
ราคาที่พักมีความเหมาะสม ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า ที่พักในพื้นที่จะเป็นที่พักรูปแบบโฮมสเตย์ ที่ได้รับการ
รับ รองการด้ว ยรางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 อีกทั้งนักท่องเที่ยว
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สามารถทากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ดีในการสร้างประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่
ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สอดคล้องกับนิยามของ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
2545) ที่ได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ ว่าเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวในชนบทซึ่ง
จะให้ผลประโยชน์อย่างมากขึ้นในอนาคต การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์นี้ เป็นการท่องเที่ยวแนวใหม่ ที่
ดาเนินการบนแนวคิดของการท่องเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ และสามารถตอบสนอง ความต้องการ
ใหม่ๆ ของนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพมากกว่า ปริมาณ
ให้คุณค่าแก่วัฒ นธรรมและระบบนิเวศในชุมชนได้มากกว่า โดยชุมชนจะมีบทบาทเกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจนตั้งแต่การดาเนินกิจกรรม การควบคุมจานวนนักท่องเที่ยว การเตรียมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักท่องเที่ยวจนถึงการพัฒนาชุมชนในที่สุด ดังนั้นการจัดการจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน วิถีชุมชน
ของคนในท้องถิ่นต่างๆ ของประเทศไทยนั้นมีเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัว
7. ความปลอดภัย จากการศึกษา พบว่า พื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า
จั ง หวั ด สตู ล เป็ น พื้ น ที่ มี มี ค วามปลอดภั ย อยู่ ใ นเกณ ฑ์ ม าก ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ
(Ratanavaraha & & Jomnonkwao, (2014). ) ที่พิจารณาปัจจัยที่ ช่วยลดอันตราย โดยใช้วิธี Rate
Quality Control ซึ่งพบว่าสาเหตุที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุเส้น 304 ได้แก่ ลักษณะกายภาพของถนน ทาง
โค้งที่แคบ สภาพอากาศ และลักษณะคอขวด
5.2.2 แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จากผล
การศึกษาและการวิเคราะห์ บ ริ บ ทของชุมชนที่ เอื้อต่อการจัดการท่องเที่ยวและศักยภาพของการ
จัดการการท่องเที่ยวของพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล พบว่า พบว่าบริบทของชุมชน
มีความเอื้อต่อการจัดการท่องเที่ยวและศักยภาพด้านการจัดการการท่องเที่ยวของพื้นที่อยู่ในเกณฑ์
มาก ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ (อุษาวดี พลพิพัฒน์, 2545) ที่ได้ให้หลักการการท่องเที่ยวว่า การ
ทางานท่องเที่ยวให้ยั่งยืนนั้น ต้องมีการทางานร่วมกันระหว่างผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน เพื่อลดข้อ
ขั ด แย้ ง และร่ ว มกั น แก้ ปั ญ หา และก็ ต้ อ งมาร่ว มกั น ท างาน วางแผนชุ ม ชนเพื่ อ พั ฒ นาและขยาย
ศักยภาพการท่องเที่ยว และท้ายที่สุดก็ต้องมีการวิจัยและติดตามผลเพื่อตรวจสอบการทางาน เพื่อ
น าไปสู่ ก ารแก้ไขปั ญ หาในการท างานต่ อ ผู้ วิจั ย จึงจั ด ท ากระบวนการจั ด การรูป แบบการจั ด การ
ท่องเที่ยว พื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยการะดมความคิด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมพูดคุย เพื่อหาทิศทางความชัดเจนในการที่จะทางานท่องเที่ยวโดยการจัดทาแผนการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า และแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัด
สตูลหรือแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดตรัง เพื่อค้นหาทิศทางที่จะดาเนินงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เรื่องเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการนาเสนอแก่นักท่องเที่ยวทั่วไป ผ่านทางช่องทางต่างๆ
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5.3 ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึ กษาในครั้งนี้ นอกจากผลาการศึ กษาที่ ได้รับ แล้ ว ผู้ วิจั ยยั งพบว่างานวิจั ยชิ้ น นี้
