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การศึกษาการพฒันาตวับ่งช้ีมูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะท่องเท่ียวทาง

ทะเลของไทย มีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ีท่ีสามารถน ามาประเมินมูลค่าทรัพยากร
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะท่องเท่ียวทางทะเลของไทย 2. เพื่อวิ เคราะห์น ้ าหนัก
ความส าคญัของตวับ่งช้ีส าหรับการประเมินมูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ
ท่องเท่ียวทางทะเลของไทย ในการศึกษาใช้เคร่ืองมือในการวิจัยอนาคตด้วยเทคนิค EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research) ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีมุ่งแสวงหาผลสรุปจากความคิดเห็นของผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งออกมาอยา่งเป็นระบบ ขอ้มูลท่ีไดม้าจึงมีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือ ซ่ึงการวิจยัอนาคตเป็น
การคน้ควา้องค์ความรู้กับอนาคตโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมี การวางแผน การ
คาดการณ์หรือการพยากรณ์ และการตดัสินใจ โดยไดท้ าการเกบ็ขอ้มูลจากซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 
9 ท่าน ด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์ในการเก็บขอ้มูลคร้ังแรก และท าการเก็บขอ้มูลซ ้ า
ดว้ยแบบสอบถามตามกระบวนการวิจยั ในการก าหนดว่าการเป็นตวับ่งช้ีท่ีมีความเหมาะสมจะใช้
ขอ้ความท่ีมีผลค่าพิสัยระหว่างควอไทล์บ่งช้ี ท่ีมีค่าน้อยกว่า 1.50 และมีค่าความแตกต่างระหว่าง
มธัยฐานและฐานนิยมไม่เกิน 1.0 ถือว่าตวับ่งช้ีนั้ นมีความสอดคลอ้งกัน (Consensus) ตามความ
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ท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะท่องเท่ียวทางทะเลของไทย แบ่งออกเป็น 3 ดา้นส าคญัไดแ้ก่  
1. ตัวบ่งช้ีด้านนิเวศเกาะ (Island Ecosystem) มีจ านวน 27 ตัวบ่งช้ี 2. ตัวบ่งช้ีด้านนิเวศบริการ 
(Ecosystem Services) มีจ านวน 10 ตวับ่งช้ี และ 3. ตวับ่งช้ีดา้นการจดัการพื้นท่ี(Area Management) 
มีจ านวน 18 ตวับ่งช้ี ในส่วนของตวับ่งช้ีด้านนิเวศเกาะ (Island Ecosystem) ได้แบ่งตวับ่งช้ีย่อย
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ออกเป็นอีก 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ตวับ่งช้ีดา้นระบบนิเวศทางทะเล (Marine Ecosystem) 2. ตวับ่งช้ีดา้น
ระบบนิเวศชายฝ่ัง (Coastal Scosystem) 3. ตวับ่งช้ีดา้นระบบนิเวศบนบก (Terrestrial Ecosystems) 
และ4. ตวับ่งช้ีดา้นระบบนิเวศตน้น ้า (Head Watershed)   
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The objectives of “Development of value indicators for natural tourism resources in 

island destinations in Thailand” research were 1) to develop indicators that can be used to assess 
the value of natural tourism resources for Thai marine tourism islands and 2) to weigh the 
importance of those indicators. Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR) technique was 
used in this research. This technique aims at seeking a summary of the opinions of stakeholders 
systematically. The data obtained are accurate and reliable. The future research is the discovery of 
knowledge and future with the scientific process by planning, forecasting or prediction, and 
making decisions. The data were collected from a total of 9 experts by in-depth interview. Then, a 
questionnaire was used to re-collect data.  The indicators that the range value between quartiles 
indicator was less than 1.50 and the differential value between median and mode was not over 1.0 
were consensus and qualified to be used as an indicator according to the experts. The results 
found that the value indicators for natural tourism resources in island destinations in Thailand 
could be divided into three main areas: 1) Island Ecosystem (27 indicators), 2) Ecosystem 
Services (10 indicators), 3) Area Management (18 indicators). The Island Ecosystem Indicators 
consisted of 4 sub-indicators which were 1) Marine Ecosystem Indicators, 2) Coastal Ecosystem 
Indicators, 3) Terrestrial Ecosystem Indicators and 4) Head Watershed Ecosystem Indicators. 
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ท่องเท่ียวทางทะเลของไทย ส าเร็จลุล่วงมาไดเ้น่ืองมาจากผูศึ้กษาไดรั้บความช่วยเหลือในการให้
ขอ้มูล ค าปรึกษา ขอ้แนะน า ความคิดเห็นและก าลงัใจจากบุคคลหลายท่าน  

ผูว้ิจัยก็เปรียบเสมือนปลาทะเลท่ีว่ายอยู่ในแนวปะการัง ซ่ึงเป็นแนวปะการังท่ีได้รับ
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ปะการังน้ีก็ไดรั้บการฟ้ืนฟูจนมีสภาพสวยงาม โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.โชคชยั สุเวชวฒันกูล 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นผูค้อยแนะน าในการด าเนินเดินหนา้งานวิจยั  นอกจากน้ีแนวปะการังน้ียงั
ได้รับการส ารวจ และค าแนะน าต่างๆจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ ง 9 ท่าน จนท าให้แนวปะการังน้ีมีความ
สวยงาม เป็นแนวปะการังท่ีอุดมสมบูรณ์ ซ่ึงมีรายนามดงัน้ี คุณเพชร มโนประวิตร ดร.ทรงธรรม 
สุขสว่าง ดร.นลินี ทองแถม ผูช่้วยศาสตราจารยจิ์ตศกัด์ิ พุฒจร รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาย วร
ชนะนนัท ์คุณนิพนธ์ พงศสุ์วรรณ คุณมานะ เพิ่มพูล คุณรัฎดา ลาภหนุน และรองศาสตราจารย ์ดร. 
อุดมศกัด์ิ ศีลประชาวงศ ์ท่ีเสียสละเวลาและค าแนะน าอนัมีค่าการให้ขอ้คิดเห็นจนเกิดผลการวิจยั
ออกมา 

ขอขอบพระคุณ คณาจารยค์ณะการจัดการการท่องเท่ียว สถาบันบัณฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ท่ีได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผูว้ิจยั ตลอดจนเพื่อนๆท่ีคอยให้ก าลงัใจ ค าแนะน าและความ
ช่วยเหลือท่ีมีใหม้าโดยตลอด 

ทา้ยสุดผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ และมอบความส าเร็จน้ีแด่ คุณพจนีย ์โตมงคล คุณแม่ของ
ผูว้ิจยั ท่ีอยู่เคียงขา้งเสมอ คอยให้ก าลงัใจ ค าแนะน า กระตุน้เตือน และสนับสนุน การศึกษาตลอด
งานวิจยัของผูว้ิจยัน้ีมา จนท าใหก้ารศึกษาน้ีประสบความส าเร็จดงัท่ีตั้งใจ 
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    ดา้นนิเวศบริการ  

4.12  น ้าหนกัตวับ่งช้ี  (Indicator) มูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ 72  
   ดา้นการจดัการพื้นท่ี  

4.13  ผลสรุปตวับ่งช้ีท่ีเหมาะสมต่อการน ามาน ามาใชส้ าหรับการประเมินมูลค่ามูลค่า 74 
    ทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะท่องเท่ียวทางทะเลของไทย  
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
  

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11  (พ.ศ. 2555 – 2559) เป็นแผนการสร้าง
ภูมิคุม้กนัในมิติต่างๆ โดยใชแ้นวคิดและทิศทางการพฒันาประเทศสู่ความยัง่ยืนตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงต่อเน่ืองจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 พร้อมทั้งขยาย
การลงทุนของประเทศท่ี มีศักยภาพจาก เดิม  3ทุน  คือ  ทุนสั งคม  ทุน เศรษฐกิจ  และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ออกเป็น 6 ทุน   ไดแ้ก่  ทุนมนุษย  ์ ทุนสังคม   ทุนกายภาพ  
ทุนทางการเงิน     ทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   และทุนทางวฒันธรรมมาใชป้ระโยชน์
อยา่งบูรณาการและเก้ือกูลกนั สร้างฐานทางปัญญาเพื่อเป็นภูมิคุม้กนัให้กบัคนและสังคมไทยเป็น
สังคมท่ีมีคุณภาพ กา้วสู่สังคมและเศรษฐกิจสีเขียวท่ีมีแบบแผนการผลิตและบริโภคอยา่งย ัง่ยนืและ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยน าความรู้และจุดแขง็ของอตัลกัษณ์ไทยมาปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบน
ฐานนวตักรรมท่ีเขม้แข็ง  เช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างรู้เท่าทนั สร้าง
ความยั่งยืนของภาคเกษตรและความมั่งคั่งด้านอาหารและพลังงาน  รวมทั้ งการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน ควบคู่ไปกบัการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลและ
ความสมานฉันทใ์นทุกภาคส่วนและทุกระดบั เป็นฐานการพฒันาประเทศท่ีมัน่คงและสมดุล มุ่งสู่
การอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุขและเป็นธรรม 
 ในส่วนยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื ดา้นแนวทาง
การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ (ขอ้ 5.6.8) ไดก้ล่าวถึงการปรับนโยบายการ
ลงทุนภาครัฐใหเ้อ้ือต่อการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ขอ้ 5.8.4) โดยไม่
ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีส่งผลกระทบสูงต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
รวมทั้งมีมาตรการควบคุมการใชพ้ื้นท่ีตามนโยบายส่งเสริมพืชเศรษฐกิจไม่ให้เกิดการบุกรุกท าลาย
พื้นท่ีอนุรักษแ์ละระบบนิเวศท่ีเปราะบาง สนบัสนุนการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริงและ
มูลค่าในอนาคตของทรัพยากรธรรมชาติในการท าหน้าท่ีของระบบนิเวศ ปรับปรุงกระบวนการ
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จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเชิง
ยทุธศาสตร์ และผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเชิงสุขภาพ พฒันาหลกัเกณฑ์การประเมินความคุม้ค่าของ
โครงการลงทุนท่ีคิดรวมต้นทุนการใช้หรือสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ  การก่อมลพิษ  และ
ผลกระทบต่อสุขภาพและวิถีชีวิตของชุมชนเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย จัดท าเขต
เศรษฐกิจแร่ทั้งประเทศ เพื่อประกอบการวางแผนการพฒันาและบริหารจดัการทรัพยากรแร่อย่าง
ย ัง่ยนื รวมถึง การสร้างรายไดจ้ากการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
(ขอ้ 5.8.6) ส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจจากทรัพยากรพนัธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ให้มีการอนุรักษ์ การวิจยัและพฒันาพนัธุกรรมทอ้งถ่ินและพืชพื้นบา้น เพื่อสร้างนวตักรรมในการ
ผลิตสินค้าและบริการท่ีมีมูลค่าเพิ่มและเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ ตามแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งก าเนิดทรัพยากรท่ีใช้ ร่วมด้วย
สนับสนุนการน ากลไกใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนในเวทีประชาคมโลก มาปรับใช้เพื่อสร้างรายได้ทาง
เศรษฐกิจใหก้บัชุมชนและภาคีท่ีเก่ียวขอ้งในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอยา่งเหมาะสม อาทิ กลไก
การลดก๊าซเรือนกระจกจากการท าลายป่า และความเส่ือมโทรมของป่า การอนุรักษ์ การจดัการป่า
อย่างย ัง่ยืน และการเพิ่มพูนปริมาณคาร์บอนในประเทศก าลงัพฒันา การเก็บค่าบริการเชิงนิเวศ 
(Payment for Ecosystem Services : PES) และกลไกการพฒันาท่ีสะอาด 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (Tourism Industry) เป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีสร้างรายไดใ้ห้แก่
ทุกประเทศทัว่โลก บางประเทศอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดก้ลายเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายได้
หลกัให้แก่ประเทศนั้น ประเทศไทยเองก็เป็นประเทศหน่ึงท่ีมีรายไดส้ าคญัมาจากอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว จากขอ้มูลของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (กห23qq1ททท.) ได้จดักิจกรรมคน้หา
สถานท่ีท่องเท่ียวทีเป็นท่ีนิยมสูงสุด 100 อนัดบัภายใตโ้ครงการ “100 Amazing Places in Thailand” 
โดยไดท้ าการส ารวจความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวไทยในหัวขอ้ “Your 
amazing places in Thailand that always amazes you” ท่ี ได้จ ากการสอบถามผ่ านท างระบบ
ออนไลน์ไปยงันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเคยเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย จ านวน 3,389 คน 
จาก 68 ประเทศ โดยท าการเก็บขอ้มูลในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเมษายนในปี 2554 พบว่าแหล่ง
ท่องเท่ียวทีเป็นท่ีนิยม 10 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ หมู่เกาะพีพี เกาะเต่า หาดพทัยา อลัค่าซ่า คาบาเร่ต ์หาด
ป่าตอง เกาะเสม็ด อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั ตลาดนดัจตุจกัร อ่าวมาหยา และหาดจอมเทียน 
ตามล าดบั ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทะเลถึง 8 แห่งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพื้นท่ีทางทะเล โดยท่ีใน 100 
อนัดบัสถานท่ีท่องเท่ียวทีเป็นท่ีนิยมสูงสุด เป็นแหล่งท่องเท่ียวประเภทชายหาดและหมู่เกาะถึง 31 
แห่ง  จากสถิติขา้งตน้แสดงให้เห็นว่ากว่า 1 ใน 3 ของแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมของนักท่องเท่ียว
ต่างชาติเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางทะเล ( การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2555 ) จดัท ารายงานการ
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วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเชิงยทุธศาสตร์ และผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มเชิงสุขภาพ พฒันาหลกัเกณฑ์การประเมินความคุม้ค่าของโครงการลงทุนท่ีคิดรวม
ตน้ทุนการใชห้รือสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ การก่อมลพิษ และผลกระทบต่อสุขภาพและวิถีชีวิต
ของชุมชนเพื่อประกอบการตัด สินใจเชิงนโยบาย  จัดท าเขตเศรษฐกิจแร่ทั้ งประเทศ  เพื่ อ
ประกอบการวางแผนการพฒันาและบริหารจดัการทรัพยากรแร่อยา่งย ัง่ยืน รวมถึง การสร้างรายได้
จากการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ (ขอ้ 5.8.6) ส่งเสริมการพฒันา
เศรษฐกิจจากทรัพยากรพนัธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ ให้มีการอนุรักษ์ การวิจยัและ
พฒันาพนัธุกรรมทอ้งถ่ินและพืชพื้นบา้น เพื่อสร้างนวตักรรมในการผลิตสินคา้และบริการท่ีมี
มูลค่าเพิ่มและเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ ตามแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์โดยค านึงถึง
การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูแหล่งก าเนิดทรัพยากรท่ีใช ้ร่วมดว้ยสนบัสนุนการน ากลไกใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
เวทีประชาคมโลก มาปรับใชเ้พื่อสร้างรายไดท้างเศรษฐกิจให้กบัชุมชนและภาคีท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติอยา่งเหมาะสม อาทิ กลไกการลดก๊าซเรือนกระจกจากการท าลายป่า และ
ความเส่ือมโทรมของป่า การอนุรักษ ์การจดัการป่าอยา่งย ัง่ยืน และการเพิ่มพูนปริมาณคาร์บอนใน
ประเทศก าลังพัฒนา การเก็บค่าบริการเชิงนิเวศ (Payment for Ecosystem Services : PES) และ
กลไกการพฒันาท่ีสะอาด 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (Tourism Industry) เป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีสร้างรายไดใ้ห้แก่
ทุกประเทศทัว่โลก บางประเทศอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดก้ลายเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายได้
หลกัให้แก่ประเทศนั้น ประเทศไทยเองก็เป็นประเทศหน่ึงท่ีมีรายไดส้ าคญัมาจากอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว จากขอ้มูลของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดกิจกรรมคน้หาสถานท่ี
ท่องเท่ียวทีเป็นท่ีนิยมสูงสุด 100 อนัดบัภายใตโ้ครงการ “100 Amazing Places in Thailand” โดยได้
ท าการส ารวจความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวไทยในหัวขอ้ “Your amazing 
places in Thailand that always amazes you” ท่ีได้จากการสอบถามผ่านทางระบบออนไลน์ไปยงั
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเคยเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย จ านวน 3,389 คน จาก 68 
ประเทศ โดยท าการเกบ็ขอ้มูลในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ ถึงเมษายนในปี 2554 พบว่าแหล่งท่องเท่ียวที
เป็นท่ีนิยม 10 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ หมู่เกาะพีพี เกาะเต่า หาดพทัยา อลัค่าซ่า คาบาเร่ต ์หาดป่าตอง เกาะ
เสมด็ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั ตลาดนดัจตุจกัร อ่าวมาหยา และหาดจอมเทียน ตามล าดบั ซ่ึง
เป็นพื้นท่ีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทะเลถึง 8 แห่งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพื้นท่ีทางทะเล โดยท่ีใน 100 อนัดบัสถานท่ี
ท่องเท่ียวทีเป็นท่ีนิยมสูงสุด เป็นแหล่งท่องเท่ียวประเภทชายหาดและหมู่เกาะถึง 31 แห่ง  จากสถิติ
ขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่ากว่า 1 ใน 3 ของแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมของนกัท่องเท่ียวต่างชาติเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวทางทะเล ( การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2555 )  
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แหล่งท่องเท่ียวท่ีไดมี้การน ามาพฒันาให้เกิดกระบวนการกิจกรรมทางการท่องเท่ียวข้ึน 
ลว้นแต่ตอ้งมีการน าทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีนั้นมาเป็นตน้ทุน ซ่ึงการน าทรัพยากรเหล่าน้ีมาใช้
ประโยชน์ในเชิงการท่องเท่ียว เช่น ชายหาด น ้ าทะเล เขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ นกัท่องเท่ียวอาจไม่
จ าเป็นท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม หรือมีการเก็บค่าธรรมเนียมท่ีต ่ากว่าท่ีควรจะเป็น ส่งผลกระทบ
ดา้นลบต่อแหล่งท่องเท่ียว ในปัจจุบนัจากจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึน และการท าการตลาดของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย ไดส่้งผลให้นักท่องเท่ียวจ านวน
มากหลัง่ไหลเขา้มา เกิดการแออดัของนกัท่องเท่ียวในบางพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวทั้งชาว
ไทย และต่างชาติ อุดมศกัด์ิ ศีลประชาวงศ ์(2555) ไดอ้ธิบายลกัษณะของแหล่งท่องเท่ียวว่า สินคา้ท่ี
ไม่มีการซ้ือขายกนัในตลาดอาจมีลกัษณะเป็นสินคา้สาธารณะ (Public goods) เพราะแหล่งท่องเท่ียว
ไม่ไดถู้กผลิตข้ึนโดยผูผ้ลิตเอกชน และนกัท่องเท่ียวหรือผูบ้ริโภคเองกไ็ม่ไดจ่้ายในราคาตลาด 

ในขณะท่ีแหล่งท่องเท่ียวถูกพฒันาเพื่อรองรับการท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ืองจนมีผลกระทบ
ตามมา ซ่ึงระบบราคาท่ีเป็นการเรียกเก็บจากค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายต่างๆตามท่ี
ผูดู้แลแหล่งท่องเท่ียวเป็นผูเ้รียกเก็บ จึงอาจไม่เพียงพอต่อการน ามาใชใ้นการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว 
เพราะเราไม่ทราบตน้ทุนท่ีแทจ้ริงท่ีเกิดจากการทุนทรัพยากรธรรมชาติมาใชใ้นมิติของการท่องเท่ียว 
ในขณะท่ีการประเมินมูลค่าแหล่งท่องเท่ียวในเชิงเศรษฐศาสตร์นั้นจะท าไดเ้พียงการเทียบเคียง
มูลค่าปัจจุบนัของแหล่งท่องเท่ียวกบัมูลค่าท่ีนักท่องเท่ียวเต็มใจจะจ่ายซ่ึงเป็นมูลค่าขั้นต ่าเท่านั้น 
ไม่ใช่มูลค่าท่ีแทจ้ริง และเน่ืองดว้ยการใชว้ิธีการทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์เพื่อประเมินมูลค่า
แหล่งท่องเท่ียวเป็นศาสตร์ท่ีซบัซอ้นและยากต่อการท าความเขา้ใจและใชง้าน จึงท าใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัแหล่งท่องเท่ียวโดยตรงไม่สะดวกในการประเมินมูลค่าของแหล่งท่องเท่ียวนั้นโดยตรง แมว้่าจะ
มีเทคนิคในการประเมินมูลค่าต่างๆ จะสามารถน ามาใชใ้นการวดัผลประโยชน์ของแหล่งท่องเท่ียว
ได ้แต่ก็ไม่อาจท่ีจะสามารถมาใชท้ดแทนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  จ าเป็นท่ีจะตอ้งใชค้วามเห็น
และการวิเคราะห์ของผูเ้ช่ียวชาญประกอบการตดัสินใจดว้ย (อุดมศกัด์ิ ศีลประชาวงศ,์ 2555) 