สามารถนาไปขยายประเด็นการศึกษาต่อในอนาคต จึงขอเสนอแนะสาหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในครั้ง
ต่อไปดังนี้
5.3.1 การพั ฒ นาพื้ น ที่ ในตาบลทุ่งหว้า หรือใกล้เคียงเพื่ อรองรับ นักท่ องเที่ยวที่จะเดิ น
ทางเข้ า มาท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ ต าบลทุ่ งหว้ า อ าเภอทุ่ งหว้า จั งหวัด สตู ล ในด้ านต่างๆที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องในการจัดการท่องเที่ยวเพื่อให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย กุลวดี ละม้ายจีน (2552)
กล่าวว่า การท่องเที่ยวจะประสบความสาเร็จได้นั้น แหล่งท่องเที่ยวจะได้มีองค์ประกอบที่สาคัญ 5
ประการ หรือที่เรียกว่า 5As ได้แก่
1) ความดึงดูดใจ (Attraction)
2) ความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility
3) สิ่งอานวยความสะดวก (Amenity)
4) ที่พัก (Accommodation)
5) กิจกรรม (Activity)
6) ความปลอดภัย ( Security)
7) การประชาสัมพันธ์ ( Public relation )
8) การโฆษณา
องค์ ป ระกอบที่ ก ล่ า วมาทั้ ง 8 ประการนั้ น เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง
นักท่องเที่ยวที่ต้องการสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินทางทั้งที่พัก การคมนาคม ร้านอาหาร ร้าน
จาหน่ายสินค้า และความน่าสนใจของการจัดรายการจัดนาเที่ยว
จากการศึกษาพื้นตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ผู้วิจัยขอเสนอแนะ ดังนี้
1) หน่ ว ยงานภาครั ฐ ควรมี ก ารบู รณาการในการจั ด การร่ ว มกั น ระหว่ างพื้ น ที่ ในแหล่ อ ง
ท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหว้าและเทศบาลทุ่งหว้า
ที่รับผิดชอบบริเวณท่าเทียบเรือท่าอ้อย เนื่องจากเป็นจุดหลักของปลายทางท่องเที่ยวถ้าเลสเตโกดอน
จึงควรพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกเบื้องต้น เช่นความปลอดภัยและความสะอาดของท่าเทียบเรือ
ความสะอาดของห้องน้า
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2) หน่ ว ยงานภาครั ฐ ควรมี ก ารส่ งเสริม และสนั บ สนุ น ให้ ค นในชุ มชนได้มี ส่ ว นร่ว มในการ
พัฒ นาการท่องเที่ย วของพื้น ที่เพื่อกระจายรายได้สู่ ชุมชนอย่างทั่วถึง ตั้งแต่นโยบายในการพั ฒ นา
ขั้น ตอนในการด าเนิ น งาน และมีก ารติ ดตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น การพั ฒ นาว่าส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ รวมถึงควรมีการจัดอบรมบุคลากรในพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของ
การพัฒนาและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่มากยิ่งขึ้น
3) ควรสนับสนุนภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ในการเชื่อมโยง
เส้นทางท่องเที่ยวหลักของจังหวัดสตูลกับแหล่งอท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัด
สตูล
4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ควรมีการพัฒ นากิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อให้ เกิด
ความน่าสนใจในการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาแนวทางในการเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักและ
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
2) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนด้านสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานทางการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ เช่นที่พัก ร้านอาหาร และร้านจาหน่ายสินค้าที่ระลึก
3) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวด้านธรณีวิทยาในพื้นที่ตาบล
ทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ
พื้นที่และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาในพื้นที่อย่างยั่งยืน
4) ควรมีการศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่ตาบลทุ่ง
หว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เพื่ออนุรักษ์ความเป็นเมืองเก่าของพื้นที่ไว้อย่างยั่งยืน
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แบบสอบถามเพื่องานวิจัย เรื่องแนวทางการจัดการการท่องเที่ยว พื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่ง
หว้า จังหวัดสตูล เป็นงานวิจัยระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โดย นางสาวสุไรดา กาซอ ผู้วิจัย

คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถาม แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวพื้นที่
ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว
1.2 พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว
1.3 ศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยว
1.4 ข้อเสนอแนะ
2. ข้อมูลที่ใช้ในแบบสอบถามนี้ ใช้เพื่อทางการศึกษาเท่านั้น คาตอบของท่าน ผู้วิจัยจะเก็บเป็น
ความลับ
ขอบคุณที่ท่านที่สละเวลา เพื่อตอบแบบสอบถามนี้
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1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมายลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับคาตอบของท่าน
1.1 เพศ
 ชาย

 หญิง

1.2 อายุ
ต่ากว่า 15 ปี  15-20 ปี  21-30ปี  31-40 ปี
 41-50 ปี  51-60 ปี  61 ปี ขึ้นไป
1.3 ระดับการศึกษา
 ประถม  มัธยม  ปวช./ปวส.  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี
1.4 อาชีพในปัจจุบัน
 ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 ค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว
 พนักงานเอกชน/ลูกจ้างเอกชน  รับจ้างทั่วไป
 เกษตรกร
 นักเรียน/นักศึกษา
 ข้าราชการบานาญ
1.5 สถานภาพ
 โสด

 สมรส

 หย่าร้าง/แยกกันอยู่

1.6 รายได้ต่อเดือน
 ไม่มีรายได้
 ต่ากว่า 5,000 บาท
บาท
 10,001-20,000 บาท  20,001-30,000 บาท
บาท

 5,001-10,000
 สูงกว่า 30,000

1.7 ระยะเวลาการเดินทาง
 1-2 วัน  2-3 วัน  3-5 วัน  มากกว่า 5 วัน  ไม่ค้างคืน
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1.8 ภูมิลาเนา
อาเภอ ................................... จังหวัด .......................................
1.9 ช่วงเวลาการเดินทาง
 จันทร์ – ศุกร์  เสาร์ – อาทิตย์

 วันหยุดราชการ

1.10

ลักษณะการเดินทาง
 ท่องเที่ยวทั่วไป  ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา  ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 ประกอบธุรกิจ

1.11

การใช้จ่ายในการเดินทาง
 ต่ากว่า 5,000 บาท  5,001 บาท – 10,000 บาท  มากว่า 10,000 บาท

1.12

ช่องทางที่ได้รับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวของตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
 Social media  บริษัททัวร์  สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา เว็บไซต์ ของอบต.ทุ่ง
หว้า

2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า
อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
คาชี้แจง โปรดอ่านข้อความและทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความ
คิดเห็นของท่าน
5 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
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คาถามเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวของ
พื้นที่ ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

1. ด้านความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว
1.1 ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะด้านของพื้นที่
1.2 ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว
1.3 ความเป็นดั้งเดิมของพื้นที่
1.4 ความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยว
2. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
2.1 กิจกรรมการท่องเที่ยวมีความเหมาะสมกับพื้นที่
2.2 กิจกรรมการท่องเที่ยวมีความน่าสนใจและ
สร้างสรรค์
2.3 กิจกรรมการท่องเที่ยวทางการศึกษาและเรียนรู้วิถี
ชีวิต
2.4 กิจกรรมการท่องเที่ยวสอดคล้องกับธรรมชาติและ
ชุมชน
3. ด้านความพร้อมของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
3.1 ความพร้อมด้านการบริการ
3.2 ความพร้อมด้านภาษา
3.3 ความพร้อมด้านการให้ข้อมูล
คาถามเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวของ
พื้นที่ ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
4.1 มีป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชัดเจน
4.2 มีที่จอดรถสะดวกและเพียงพอสาหรับนักท่องเที่ยว

4.3 สามารถเข้าถึงสัญญาณมือถือหรืออินเตอร์เน็ต
4.4 การให้บริการร้านอาหาร ร้านค้า
4.5 มีร้านจาหน่ายสินค้าและของที่ระลึก/ของฝาก
4.6 จุดบริการนักท่องเที่ยว

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด
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คาถามเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวของ
พื้นที่ ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

5. ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
5.1 การคมนาคมขนส่งสะดวกและปลอดภัย
5.2 มีป้ายบอกเส้นทางในการเดินการท่องเที่ยวที่ชัดเจน