จากความจ าเป็นข้างต้น การศึกษาในคร้ังน้ีมีความมุ่งหวงัท่ีทราบถึงตัวบ่งช้ีส าคัญท่ี
เหมาะสมต่อการเลือกสรรมาเป็นตวับ่งช้ีในการก าหนดมูลค่า เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงมูลค่าโดยตรง
ของส่ิงเหล่าน้ี  และอาจน าตัวบ่งช้ี ท่ีอาจจะได้มาเหล่านั้ นไปก าหนดมูลค่าต้นทุนการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในมิติการท่องเท่ียว เพราะทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีน ามาใชใ้นการท่องเท่ียว
หลากหลายประเภทนั้นเป็นส่ิงท่ีไม่มีราคาตลาดจึงท าให้ยากต่อการก าหนดมูลค่า และเพื่อใหท้ราบ
ถึงตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของการลงทุนของการท่องเท่ียวในพื้นท่ีนั้นว่ามีความคุม้ค่าหรือไม่ต่อการน า
ทรัพยากรธรรมชาติมาลงทุน เม่ือเทียบกบัรายได ้และผลกระทบท่ีพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวนั้นไดรั้บ 
จนน าไปสู่เคร่ืองมือส าหรับการประเมินมูลค่าท่ีง่ายต่อการน าไปใชง้าน อีกทั้งเพื่อเป็นการก าหนด
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กรอบหรือเกณฑ์มูลค่าตน้ทุนของทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีน ามาใช้ในมิติของการท่องเท่ียวให้
ชดัเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน รวมไปถึงกระตุน้แนวคิดความสมดุลระหว่างการพฒันาและการ
อนุรักษ ์ส าหรับหน่วยงาน กลุ่มบุคคล ตลอดจนผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการแหล่งท่องเท่ียวน าไปใช้
เป็ น แนวท างต่ อยอดและพัฒ น าเป็ น เค ร่ือ ง มื อขั้ น พื้ น ฐ าน ในการวัดป ระ เมิน มู ล ค่ า
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆได ้เพื่อให้เกิดการพฒันาการท่องเท่ียวในพื้นท่ี
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 

1.2 ค าถามงานวจิยั 
 

1.   ตวับ่งช้ีส าหรับการประเมินมูลค่าทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีน ามาพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
ประเภทเกาะมีอะไรบา้ง 

2. น ้าหนกัความส าคญัของตวับ่งช้ีส าหรับการประเมินมูลค่าทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีพฒันา 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวประเภทเกาะเป็นอยา่งไร 
  

1.3 วตัถุประสงค์งานวจิยั 
 

1. เพื่อพฒันาตวับ่งช้ีท่ีสามารถน ามาประเมินมูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
ประเภทเกาะท่องเท่ียวทางทะเลของไทย 

2. เพื่อวิเคราะห์น ้าหนกัความส าคญัของตวับ่งช้ีส าหรับการประเมินมูลค่าทรัพยากร 
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะท่องเท่ียวทางทะเลของไทย 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. อุทยานแห่งชาติทางทะเลท่ีมีพื้นท่ีเกาะสามารถน าตวับ่งช้ีน้ีไปพฒันาส าหรับการ 
ประเมินมูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ 

2. ผูป้ระกอบธุรกิจเอกชนท่ีมีพื้นท่ีเกาะอยูภ่ายใตก้ารดูแลสามารถน าตวับ่งช้ีน้ีไปพฒันา 
ส าหรับการประเมินมูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะได ้

3. ผูท่ี้สนใจสามารถน าตวับ่งช้ีไปพฒันาต่อยอดเพื่อใชใ้นการประเมินมูลค่าในรูปแบบ 
อ่ืนๆ 
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4. ใช้เป็นขอ้มูลในการวางนโยบาย แผน และการจดัการพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวประเภท
เกาะ 

 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 
 

1. การศึกษาน้ีเป็นการพฒันาตวับ่งช้ีท่ีสามารถน ามาประเมินมูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียว 
ทางธรรมชาติประเภทเกาะท่องเท่ียวทางทะเลของไทยท่ีอยูใ่นขอบเขตการดูแลของอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเล (Marine National Park) โดยท่ีเกาะนั้นจ าตอ้งมีกิจกรรมการท่องเท่ียวเกิดข้ึน 

2. ในการศึกษาน้ีพฒันาตวับ่งช้ีเฉพาะเกาะท่ีมีลกัษณะทัว่ไปในพื้นท่ีทางทะเลเท่านั้น 
ไม่ไดร้วมถึงเกาะในพื้นท่ีน ้าจืด 
 

1.6 นิยามเชิงปฏิบัติการ 
 
1. ตวับ่งช้ี (Indicator) คือ ตวัแปรท่ีก าหนดข้ึนมาเพื่อด าเนินการวิเคราะห์คุณสมบติัและ 

น าไปพฒันาเป็นเกณฑใ์นการประเมินมูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ 
2. มูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติ คือ มูลค่าท่ีเกิดข้ึนจากการน าพื้นท่ีทาง 

ธรรมชาติมาด าเนินการให้เกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวข้ึน และไดมี้การประเมินมูลค่าออกมาเป็นใน
รูปของจ านวนเงิน 

3. ทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ คือ ทรัพยากรท่ีเกิดข้ึนเองตาม 
ธรรมชาติบนแผน่ดินท่ีมีน ้ าลอ้ม ซ่ึงอยูพ่น้น ้ า รวมถึงทรัพยากรในน ้ ารอบเกาะ และไดน้ ามาพฒันา
ให้เกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวข้ึน ในประเทศไทยมีเกาะท่ีไดรั้บการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเลจ านวน 24 แห่ง และอยูใ่นระหวา่งการประกาศอีก 2 แห่ง 
 

1.7 ข้อจ ากดังานวจิยั 
 

1. ขอ้จ ากดัเร่ืองจ านวนกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล เน่ืองจากจ านวนผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ ความ 
ช านาญ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัน้ีมีจ  านวนไม่มากจึงท าใหเ้กิดขอ้จ ากดัเร่ืองจ านวน
ของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 

2. ขอ้จ ากดัเร่ืองจ านวนกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล เน่ืองจากจ านวนผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ ความ 
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ช านาญ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัน้ีมีจ  านวนไม่มากจึงท าใหเ้กิดขอ้จ ากดัเร่ืองจ านวน
ของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 

3. ขอ้จ ากดัในเร่ืองของระยะเวลาของการศึกษาวิจยั 



 

 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการ
วิจยั ดงัน้ี 

2.1  ความรู้เก่ียวกบัตวับ่งช้ี 
2.2  ความรู้เก่ียวกบัการประเมินมูลค่า 
2.3  ความรู้เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวประเภทเกาะ 
2.4  ความรู้เก่ียวกบัเทคนิค EDFR 
2.5  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 ความรู้เกีย่วกบัตวับ่งช้ี 
 

2.1.1 ความหมายของตัวบ่งช้ี (Indicator) 
ค าว่าตวับ่งช้ี (Indicator) ในภาษาไทยมีการเรียกไวห้ลากหลาย เช่น ตวัช้ีวดั ตวับ่งช้ี ดชันีช้ี

วดั เคร่ืองช้ีวดั เป็นตน้ ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชเ้ป็นค าว่า “ตวับ่งช้ี” เป็นค ากลาง โดยท่ีมีผูใ้ห้นิยาม 
ความหมายของ ตวับ่งช้ี (Indicator) เป็นแนวทาง ดงัน้ี 

ทวีศิลป์  กุลนภาดล (2547) ไดใ้หค้วามหมายตวับ่งช้ีไวว้่า ตวับ่งช้ีเป็นสารสนเทศหรือค่าท่ี
สังเกตได ้เชิงปริมาณ หรือเป็นสารสนเทศเชิงคุณภาพ ซ่ึงใช้บ่งบอกสภาวะของส่ิงท่ีมุ่งวดั หรือ
สะทอ้นลกัษณะรวมทั้งปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานอยา่งกวา้งๆในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 

ศิริชยั  กาญจนวาสี (2547) ไดใ้ห้ความหมายตวับ่งช้ีไวว้่า ตวับ่งช้ี หรือตวัช้ีวดั หมายถึงตวั
ประกอบ ตวัแปร หรือค่าท่ีสังเกตได ้ซ่ึงใชบ่้งบอกสถานภาพหรือสะทอ้นลกัษณะของทรัพยากร
การด าเนินงานหรือผลการด าเนินงาน 

นงลักษณ์ วิ รัชชัย (2551) ได้ให้ความหมายของตัวบ่งช้ีไว้ว่า เป็นตัวประกอบหรือ
องคป์ระกอบท่ีแสดงถึงค่าของลกัษณะ หรือปริมาณของส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาเฉพาะในช่วงเวลาใด
เวลาหน่ึง มีค่าของตวับ่งช้ีระบุ หรือบ่งบอกถึงสถานการณ์ท่ีตอ้งการศึกษาเป็นองค์รวม และมี
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ขอบเขตท่ีชดัเจนพอท่ีจะน ามาเทียบกบัเกณฑ์ท่ีไดก้ าหนดไวเ้พื่อให้ไดค่้าความเปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์ท่ีตอ้งการศึกษา 

ไพรัช  มณีโชติ (2551) ได้ให้ความหมายตวับ่งช้ีไวว้่า ตวับ่งช้ีคือ องค์ประกอบย่อยๆท่ี
แสดงค่าออกมาถึงลกัษณะ หรือปริมาณของส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา ณ เวลาหน่ึง สามารถเปรียบเทียบกบั
เกณฑ์ท่ีตอ้งการ ประเมินได ้และสามารถเปรียบเทียบสภาพความเปล่ียนแปลงของส่ิงท่ีตอ้งการ
ศึกษาได ้ 

กิตติ ตีรเศรษฐ และคณะ (2552) ไดก้ าหนดนิยามความหมายตวับ่งช้ีไวว้่า ตวับ่งช้ี หมายถึง 
ชุดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผลการปฏิบติัการใดๆขององคก์รและบุคลากร 

สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช (2552) ไดอ้ธิบายไวว้า่ ตวับ่งช้ี เป็น
ส่ิงท่ีช่วยบ่งบอกคุณลกัษณะของส่ิงต่างๆ ให้เขา้ใจเป็นรูปธรรมได.้.. โดยอาศยัวิธีการคณิตศาสตร์
หรือสถิติประกอบ 

จิรัชญา  พดัศรีเรือง (2555) ได้ให้ความหมายตวับ่งช้ีไวว้่า ตัวบ่งช้ีเป็นองค์ประกอบท่ี
ก าหนดข้ึน เพื่อศึกษาเฉพาะจุดหรือช่วงเวลาท่ีก าหนด และให้สารสนเทศท่ีถูกตอ้งแม่นย  า แสดง
สถานภาพท่ีศึกษาเป็นค่าตวัเลข หรือปริมาณ 

จอย  ทองกล่อมสี (2555) ได้ให้ความหมายตัวบ่งช้ีไวว้่า ตัวบ่งช้ี หมายถึง ขอ้ความท่ี
พฒันาข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนแสดงถึงสถานภาพ ลักษณะการด าเนินงาน ผลการดาเนินงาน  เพื่อ
สะทอ้นหรือบอกสภาวะส่ิงใดส่ิงหน่ึง ในช่วงเวลาหน่ึง ซ่ึงแสดงในรูปค่าทัง่เกตไดใ้นเชิงปริมาณ
หรือ คุณภาพ น าไปสู่การตดัสินคุณค่าส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งการประเมิน 

อจัศรา  ประเสริฐสิน (2558) ไดใ้หค้วามหมายตวับ่งช้ีไวว้า่ตวับ่งช้ี หมายถึง ส่ิงท่ีมีค่าแสดง 
ถึงปริมาณ องค์ประกอบ ลกัษณะของส่ิงท่ีตอ้งการจะท าการศึกษาในช่วงเวลานั้นๆ ซ่ึงค่าไดจ้ะ
แสดง ระบุ และบ่งบอกถึงสถานภาพท่ีตอ้งการจะศึกษา มีความชดัเจนเพียงพอของผลท่ีไดจ้ากการ
ใชเ้กณฑก์ารประเมินนั้น รวมถึงเปรียบเทียบสถานภาพระหวา่งช่วงเวลาของส่ิงท่ีศึกษาเพื่อใหท้ราบ
ถึงความเปล่ียนแปลงได ้

จากการศึกษานิยาม ความหมายของตวับ่งช้ีท่ีมีผูนิ้ยามไวท่ี้ไดจ้ากการรวบรวมพอจะสรุป
ไดว้่าตวับ่งช้ี คือส่ิงท่ีสามารถให้ค่าหรือบ่งบอกคุณลกัษณะของส่ิงหรือเร่ืองท่ีจะท าการวดั ซ่ึงผลท่ี
ไดจ้ะออกมาในทางสถิติ โดยท่ีตวับ่งช้ีนั้นจะตอ้งบ่งบอกถึงช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงของส่ิงท่ีจะท าการ
วดั รวมไปถึงสถานท่ีท่ีใชใ้นการวดันั้นตอ้งเฉพาะเจาะจงดว้ย 
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2.1.2 ประเภทของตัวบ่งช้ี 
ส านกัแผนงานและโครงการพิเศษ ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2550) ได้

อธิบายถึงตวับ่งช้ีวา่ เป็นส่ิงท่ีถูกตั้งค่า หรือก าหนดค่าข้ึนเพื่อใชส้ าหรับการวดั การประเมิน ผลของ
การปฏิบติังานในเร่ืองนั้นๆวา่ไดผ้ลออกมาเป็นอยา่งไร ซ่ึงสามารถแบ่งประเภทของตวับ่งช้ีได ้3 
ประเภท ดงัน้ี 

2.1.2.1 ตวับ่งช้ีเชิงปริมาณ คือ ตวัช้ีวดัท่ีถูกก าหนดข้ึนเพื่อใชว้ดัส่ิงท่ีนบัได ้หรือส่ิง
ท่ีมีลกัษณะเชิงกายภาพ โดยมีหน่วยการวดั เช่น จ านวน ร้อยละ และระยะเวลา เป็นตน้ ตวัช้ีวดัเชิง
ปริมาณจะเหมาะส าหรับการวดัในส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้เป็นรูปธรรม และมีความชดัเจน 

2.1.2.2 ตวับ่งช้ีเชิงปริมาณท่ีใชว้ดัส่ิงท่ีเป็นนามธรรม (ตวัช้ีวดัเชิงสังคม) การวดัใน
หลายกรณีจะเก่ียวกับส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เช่น ความพึงพอใจ ระดับความเขา้ใจของผูเ้ขา้รับการ
อบรม เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ี แมจ้ะไม่มีลกัษณะเชิงกายภาพท่ีสามารถนบัเป็นจ านวนไดอ้ยา่งชดัเจน แต่
สามารถวดัเป็นเชิงปริมาณได ้โดยสร้างเคร่ืองมือวดัเพื่อใชว้ดัส่ิงท่ีเป็นนามธรรมเหล่าน้ีข้ึน เช่น การ
วดัความพึงพอใจอาจท าได้โดยการพฒันาเคร่ืองมือวดั ซ่ึงได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจ 
เพื่อให้ผูรั้บบริการเป็นผูป้ระเมิน โดยคะแนนสูง หมายถึง พึงพอใจมาก ส่วนคะแนนต ่า หมายถึง 
พึงพอใจนอ้ย ทั้งน้ี คะแนนท่ีไดรั้บมาจากผูรั้บบริการแต่ละราย เม่ือน ามาประมวลผลร่วมกนัจะได้
คะแนนเฉล่ียท่ีแสดงถึงระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวม 

2.1.2.3 ตวับ่งช้ีเชิงคุณภาพ คือ ตวัช้ีวดัท่ีใชว้ดัส่ิงท่ีไม่เป็นค่าเชิงปริมาณ หรือเป็น
หน่วยวดัใดๆ แต่จะเป็นการวดัท่ีอิงกบัค่าเป้าหมายท่ีมีลกัษณะพรรณนา หรือเป็นค าอธิบายถึงเกณฑ์
การประเมิน ณ ระดบัค่าเป้าหมายต่างๆตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายน้ี จึงท าหนา้ท่ีเสมือนหน่ึงเป็นเกณฑ์
หรือกรอบก ากบัการใชว้ิจารณญาณของผูป้ระเมิน 
 

2.1.3 คุณลกัษณะของตัวบ่งช้ีทีด่ี 
ศิริชยั กาญจนวาสี (2544) ไดอ้ธิบายถึง คุณสมบติัของการเป็นตวับ่งช้ีท่ีดีไวด้งัน้ี 

1) ความตรง (validity) ตวับ่งช้ีท่ีดีจะตอ้งบ่งช้ีไดต้ามคุณลกัษณะท่ีตอ้งการ
วดัไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า ซ่ึงมีลกัษณะส าคญัดงัน้ี 

(1) ตรงประเดน็ (relevant) ตวับ่งช้ีดีตอ้งสามารถช้ีวดัไดต้รงอยา่งตรง
ประเดน็ มีความเช่ือมโยงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดัประเมิน  

(2) ความเป็นตวัแทน (representative) ตวับ่งช้ีจะตอ้งเป็นตวัแทน
คุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดัประเมินหรือมีทศันคติท่ีครบองคป์ระกอบท่ีส าคญัของแต่ละส่ิงท่ีตอ้งการ
วดัประเมิน 
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2) ความเท่ียงตรง (reliability) ความเท่ียงตรงถือวา่เป็นคุณลกัษณะส าคญั
อีกประการหน่ึงของการเป็นตวับ่งช้ีท่ีดี ซ่ึงตวับ่งช้ีตอ้งท าการวดัประเมินผลไดอ้อกมาใหมี้ความ
น่าเช่ือถือ เท่ียงตรงไม่วา่จะท าการวดัประเมินซ ้ากต็าม ซ่ึงความเท่ียงตรงมีลกัษณะส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(1) ความเป็นปรนยั (objectivity) กล่าวคือตวับ่งช้ีท่ีน ามาใชช้ี้วดั
ประเมิน ผล หรือค่าท่ีไดอ้อกมาจากตวับ่งช้ีควรข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ท่ีเป็นอยูห่รือเป็นไปตาม
คุณสมบติัของส่ิงท่ีท าการวดัประเมินนั้นมากกวา่ท่ีจะข้ึนอยูก่บัความรู้สึก 

(2) ความคลาดเคล่ือนต ่า (minimum error) ตวับ่งช้ีท่ีเหมาะสมตอ้งการ
วดัประเมินจ าเป็นตอ้งมีค่าความคลาดเคล่ือนของผลท่ีท าการวดัประเมินออกมาต ่า ฉะนั้นขอ้มูลท่ีใช้
ในการวดัประเมินจกัตอ้งมาจะแหล่งขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

3) มีความเป็นกลาง (neutrality) กล่าวคือการเป็นตวับ่งช้ีท่ีดีจะตอ้งบ่งช้ี
ดว้ยความเป็นกลาง ไม่มีความล าเอียงใส่อคติ (bias) ลงไปในการวดัประเมิน ขอ้มูลจะตอ้งไม่ถูกชกั
จูงช้ีน าเนน้ผลไปดา้นในดา้นหน่ึงดว้ยความไม่ยติุธรรม 

4) มีความไว (sensitivity) กล่าวคือคุณลกัษณะของตวับ่งช้ีท่ีใชใ้นการวดั
ประเมินตอ้งสามารถผนัแปรตอ้งสถานการณ์นั้นๆ หรือสามารถปรับประยกุตไ์ดอ้ยา่งทนัเหตุการณ์ 
ซ่ึงควรมาตรวดัท่ีมีความละเอียดเหมาะสมเพียงพอ 

5) ความสะดวก (practicality) การเป็นตวับ่งช้ีท่ีดี ตวับ่งช้ีนั้นจะตอ้ง
สะดวกต่อการน าไปใชใ้นการวดัประเมิน ไม่ยุง่ยากจนเกินไป หรือง่ายจนผลค่าท่ีไดจ้ากการัด
ประเมินขาดความน่าเช่ือถือ ซ่ึงควรมีคุณลกัษณะดงัน้ี 

(1) การเกบ็ขอ้มูลง่าย (availability) สามารถน าตวับ่งช้ีนั้นๆไปใชใ้น
การวดัประเมิน การเกบ็ขอ้มูล การสงัเกต การบนัทึกขอ้มูลไดส้ะดวกและง่ายต่อการใชง้าน 

(2) การแปลความหมายง่าย (interpretability) ควรใหค่้าของการวดั
ประเมินท่ีมีผล หรือค่าจุดสูงสุดและต ่าสุดท่ีชดัเจนเขา้ใจง่าย และสามารถสร้างเกณฑต์ดัสินคุณภาพ
ได ้

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2552) ไดร้ะบุถึง คุณลกัษณะของตวับ่งช้ีท่ีดี 
ตามแนวทางของ SMART Object ประกอบดว้ยดงัน้ี 

1) Specific: S = เจาะจง มีความเฉพาะเจาะจง ตวัช้ีวดัควรมีความชดัเจน
และมีความหมายมุ่งไปยงัส่ิงท่ีวดั ควรก าหนดตวัช้ีวดัใหช้ดัเจน ไม่ก ากวม เพื่อมิใหเ้กิดการตีความ
ผดิพลาดและเพื่อส่ือสารความเขา้ใจใหต้รงกนัทัว่ทั้งองคก์ร  
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2) Measurable: M = วดัได ้เป็นตวัช้ีวดัท่ีสามารถน าไปวดัผลการ
ปฏิบติังานไดจ้ริง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัสามารถน าไปเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากตวัช้ีวดัอ่ืนและ
ใชว้ิเคราะห์ความหมายทางสถิติได ้ 

3) Attainable/ Achievable: A = บรรลุผล สามารถบรรลุผลส าเร็จได ้
องคก์รไม่ควรใชต้วัช้ีวดัผลการด าเนินงานหลกัท่ีองคก์รไม่สามารถควบคุมใหเ้กิดผลไดโ้ดยตรง 

4) Realistic: R = เป็นจริงได ้มีความสมจริง ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานหลกั
มีความเหมาะสมกบัองคก์รและไม่ใชต้น้ทุนการวดัท่ีสูงเกินไป  

5) Time Bound: T = ภายใตก้รอบเวลาท่ีเหมาะสม สามารถใชว้ดัผลการ
ปฏิบติังานไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด ควรปรับปรุงตวัช้ีวดัใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

 

2.2 ความรู้เกีย่วกบัการประเมินมูลค่า 
 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าท่ีจะน าเสนอในการศึกษาน้ี เป็นการอธิบายถึง
แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินมูลค่าซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัและนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายใน
การประเมินมูลค่าท่ีเป็นทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ โดยเป็นการน าเสนอแนวคิดเบ้ืองตน้แก่ผูท่ี้สนใจ
ในด้านการประเมินมูลค่าของท่ีต้องการศึกษาในรายละเอียดเก่ียวกับการประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ต่อไป (กลัยาณี พรพิเนตพงศ,์ 2550)  

 
2.2.1 มูลค่าโดยรวมทางเศรษฐศาสตร์ (Total Economic Value) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 

รูปแบบ ดังนี ้ 
2.2.1.1 มูลค่าการใช้ประโยชน์ (Use Value) หมายถึงมูลค่าท่ีเกิดจาการน าไปใช้

ประโยชน์ แบ่งออกได ้3 รูปแบบ คือ   
1) มูลค่าการใชโ้ดยตรง (Direct Use Value) หมายถึง มูลค่าท่ีคิดจากรายได้

การใชท้รัพยากรโดยตรง เช่น รายไดจ้ากการจบัสัตวน์ ้ า รายไดจ้ากการท่องเท่ียวในแหล่งปะการัง
รวมถึงค่าเดินทาง ค่าท่ีพักนักท่องเท่ียว รวมทั้ งการลงทุนในการบูรณะทรัพยากร ซ่ึงการใช้
ประโยชน์จะมี 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่  1) การใชป้ระโยชน์จากการดึงทรัพยากรมาใช ้(Extractive Use) 
เช่น การจบัสัตวน์ ้ ามาเพื่อการบริโภค และ 2) การใชป้ระโยชน์แบบไม่ดึงทรัพยากรมาใช ้เช่น การ
ท ากิจกรรมท่ีชายหาดของนกัท่องเท่ียว  

2) มูลค่าการใช้ทางอ้อม (Indirect Use Value) หมายถึง มูลค่าการใช้
ทรัพยากรท่ีไม่สามารถน ามาขายไดโ้ดยตรง คือไม่มีราคาผา่นตลาด แต่มีคุณค่ามหาศาลและยากต่อ
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การประเมิน เช่น การรักษาไวซ่ึ้งระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ในทะเล เป็นท่ีเล้ียงตวั วางไข่ 
อนุบาล เป็นท่ีอยู่อาศัยและเจริญเติบโตของทรัพยากรสัตว์และพืชในห่วงโซ่อาหาร และจาก
การศึกษาในงานวิจยัหลายเร่ืองพบว่า การใชท้รัพยากรทางออ้มน้ีมีมูลค่ามากกว่ารายไดจ้ากการใช้
ประโยชน์โดยตรงอยา่งมา 

3) มูลค่าท่ีเกิดจากการเลือกท่ีจะสงวนไวใ้ช้ในอนาคต (Option Value) 
หมายถึง มูลค่าท่ีสังคมใหแ้ก่ทรัพยากรเพื่อเกบ็ไวใ้ชใ้นอนาคตหากตอ้งการใช ้เช่น การประกาศเขต
พื้นท่ีรักษาพนัธ์สตัวป่์า การประกาศเขตหา้มจ าสตัวน์ ้ าในพื้นท่ีทางทะเลในเขตอุทยาน เป็นตน้ 

2.2.1.2 มูลค่าไม่ใชป้ระโยชน์ (Non-Use Value)  
มูลค่าไม่ใช้ประโยชน์ (Non-Use Value) หมายถึงคุณค่าของทรัพยากรจากการไม่ได้ใช้

ทรัพยากรโดยตรงแต่บุคคลหรือสังคมมีความตอ้งการให้ทรัพยากรน้ีด ารงอยูเ่พื่อตนเองและบุคคล
อ่ืนในอนาคตโดยท่ีประชาชนไม่ไดรั้บประโยชน์จากทรัพยากรนั้นเลยไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม
มูลค่าไม่ใชป้ระโยชน์ไดแ้ก่ 

1) มูลค่าการคงอยู่ (Existence Value) หมายถึง มูลค่าท่ีสะท้อนความ
ปรารถนาของตวับุคคลท่ีตอ้งการใหท้รัพยากรนั้นด ารงอยูต่่อไปในอนาคต แมว้่าบุคคลนั้นจะไม่ได้
มีส่วนร่วมในการใชป้ระโยชน์ หรือไม่มีโอกาสไดใ้ชท้รัพยากรเหล่านั้นเลยก็ตาม แต่บุคคลนั้นก็มี
ความรู้สึกพอใจท่ีทรัพยากรเหล่านั้นยงัคงอยู ่

2) มูลค่าเพื่อลูกหลาน (Bequest Value) หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรท่ี
บุคคลในยคุรุ่นปัจจุบนัตอ้งอนุรักษ์เก็บรักษาไวใ้ห้คงอยูสื่บไปถึงรุ่นลูกหลานในอนาคต เพื่อให้ได้
เห็นหรือไดใ้ชป้ระโยชน์จากทรัพยากรเหล่านั้น 
 

2.2.2 มูลค่าทรัพยากรทางทะเลเป็นการคิดมูลค่าโดยดัดแปลงจากเทคนิคการคิดมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์โดยรวมของทรัพยากรทั่วไป  

          มูลค่าทรัพยากรทางทะเลเป็นการคิดมูลค่าโดยดดัแปลงจากเทคนิคการคิดมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์โดยรวมของทรัพยากรทัว่ไปโดยมี 2 ลกัษณะ คือ (ประวีณ ลิมปสายชล, 2546) 

2.2.2.1 การคิดมูลค่าทรัพยากรทางทะเลโดยตรง หมายถึง ทรัพยากรทั้งท่ีมีชีวิต
และไม่มีชีวิตซ่ึงเป็นผลผลิตหรือบริการท่ีมีราคาในตลาดโดยตรง สามารถน ารายไดไ้ปประเมิน
มูลค่าการใชป้ระโยชน์โดยตรง นอกจากน้ีการประเมินมูลค่าทรัพยากรทางทะเลโดยตรง ยงัสามารถ
น ารายไดท่ี้เกิดจากกิจกรรมนนัทนาการหรือการท่องเท่ียวมาคิดเป็นมูลค่าของทรัพยากร 
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2.2.2.2 การคิดมูลค่าทรัพยากรทางทะเลโดยออ้ม เป็นการมุ่งประเมินแบบบูรณา
การของมูลค่าทางระบบนิเวศโดยเน้นทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและชีววิทยา ซ่ึงไม่มีราคาโดยตรงทาง
การตลาด แต่มีวิธีการประเมินเพื่อสะทอ้นมูลค่าออกมา ท่ีนิยมใชมี้อยูด่ว้ยกนั 6 วิธี คือ 

1) การประเมินมูลค่าทรัพยากรทางทะเลโดยการเทียบเคียงราคาผา่นตลาด 
(Market based technique) เป็นการประเมินมูลค่าสินค้าใดๆ ท่ีไม่ได้ซ้ือขายในตลาดโดยตรง 
เพียงแต่ใชร้าคาในตลาดเป็นตวักลางในการเทียบเคียง  

2) การประเมินมูลค่าทรัพยากรทางทะเลโดยการเทียบเคียงส่วนเพิ่ม
ผลผลิต (Marginal effect on production) มี 2 แบบ คือ การเทียบเคียงผลผลิตโดยตรงลดลง ตาม
หลกัการท่ีว่า หากระบบนิเวศถูกกระทบกระเทือนผลผลิตจะลดลง และท าใหมู้ลค่าผา่นตลาดลดลง
ดว้ย อีกแบบคือการเทียบเคียงทางผลผลิตชีวภาพ ทรัพยากรบางชนิดอาจไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจใน
ดา้นการใชบ้ริโภค แต่มีคุณค่ามหาศาลดา้นอุตสาหกรรมทางชีวภาพ  

3) การประเมินมูลค่าทรัพยากรทางทะเลโดยการเทียบเคียงกบัการลงทุน 
(Cost-based technique) เป็นวิธีการประเมินมูลค่าทรัพยากรจากการใชห้ลกัการสละผลประโยชน์ท่ี
ควรจะได ้เพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ มี 3 ลกัษณะ คือ การ
ประเมินมูลค่าทรัพยากรจากการเสียโอกาส การประเมินมูลค่าทรัพยากรจากการลงทุนในเชิง
ป้องกนั (Preventive cost) และการลงทุนทดแทน (Replacement cost) 