5.3 ระยะทางและเวลาในการเดินทางเหมาะสม
5.4 ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
5.5 สภาพถนนหนทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
6. ด้านที่พัก
6.1 ที่พักมีความสะอาดและเพียงพอต่อความต้องการ
6.2 ที่พักมีความสะดวกสบายและปลอดภัย
6.3 การบริการของพนักงาน
6.4 ระยะทางจากที่พักไปยังแหล่งท่องเที่ยวมีความ
เหมาะสม
6.5 ราคาที่พักและการบริการมีความเหมาะสม
6.6 สิ่งอานวยความสะดวกของที่พัก ครบครัน
7. ด้านความปลอดภัย
7.1 ความปลอดภัยของการเดินทางเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว
7.2 ความปลอดภัยระหว่างเดินทางท่องเที่ยว
7.3 ความปลอดภัยของที่พักในแหล่งท่องเที่ยว
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ( โปรดเสนอแนะ ถ้ามี )
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………..………………………………………………………………………………………………………………………………
…..…..……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
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แบบสัมภาษณ์
การศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัด
สตูล
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้จัดทาแบบสัมภาษณ์ขึ้นเพื่อศึกษาบริบทการจัดการการท่องเที่ยวที่
มีต่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เพื่อใช้
ประกอบงานวิจัยระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยนางสาวสุไรดา กาซอ
ผู้วิจัย
วันที่สัมภาษณ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ชื่อหน่วยงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. ด้านการจัดการ Management
ท่านมีบทบาทในการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว่า จังหวัดสตูล
อย่างไรบ้าง
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
2. ด้านนโยบาย Policy
ท่านได้มีส่วนในการกาหนดนโยบายในประเด็นอะไรบ้างในการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่
ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
3. ด้านการตลาด Marketing
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เป็น
นักท่องเที่ยวกลุ่มไหนบ้างและทากิจกรรมการท่องเที่ยวอะไรบ้างในพื้นที่
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
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4. ศักยภาพของพื้นที่ Potential of area
4.1 ท่านคิดว่าการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มีจุดแข็ง
จุดอ่อน อะไรบ้าง
4.1.1 จุดแข็ง Strength
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
4.1.2 จุดอ่อน Weakness
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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ผลทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
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แบบประเมินผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
เรื่อง แนวทางการจัดการการท่องเที่ยว พื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
คาชี้แจง : แบบประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของเครื่องมือการวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการการ
ท่องเที่ยว พื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
เพื่อประเมินความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อคาถามมีความเหมาะสมในการนาไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ซึ่งจะทาการประเมินความเที่ยงตรง โดยมีการกาหนดเกณฑ์ในการ
พิจารณาความเที่ยงตรง
+1 = แน่ใจว่าคาถามมีความเหมาะสม
0 = ไม่แน่ใจว่าคาถามมีความเหมาะสมหรือไม่
-1 = แน่ใจว่าคาถามไม่มีความเหมาะสม
โปรดเขียนเครื่องหมายลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านว่าข้อความมีความสอดคล้องหรือ
ถูกต้องเพียงใด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

A

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
B
C รวม IOC ผล

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3
3

1
1

ใช้ได้
ใช้ได้

2.1 ต่ากว่า 15 ปี
2.2 15-20 ปี
2.3 21-30ปี
2.4 31-40 ปี
2.5 41-50 ปี
2.6 51-60 ปี

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

2.7 61 ปี ขึ้นไป

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

รายการประเมิน
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ
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รายการประเมิน
3. ระดับการศึกษา
3.2 ประถม
3.3 มัธยม
3.4 ปวช./ปวส.
3.5 ปริญญาตรี
3.6 สูงกว่าปริญญาตรี
4. อาชีพในปัจจุบัน
4.1 ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
4.2 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
4.3 พนักงานเอกชน/ลูกจ้างเอกชน
4.4 รับจ้างทั่วไป
4.5 เกษตรกร
4.6 นักเรียน/นักศึกษา
4.7 ข้าราชการบานาญ

A

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
B
C รวม IOC ผล

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

3
3
3
3
3

1
1
1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

3
3
3

1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

5. สถานภาพ
5.1 โสด
5.2 สมรส
5.3 หย่าร้าง/แยกกันอยู่
6. รายได้ต่อเดือน
6.1 ไม่มีรายได้
6.2 ต่ากว่า 5,000 บาท
6.3 5,001-10,000 บาท
6.4 10,001-20,000 บาท
6.5 20,001-30,000 บาท
6.6 สูงกว่า 30,000 บาท
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A