4) การประเมินมูลค่าทรัพยากรทางทะเลด้วยวิธีการส ารวจด้านการใช้
ประโยชน์  (Contingent Valuation Method: CVM) เป็นวิธีการประเมินมูลค่าโดยทางอ้อม ใช้
พื้นฐานการวิจยัโดยการสอบถามผูใ้ชท้รัพยากรว่าเตม็ใจท่ีจะจ่าย (Willingness to pay: WTP) หรือ
เตม็ใจท่ีจะรับการชดเชย (Willingness to accept: WTA) ในการใชท้รัพยากรและให้คงอยู่ตลอดไป 
วิธีน้ีใชห้ลกัการประเมินสถานการณ์ซ่ึงสมมุติให้ทรัพยากรมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงเป็นสถานการณ์
สมมุติท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนจริง เป็นวิธีท่ีนิยมใชก้นัมากในงานวิจยัท่ีมีการศึกษาเร่ืองการประเมินมูลค่า
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

5) การประเมินมูลค่าทรัพยากรทางทะเลด้านนันทนาการหรือการ
ท่องเท่ียว (Travel Cost Method: TCM) แนวคิดของวิธีการน้ีคือ ทรัพยากรให้คุณประโยชน์ในทาง
นนัทนาการแก่ผูเ้ดินทางซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนระหว่างการเดินทาง ฉะนั้น จึงน าค่าใชจ่้ายและค่า
เวลาท่ีสูญเสียไปในการเดินทางเป็นตวัแทนของราคา 

6) การประเมินมูลค่าทรัพยากรโดยวิธีประเมินคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
(Hedonic Price Method: HPM) เป็นการประเมินมูลค่าทรัพยากรผา่นตลาดข้ึนกบัองคป์ระกอบของ
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ทรัพยากรโดยเน้นการบริการดา้นคุณภาพสภาพแวดลอ้ม เช่น ความสวยงามของภูมิทศัน์ อากาศ
บริสุทธ์ิ และอ่ืนๆ ซ่ึงคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีจะมีผลต่อความเตม็ใจท่ีจะจ่ายของผูใ้ชท้รัพยากร 
 

2.3 ความรู้เกีย่วกบัแหล่งท่องเทีย่วประเภทเกาะ 
 

ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542) ไดใ้ห้ความหมายของค าว่าเกาะไวว้่า เกาะ 
เป็นส่วนของแผน่ดินท่ีมีน ้ าลอ้มรอบ และยงัมีบางส่วนของแผน่ดินท่ีไม่ไดอ้ยูเ่หนือน ้าตลอดเวลา  

กฎหมายระหว่างประเทศว่าดว้ยทะเล (1982) ไดใ้ห้ความหมายของเกาะว่าเป็นบริเวณแผน่ดิน
ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มีน ้ าลอ้มรอบและจะตอ้งอยูเ่หนือน ้ าในช่วงเวลาท่ีน ้ าข้ึนสูงสุด ซ่ึงแต่ละ
เกาะจะมีอาณาเขตพื้นท่ีเป็นของเกาะเอง ไม่นับรวมหินโสโครก (Rock) ท่ีมนุษยไ์ม่สามารถใชอ้ยู่
อาศยัได ้ 

สถาบนัวิจยัสภาวะแวดลอ้ม (2547) ไดอ้ธิบายไวว้่า เกาะ หมายถึง สวนของ แผ่นดินท่ีมีน ้ า
ลอ้มรอบตลอดเวลา โดยตวัเกาะจะตอ้งมีแผน่ดินท่ีพน้ผิวน ้ าในขณะท่ีน ้ าข้ึนสูงสุด ระบบนิเวศบน
เกาะจะไม่สามารถเช่ือมต่อกบัระบบนิเวศบนบกของแผ่นดินใหญ่หรือเกาะอ่ืนได ้เวน้แต่จะอาศยั
การเช่ือมต่อทางน ้ า หรือทางอากาศเท่านั้น ทั้งน้ีเกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น ้ า หรือท่ีลุ่ม ขงั เช่น บึง 
หรือทะเลสาบกไ็ด ้

อนุวฒัน์ นทีวฒันา (2553) ให้ความหมายไวว้่า “เกาะ หมายถึง บริเวณท่ีดิน หิน หรือทรายท่ี
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ลอ้มรอบด้วยน ้ า และอยู่เหนือน ้ าตลอดเวลา ทั้ งน้ีเกาะอาจอยู่ในทะเล  
แม่น ้ า หรือท่ีลุ่มขงั เช่น บึง หรือทะเลสาบกไ็ด ้

ส านักพฒันาแหล่งท่องเท่ียว (2552) ได้อธิบายถึงแหล่งท่องเท่ียวประเภทเกาะไวว้่า แหล่ง
ท่องเท่ียวประเภทเกาะ เป็นสถานท่ีท่ี เปิดให้มีการท่องเท่ียว มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีดึงดูด
นักท่องเท่ียวท่ีสนใจเดินทางมาเยือน เพื่อความเพลิดเพลิน การนันทนาการ และกิจกรรมเพื่อ
การศึกษาความรู้ในรูปแบบใกลชิ้ดธรรมชาติ เช่น กิจกรรมด าน ้ า ดูปะการัง ดูสัตวท์ะเล การเล่นน ้ า 
กิจกรรมดูนก เป็นตน้ ซ่ึงจะพิจารณาเฉพาะเกาะท่ีอยูใ่นทะเลเท่านั้น และไดแ้บ่งประเภทของแหล่ง
ท่องเท่ียวประเภทเกาะไว ้2 รูปแบบ คือ 

1. เกาะท่ีมีการพฒันาแลว้ เป็นเกาะท่ีไดมี้การพฒันาโดยมนุษย ์มีผูรู้้จกั มีผูเ้ดินทางไปท่องเท่ียว
แลว้ 

2. เกาะท่ียงัไม่ไดรั้บการพฒันา เป็นเกาะท่ียงัไม่มีคนรู้จกั หรือยงัไม่มีการพฒันาเพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว มกัจะเป็นเกาะท่ีมีขนาดกลางหรือขนาดเลก็ โดยยงัคงความเป็นสภาพธรรมชาติอยู ่
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จากนิยามความหมายของเกาะขา้งต้น พอจะสรุปได้ว่า เกาะ เป็นพื้นท่ีของแผ่นดินท่ีมีน ้ า
ลอ้มรอบตลอดเวลา โดยจะตอ้งอยูเ่หนือน ้ าในช่วงเวลาท่ีน ้ าทะเลข้ึนสูงสุด และมีพื้นท่ีบางส่วนไม่
อยู่พน้น ้ า มีระบบนิเวศเฉพาะของแต่ละเกาะซ่ึงแตกต่างกนัไป จนบางเกาะมีเอกลกัษณ์โดดเด่น
กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียว   
 

2.4 ความรู้เกีย่วกบัเทคนิค EDFR 
 

2.4.1 ความเป็นมาของเทคนิค EDFR 
    EDFR ย่อมาจากค าว่า  Ethnographic Delphi Futures Research  ซ่ึงเป็นเทคนิคในการศึกษา 

หรือการพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคต เป็นการวางเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับการก าหนดให้เกิดส่ิงท่ี
คาดหวงัข้ึน และเป็นส่ิงท่ีจะกระท าในอนาคต การวิจยัอนาคต (Future Research) เป็นการวิจยัท่ีมี
จุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายถึงทางเลือกอนาคตท่ีเป็นไปไดแ้บบต่างๆ ส าหรับการประเมินสถานภาพใน
ปัจจุบนั และบ่งช้ีผลท่ีเป็นไปได ้การวิจยัในปัจจุบนันั้นมีรูปแบบท่ีแตกต่างไปจากเดิมมาก เน่ืองจาก
ไดมี้การประยกุตบู์รณาการเทคนิคกบัวิธีการวิจยัแบบอ่ืนๆมาใชร่้วมดว้ย  

จุมพล พูลภทัรชีวิน (2551) ไดอ้ธิบายไวว้่า ค  าว่าการวิจยัอนาคต มีท่ีมาจากภาษาองักฤษค าว่า 
“Futures Research” ซ่ึงเป็นค าศพัทเ์ฉพาะ (Technical Term) ท่ีส่ือถึงแนวคิด วิธี กระบวนการ และ
ระเบียบท่ีใชใ้นการศึกษาแนวโนม้ท่ีมีความเป็นไปไดใ้นอนาคตเก่ียวกบัเร่ืองท่ีท าจะการศึกษา ทั้ง
แนวโน้มท่ีพึ่ งประสงค์ และไม้พึ่ งประสงค์ จึงได้ให้มีตัว “S” ต่อท้ายค าว่า Future เพื่อสะท้อน
แนวคิดว่าเร่ืองของอนาคตนั้น ซ่ึงมีความเป็นไปไดใ้นหลายทิศทาง จึงตอ้งท าการศึกษาแนวโนม้ท่ี
คาดว่าเป็นไปไดเ้หล่านั้นให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ผูท่ี้ท  าการศึกษาวิจยัในเร่ืองอนาคตอย่าง
เป็นระบบโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัอนาคต เรียกว่านักวิจยัอนาคต ส่วนนักคิดและนักทฤษฎีเก่ียวกบั
อนาคตเรียกวา่ นกัอนาคตนิยม ค าท่ีใชเ้รียกกลุ่มบุคคลเหล่าน้ี คือ นกัอนาคต 

การวิจยัอนาคต เป็นวิธีการท านายภาพในอนาคต ซ่ึงแต่ละเทคนิคจะมีวิธีการและหลกัการท่ี
คลา้ยคลึงกนั แต่จะมีความแตกต่างกนัตรงความสลบัซบัซอ้นและความเป็นระบบระเบียบของแต่ละ
เทคนิคเท่านั้น วิธีการหลกัๆ ท่ีใชใ้นการวิจยัอนาคตมี 3 วิธี ไดแ้ก่  

1. การคาดการณ์แนวโนม้ (Trend Projection) เป็นการคาดการณ์แนวโนม้ดา้นปริมาณ  
2. การเขียนภาพอนาคต (Scenario Writing) เป็นการส ารวจความเป็นไปไดข้องอนาคตจาก

จินตนาการว่า จะมีอะไรเกิดข้ึน เป็นความพยายามในการจินตนาการถึงความเป็นไปไดใ้นอนาคต
บนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีมีอยู่จริง และประโยชน์ของภาพอนาคตช่วยให้เขา้ใจไดว้่าจะเกิดอะไรข้ึน
ในลกัษณะของผลจากการตดัสินใจท่ีจะตอ้งเกิดข้ึน  
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3. การปรึกษาผูอ่ื้น (Consulting Others) เป็นการปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิจะ
ช่วยท าให้เกิดภาพท่ีมีความเขา้ใจและสามารถตดัสินใจดีข้ึน ดงันั้นจึงไดมี้การพฒันาวิธีการวิจยั
อนาคตหลากหลายวิธีการเพื่อให้ขอ้สรุปฉนัทามติของ ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิ การสร้างภาพ
อนาคต สร้างไดใ้น 2 ลกัษณะ คือ รูปแบบ (Model) และการจ าลอง (Simulation) ทั้งสองลกัษณะ
เป็นการจ าลองเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเพื่อช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจ หรือตดัสินใจไดดี้ข้ึน 

ในปี พ.ศ. 2522 อ.จุมพล พูลภทัรชีวิน อาจารยป์ระจ าภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไดพ้ฒันาข้ึนเทคนิคการวิจยัอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi 
Futures Research) น้ีข้ึน ซ่ึงเป็นการน าการวิจยัดว้ยเทคนิคการวิจยัแบบ EFR (Ethnographic Futures 
Research) ผสานเขา้ดว้ยกนักบัการวิจยัดว้ยเทคนิคเดลฟาย (Delphi) เป็นเทคนิคการวิจยัท่ีน าจุดเด่น
หรือขอ้ดีของเทคนิค EFR และเทคนิค Delphi เขา้ดว้ยกัน ซ่ึงทั้งสองเทคนิคการวิจยัน้ีจะช่วยแก้
จุดอ่อนของแต่ละเทคนิคได ้ การศึกษาวิจยัดว้ยเทคนิค EDFR เป็นเทคนิควิธีหน่ึงในวิจยัอนาคตท่ี
ตอบสนองจุดมุ่งหมาย และความเช่ือพื้นฐานของการวิจยัอนาคต ซ่ึงหลกัของการวิจยัดว้ยเทคนิค 
EDFR มีความคลา้ยคลึงกบัเทคนิคเดลฟาย แต่ไดมี้การปรับกระบวนการวิธีให้มีความยืดหยุน่และ
เหมาะสมมากยิ่งข้ึน โดยในส่วนรอบแรกของการศึกษาวิจยั จะท าการเก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์
แบบเทคนิค EFR ท่ีไดรั้บการปรับปรุงพฒันา และหลงัจากไดท้ าการสัมภาษณ์ในรอบแรก ผูว้ิจยัจะ
น าขอ้มูลท่ีได้นั้ นมาท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แลว้จดัสร้างเป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงมกัอยู่ในรูปของ
แบบสอบถาม แลว้จึงส่งกลบัไปให้ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัตอบตามรูปแบบของการวิจยั
ดว้ยเทคนิคเดลฟาย  

 
2.4.2 ขั้นตอนการวิจัยด้วยเทคนิค EDFR 
ส่วนในขั้นตอนการวิจยัด้วยเทคนิค EDFR จะคลา้ยคลึงกับเทคนิคเดลฟาย แต่จะมีการ

ปรับปรุงวิธีใหมี้ความยดืหยุน่และมีความเหมาะสมมากข้ึน ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
1. การก าหนดและคดัสรรผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงส่วนน้ีส าคญัมากเหมือนเทคนิคเดลฟาย เพราะ 

ผูเ้ช่ียวชาญจะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือออกมา อีกทั้งผูว้ิจยัตอ้งติดตามกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเป็นการ
ส่วนตวั อธิบายจุดมุ่งหมายต่างๆของงานวิจยั ระยะเวลา และโยชน์ของงานวิจยันั้นๆ  

2. การสัมภาษณ์ดว้ยเทคนิค EDFR ในรอบท่ี 1 ดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึก  เร่ิมการสมัภาษณ์
จากภาพอนาคตท่ีมีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญคิดในหลายแง่มุม ซ่ึงการสัมภาษณ์
ให้ผูเ้ช่ียวชาญมองในแง่บวกก่อนแลว้ตามดว้ยแง่ลบมีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด โดยการสัมภาษณ์
เร่ิมจาก ภาพอนาคตทางท่ีดี (Optimistic Realistic Scenario) ภาพอนาคตทางท่ีไม่ดี (Pessimistic 
Realistic Scenario) ภาพอนาคตท่ีมีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงหากผูว้ิจยัตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมก็
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สามารถท่ีจะสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆท่ีตอ้งการได ้และเพิ่มประเด็นค าถามนั้นในการสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญท่านต่อๆไป 

3.   การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูล น าผลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ในรอบท่ี  1 นั้ นมา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มา เพื่อสร้างเป็นแบบสอบต่อไป ซ่ึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการตัด
ขอ้ความท่ีซ ้ ากนั หรือส่วนท่ีเกินจากงานวิจยัออกไป แลว้สรุปเป็นประเด็นส าคญัท่ีมีการเขียนเป็น
ภาษาท่ีสั้น กะทดัรัด โดยพยายามรักษาความหมายเดิมของผูเ้ช่ียวชาญไวใ้หม้ากท่ีสุด 

4. การสร้างเคร่ืองมือในกระบวนการศึกษา ขั้นตอนน้ีเป็นท่ีส าคญัและยากท่ีสุดของการ
วิจัย เพราะเป็นการน าขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทุกคนมารวมกัน มีการตดัทอน
ขอ้ความท่ีซ ้ ากนั หรือตดัส่วนท่ีเกินออกไปเพื่อให้อยูใ่นกรอบท่ีไดก้ าหนดไว ้และเลือกสรรถอ้ยค า
ท่ีครอบคลุมขอ้ความดงักล่าว ทั้งน้ีจะตอ้งพยายามรักษาเน้ือความของผูใ้ห้สัมภาษณ์ไวใ้ห้มากท่ีสุด 
ควรเขียนสรุปออกมาเป็นภาษาท่ีสั้น ไดใ้จความ ตรงประเดน็ โดยรักษาความหมายเดิมท่ีผูเ้ช่ียวชาญ
ให้ไวม้ากท่ีสุด เขียนสรุปออกมาเพียงประเด็นเดียวใน 1 ขอ้ เพื่อไม่ให้ผูเ้ช่ียวชาญเกิดความสับสน
ในประเดน็นั้นๆ  

5. การท า EDFR ในรอบท่ี  2 และรอบท่ี  3 ให้ มีการน าแบบสอบถามไปสอบถาม
ผูเ้ช่ียวชาญ และน าแบบสอบถามนั้นมาวิเคราะห์ดว้ยสถิติพื้นฐาน เพื่อท าการจ าแนกขอ้มูลหาฉนัทา
มติ (Consensus) ซ่ึงผลลพัธ์ของค าถามท่ีผูเ้ช่ียวชาญจะไดรั้บตอบกลบัไปนั้นจะอยู่ในรูปของสถิติ
ค่ามธัยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interguartile Range) ซ่ึง
ผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านจะไดรั้บขอ้มูลในรูปแบบของสถิติ ซ่ึงเป็นค าตอบของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อให้
ผูเ้ช่ียวชาญทราบความเหมือนหรือความแตกต่างของในแต่ละค าตอบจากผูเ้ช่ียวชาญท่านอ่ืนๆ 
ตลอดจนเพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญแต่ละท่านไดท้บทวนค าตอบของตนเองอีกคร้ัง 
 ทั้งน้ีจ  านวนรอบของการท าวิจยัข้ึนอยู่กบัจุดมุ่งหมาย งบประมาณ เวลา และก าลงัคนของ
การวิจยั ทั้ งน้ีพิจารณาจากค าตอบท่ีได้ว่ามีความเป็นเอกพนัธ์แล้วหรือยงั มี Homogeneity ของ
ค าตอบหรือมีฉันทามติ (Consensus) ของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีครอบคลุมเร่ืองท่ีศึกษามากพอแลว้หรือ
ยงั 

6. การเขียนภาพอนาคต เป็นน าผลของการตอบแบบสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์
ตามเกณฑ์ท่ีไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงโดยทัว่ไปจะยึดถือตามเกณฑ์ท่ีค่ามธัยฐาน (Median) ท่ี 3.5 ข้ึนไป 
กล่าวคือมีแนว้โนม้ความเป็นไปไดค่้อนขา้งสูง และความสอดคลอ้งของค าตอบโดยพิจราณาจากค่า
พิสยัระหวา่งควอไทล ์(Interquartile Range) ท่ีไม่เกิน 1.5  
 โดยสรุปงานวิจยัอนาคต EDFR ขั้นตอนแรกจะเป็นการสัมภาษณ์แบบรูปแบบเทคนิค 
EFR และน าขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แลว้สร้างเป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงส่วนใหญ่มกัจะเป็น
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แบบสอบถาม แลว้จึงส่งกลบัไปให้ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อหาฉันทามติ (Consensus) ซ่ึงมกัจะท า 2-3 รอบ 
หลงัจากนั้ นจะน าค าตอบท่ีได้มาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวโน้มท่ีมีความเป็นไปได้มากและมีความ
สอดคลอ้งทางความคิดระหวา่งกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเพื่อสรุปและเขียนเป็นภาพอนาคต 
 

2.4.3 เกณฑ์ในการเลือกกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 
การเลือกกลุ่มผูเ้ช่ียวถือว่ามีความส าคญัมากในการวิจยัด้วยเทคนิค EDFR เพราะเช่ือว่า

ผูเ้ช่ียวชาญคือผูท่ี้มีทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในเร่ืองท่ีท าการศึกษาวิจยั ซ่ึงกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญควรประกอบไปด้วย กลุ่มผูบ้ริหาร เพราะเป็นกลุ่มท่ีท าหน้าท่ีก าหนด ตดัสินใจทั้ ง
ทางตรงและทางออ้มในการออกหรือก าหนดนโยบาย กลุ่มผูน้ักวิชาการ เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมี
แนวคิดอิสระ สามารถใหร้ายละเอียดในแง่วิชาการไดเ้ป็นอยา่งดี  

โดยการเลือกผูเ้ช่ียวชาญควรเป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ถา้ทราบว่า
ใครเป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองท่ีศึกษาก็สามารถเจาะจงเลือกผูเ้ช่ียวชาญได้ทันที แต่หากไม่ทราบ 
หรือไม่มีขอ้มูลว่าใครเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ก็สามารถใช้การสุ่มตวัอย่างแบบปากต่อปาก (Snowball 
Sampling Techniqu) ถามต่อเพื่อเช่ือมไปยงัผูเ้ช่ียวชาญท่านอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ในเร่ืองท่ีท าการศึกษาวิจยั 