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
B
C รวม IOC ผล

7. ระยะเวลาการเดินทาง
7.1 1-2 วัน
+1 +1 +1
3
1
7.2 2-3 วัน
+1 +1 +1
3
1
7.3 3-5 วัน
+1 +1 +1
3
1
7.4 มากกว่า 5 วัน
+1 +1 +1
3
1
7.5 ไม่ค้างคืน
+1 +1 +1
3
1
8. ภูมิลาเนา
8.1 อาเภอ ...................................
+1 +1 +1
3
1
8.2 จังหวัด .......................................
+1 +1 +1
3
1
9. ช่วงเวลาการเดินทาง
9.1 จันทร์ – ศุกร์
+1 +1 +1
3
1
9.2 เสาร์ – อาทิตย์
+1 +1 +1
3
1
9.3 วันหยุดราชการ
+1 +1 +1
3
1
10. ลักษณะการเดินทาง
10.1 ท่องเที่ยวทั่วไป
+1 +1 +1
3
1
10.2 ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา
+1 +1 +1
3
1
10.3 ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
+1 +1 +1
3
1
10.4 ประกอบธุรกิจ
+1 +1 +1
3
1
11. การใช้จ่ายในการเดินทาง
11.1 ต่ากว่า 5,000 บาท
+1 +1 +1
3
1
11.2 5,001 บาท – 10,000 บาท
+1 +1 +1
3
1
11.3 มากว่า 10,000 บาท
+1 +1 +1
3
1
12. ช่องทางที่ได้รับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวของตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
12.1 Social media
+1 +1 +1
3
1
12.2 บริษัททัวร์
+1 +1 +1
3
1
12.3 สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา เว็บไซต์ ของ
+1 +1 +1
3
1
อบต.ทุ่งหว้า

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่ง
หว้า จังหวัดสตูล
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
A
B
C รวม IOC ผล
1. ด้านความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว
1.1 ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะด้านอุทยานธรณี +1 +1 +1
3
1
ใช้ได้
1.2 ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว
+1 +1 +1
3
1
ใช้ได้
1.3 รักษาความเป็นดั้งเดิมของพื้นที่
+1 +1 +1
3
1
ใช้ได้
1.4 ความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยว
+1 +1 +1
3
1
ใช้ได้
2. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
2.1 กิจกรรมการท่องเที่ยวมีความเหมาะสมกับ
+1 +1 +1
3
1
ใช้ได้
พื้นที่
2.2 กิจกรรมการท่องเที่ยวมีความน่าสนใจและ
+1 +1 +1
3
1
ใช้ได้
สร้างสรรค์
2.3 กิจกรรมการท่องเที่ยวทางการศึกษาและ
+1 +1 +1
3
1
ใช้ได้
เรียนรู้วิธีชีวิต
2.4 กิจกรรมการท่องเที่ยวสอดคล้องกับ
+1 +1 +1
3
1
ใช้ได้
ธรรมชาติและชุมชน
3. ด้านความพร้อมของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
3.1 ความพร้อมด้านการบริการ
3.2 ความพร้อมด้านภาษา
3.3 ความพร้อมด้านการให้ข้อมูล
4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
4.1 มีป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชัดเจน
4.2 มีที่จอดรถสะดวกและเพียงพอสาหรับ
นักท่องเที่ยว
4.3 สามารถเข้าถึงสัญญาณมือถือหรือ
อินเตอร์เน็ต

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

3
3
3

1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้
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ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
B
C รวม IOC
+1 0
2 0.67
+1 0
2 0.67
+1 +1
3
1

A
4.4 การให้บริการร้านอาหาร ร้านค้า
+1
4.5 มีร้านจาหน่ายสินค้าและของที่ระลึก/ของฝาก +1
4.6 จุดบริการนักท่องเที่ยวคอยบริการ
+1
5. ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
5.1 การคมนาคมขนส่งสะดวกและปลอดภัย
+1 0 +1
2
5.2 มีป้ายบอกเส้นทางในการเดินการท่องเที่ยวที่
+1 +1 +1
3
ชัดเจน
5.3 ระยะทางและเวลาในการเดินทางเหมาะสม +1 +1 +1
3
5.4 ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง +1 +1 +1
3
5.5 สภาพถนนหนทางในการเข้าถึงแหล่ง
+1 +1 +1
3
ท่องเที่ยว
6. ด้านที่พัก
6.1 ที่พักมีความสะอาดและเพียงพอต่อความ
+1 +1 +1
3
ต้องการ
6.2 ที่พักมีความสะดวกสบายและปลอดภัย
+1 +1 +1
3
6.3 การบริการของพนักงาน
+1 +1 +1
3
6.4 ระยะทางจากที่พักไปยังแหล่งท่องเที่ยวมี
+1 +1 +1
3
ความเหมาะสม
6.5 ราคาที่พักและการบริการมีความเหมาะสม +1 +1 +1 3
6.6 สิ่งอานวยความสะดวกของที่พัก ครบครัน
+1 +1 +1 3
7. ด้านความปลอดภัย
7.1 ความปลอดภัยของการเดินทางเข้าถึงแหล่ง
+1 +1 +1
3
ท่องเที่ยว
7.2 ความปลอดภัยระหว่างเดินทางท่องเที่ยว
+1 +1 +1
3
7.3 ความปลอดภัยของที่พักในแหล่งท่องเที่ยว
+1 +1 +1
3

ผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

0.67

ใช้ได้

1

ใช้ได้

1
1

ใช้ได้
ใช้ได้

1

ใช้ได้

1

ใช้ได้

1
1

ใช้ได้
ใช้ได้

1

ใช้ได้

1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
1

ใช้ได้

1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
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ผลทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
Case Processing Summary
N
Cases

%

Valid

17

56.7

Excludeda

13

43.3

Total

30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha Based on
Cronbach's Alpha

Standardized Items
.93

N of Items
.926

31

Item Statistics
Mean

ความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะด้านของพื้นที่
ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว
ความเป็ นดั้งเดิมของพื้นที่
ความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยว
กิจกรรมการท่องเที่ยวมีความเหมาะสมกับพื้นที่
กิจกรรมการท่องเที่ยวมีความน่าสนใจและสร้างสรรค์
กิจกรรมการท่องเที่ยวทางการศึกษาและเรี ยนรู ้วธิ ีชีวติ
กิจกรรมการท่องเที่ยวสอดคล้องกับธรรมชาติและชุมชน
ความพร้อมด้านการบริ การ
ความพร้อมด้านภาษา
ความพร้อมด้านการให้ขอ้ มูล
มีป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชัดเจน
มีที่จอดรถสะดวกและเพียงพอสาหรับนักท่องเที่ยว
สามารถเข้าถึงสัญญาณมือถือหรื ออินเตอร์เน็ต
การให้บริ การร้านอาหาร ร้านค้า
มีร้านจาหน่ายสิ นค้าและของที่ระลึก/ของฝาก
จุดบริ การนักท่องเที่ยวคอยบริ การ
การคมนาคมขนส่งสะดวกและปลอดภัย

Std. Deviation

N

4.41

.618

17

4.35

.702

17

4.53

.514

17

4.18

.728

17

4.41

.507

17

4.24

.664

17

4.06

.556

17

4.24

.562

17

4.35

.493

17

4.18

.951

17

4.24

.752

17

3.94

.827

17

3.88

.993

17

3.65

.862

17

3.71

.686

17

3.24

.831

17

3.76

1.033

17

4.06

.556

17
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Mean

มีป้ายบอกเส้นทางในการเดินการท่องเที่ยวที่ชดั เจน
ระยะทางและเวลาในการเดินทางเหมาะสม
ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
สภาพถนนหนทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ที่พกั มีความสะอาดและเพียงพอต่อความต้องการ
ที่พกั มีความสะดวกสบายและปลอดภัย
การบริ การของพนักงาน
ระยะทางจากที่พกั ไปยังแหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสม
ราคาที่พกั และการบริ การมีความเหมาะสม
สิ่ งอานวยความสะดวกของที่พกั ครบครัน
ความปลอดภัยของการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ความปลอดภัยระหว่างเดินทางท่องเที่ยว
ความปลอดภัยของที่พกั ในแหล่งท่องเที่ยว

Std. Deviation

N

3.65

.996

17

4.00

.866

17

4.24

.664

17

4.12

.857

17

3.71

.985

17

3.88

.928

17

4.18

.809

17

3.94

.748

17

3.94

.899

17

3.65

1.057

17

4.35

.702

17

4.41

.618

17

4.35

.702

17
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ประวัติผู้เ ขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล
ประวัติการศึกษา

นางสาวสุไรดา กาซอ
บริหารธุรกิจบัญฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีที่สาเร็จการศึกษา พ.ศ. 2557
ประสบการณ์การทางาน พ.ศ. 2557 บริการด้านข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวและการบริการส่วนหน้า
บริษัท บี แอนด์ ดี ทราเวล
พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 พนักงานบริการส่วนหน้าและผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
หจก.เลคเทอเรซ รีสอร์ท