 
2.4.4 ข้อเปรียบเทียบระหว่างเทคนิค EDFR กบั เทคนิค Delphi 
การวิจัยด้วยเทคนิค EDFR ต่างกับ การวิจัยด้วยเทคนิค Delphi ตรงท่ีในรอบแรกของ

กระบวนการวิจยั จะใชก้ารสัมภาษณ์แบบ EFR ซ่ึงจะช่วยให้ผูว้ิจยัไดแ้นวโนม้ท่ีมีความเป็นไปได้
มากท่ีสุด ในขณะท่ีการวิจยัดว้ยเทคนิคเดลฟาย มกัจะเร่ิมดว้ยแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ท่ี
ผูว้ิจัยสร้างข้ึนเอง วิธีน้ีอาจไปจ ากัดข้อมูลท่ีควรจะได้จากผูเ้ช่ียวชาญ รวมไปถึงเป็นการดูถูก
ผูเ้ช่ียวชาญ (Underestimate) ซ่ึงมีโอกาสท่ีผูว้ิจยัจะละเลยแนวโน้มในบางประเด็นท่ีน่าสนใจหรือ
ส าคญัได ้เพราะผูว้ิจยัอาจสร้างแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ท่ีครอบคลุมเฉพาะเร่ืองท่ีผูว้ิจยัคิด
เองว่าสอดคลอ้งและส าคญั แต่การวิจยัดว้ยเทคนิคEDFR จะมีการสัมภาษณ์ในรอบแรก ซ่ึงผูว้ิจยัจะ
ไดป้ระเดน็และแนวโนม้ท่ีสอดคลอ้งกนัมากท่ีสุด 

 
2.4.5 ข้อเปรียบเทียบระหว่างเทคนิค EDFR กบั เทคนิค Delphi 
การวิจยัด้วยเทคนิค EDFR ต่างกับ การวิจยัด้วยเทคนิค EFR ตรงท่ี การวิจยัด้วยเทคนิค 

EFR ใชก้ารสมัภาษณ์เพียงรอบเดียว  แลว้จึงเลือกสรุปแนวคิดน าแนวโนม้ท่ีมีฉนัทามติระหวา่งผูใ้ห้
สัมภาษณ์ ซ่ึงเป็นจุดอ่อนเพราะขาดระบบท่ีน่าเช่ือถือในการพิจารณาแนวโน้มของฉันทามติ แต่
ในขณะท่ีการวิจยัดว้ยเทคนิค EDFR หลงัจากการสรุปผลจากการสัมภาษณ์แลว้ จะตามดว้ยการวิจยั
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ดว้ยเทคนิคเดลฟายในรอบท่ีสอง รอบท่ี สามหรืออาจมากกวา่ โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากสรุปกลบัไปหา
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทุกคนเพื่อพิจารณาอีกคร้ัง 

 
2.4.6 ปัจจัยทีท่ าให้เทคนิคเดลฟายใช้ได้ผลสมบูรณ์ 
อมรรัตน์  ภิญโญอนันตพงษ์ (2546) ไดอ้ธิบายถึงปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เทคนิคเดลฟายใช้

ไดผ้ลสมบูรณ์และประสบความส าเร็จดงัน้ี 

2.2.6.1 เวลา  ผูท้  าการวิจยัควรจะมีเวลามากเพียงพอหากตดัสินใจท่ีจะใชเ้ทคนิคเดล
ฟายในการวิจยัโดยทัว่ไปเทคนิคน้ีใชเ้วลาประมาณ 2 เดือนจึงจะเสร็จส้ินกระบวนการ  อย่างไรก็
ตามใชเ้วลาชา้หรือเร็วกว่านั้นได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจะส่งแบบสอบถามแต่ละรอบคืน
มาชา้หรือเร็วเพียงใด 

2.2.6.2 ผูเ้ช่ียวชาญ  เน่ืองจากเทคนิคเดลฟายเป็นวิธีท่ีอาศยัความคิดเห็นจากการ
ตอบแบบสอบถาม  ดงันั้นความส าเร็จของเทคนิคและการวิจยัจะออกมาดีหรือถูกตอ้งเพียงใดนั้นจึง
ข้ึนอยูก่บัการคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญ  ผูท้  าการวิจยัจึงควรพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้ไดผู้ท่ี้
เหมาะสม   ส าห รับปัจจัย ท่ีท าให้ได้ค  าตอบท่ี น่ าเช่ือถือ   และตรงตามความเป็นจริงจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ  คือ 
  1)  ความสามารถของผูเ้ช่ียวชาญ  ผูท้  าการวิจยัควรเลือกกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ความรู้ความสามารถเป็นเลิศหรือเป็นท่ียอมรับในสาขานั้น ๆ อย่างแทจ้ริง  ไม่ควรคดัเลือกมาโดย
อาศัยความคุ้น เคย   หรือการติดต่อได้ง่าย   เพราะข้อมูล ท่ีได้อาจเป็นค าตอบท่ีผิดพลาด
ได ้ ดงันั้น  ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีไดจึ้งข้ึนอยูก่บัความรอบรู้และความสามารถของผูเ้ช่ียวชาญ
เป็นส าคญั 
  2)  ความร่วมมือของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ  ผูท้  าการวิจยัควรเลือกกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ี
มีความเต็มใจ  ตั้ งใจ  และมั่นใจในการให้ความร่วมมือกับงานวิจัย  รวมทั้ งยินยอมสละเวลา
เพราะว่าผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนตอ้งตอบแบบสอบถามตามท่ีผูท้  าการวิจยัได้ก าหนดข้ึนในแต่ละ
ขั้นตอนและตอบอยา่งละเอียดรอบคอบ  นอกจากน้ีเน่ืองจากผูท้  าการวิจยัและบุคคลอ่ืน ๆ ไม่ไดอ้ยู่
ดว้ยในขณะท่ีผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนตอบแบบสอบถาม  ดงันั้น  หากผูต้อบไม่เห็นความส าคญัและ
ไม่ให้ความร่วมมือในงานวิจยัอย่างเต็มท่ี  ค าตอบท่ีไดอ้าจไม่สมบูรณ์และอาจเป็นค าตอบเพียง
เพื่อให้แล้วเสร็จไปเท่านั้ น  ซ่ึงย่อมท าให้ค  าตอบท่ีได้รับไม่น่าเช่ือถือและเกิดความผิดพลาด
บิดเบือนจากความเป็นจริงได้ ด้วยเหตุน้ีการอุทิศตวัให้ความช่วยเหลือและร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ  จึงเป็นส่ิงส าคญัมากอีกประการหน่ึง 
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1) จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ  ส าหรับจ านวนผูเ้ช่ียวชาญนั้น  มีผลงานวิจยัเก่ียวกบัจ านวน
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีใชใ้นการวิจยัโดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย  ดงัตาราง 
 
ตารางที่ 2.1 จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ ช่วงการลดลงของความคลาดเคล่ือนและขนาดความคลาดเคล่ือนท่ี

ลดลง 
 

จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ ช่วงการลดของความคลาดเคล่ือน ขนาดความคลาดเคล่ือนท่ีลดลง 
1-5 

5-9 

9-13 

13-17 

17-21 

21-25 

25-29 

1.20-0.70 

0.70-0.58 

0.58-0.54 

0.54-0.50 

0.50-0.48 

0.48-0.46 

0.46-0.44 

0.50 

0.12 

0.04 

0.04 

0.02 

0.02 

0.02 
 
แหล่งทีม่า: อมรรัตน์  ภิญโญอนนัตพงษ,์ 2546: 55-56. 
 

2.4.7 ข้อดีของเทคนิคเดลฟาย 
อมรรัตน์  ภิญโญอนนัตพงษ ์(2546) ไดก้ล่าวถึงขอ้ดีของการวิจยัดว้ยเทคนิคเดลฟายดงัน้ี  

               2.4.7.1  ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ไม่ถูกควบคุม
ทางความคิด  ท าใหผู้เ้ช่ียวชาญไดแ้สดงถึงความคิดเห็นตามความคิดเห็นของตนเองอยา่งเตม็ท่ี 

 2.4.7.2  ลดปัญหาในระหว่างการรวมกลุ่มของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้ยุติทาง
ฉันทามติของความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกัน ไม่ว่าจะเป็นการลดปัญหาด้านการนัดหมายเพื่อให้
ผูเ้ช่ียวชาญมารวมกลุ่มโดยพร้อมหนา้กนั  ลดปัญหาดา้นงบประมาณค่าท่ีพกั  และค่าเดินทาง 
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 เน่ืองดว้ยเป็นความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์  และมี
ความเช่ียวชาญในประเด็นนั้น ๆ รวมทั้งมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของสังคม จะท าให้ความคิดเห็นท่ี
สอดคลอ้งกนัทางฉนัทามติของผูเ้ช่ียวชาญไดรั้บการยอมรับ  
 

2.4.8 ข้อจ ากดัของเทคนิคเดลฟาย 
อมรรัตน์  ภิญโญอนนัตพงษ ์(2546) ไดก้ล่าวถึงขอ้จ ากดัของเทคนิคเดลฟายไวด้งัน้ี 

               2.4.8.1  ผูเ้ช่ียวชาญตอ้งตอบค าถามในลกัษณะท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัมาก  และเป็น
ค าถามในประเดน็เดียวกนัหลาย ๆ รอบ อาจท าใหผู้เ้ช่ียวชาญเกิดความรู้สึกเหน่ือยหน่ายได ้

                    2.4.8.2 ในกรณี ท่ีผู ้เช่ียวชาญถูกรบกวนด้วยงานวิจัยท่ีรวบรวมข้อมูล โดยใช้
กระบวนการวิจยัแบบเดลฟายหลาย ๆ ช้ิน  อาจส่งผลท าให้ผูเ้ช่ียวชาญเกิดความรู้สึกเบ่ือหน่ายต่อ
การให้ความคิดเห็นไดอ้าจตอ้งใชเ้วลานานในการเก็บรวบรวมขอ้มูลแต่ละรอบ  อนัเน่ืองมาจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ ไม่มีเวลาส าหรับตอบแบบสมัภาษณ์หรือแบบสอบถาม 
 

2.5 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
ศกัด์ิชัย  กาญจนวฒันา (2545) ศึกษาเร่ืองการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของอุทยาน

แห่งชาติเขาสามร้อยยอด มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของอุทยาน
แห่งชาติเขาสามร้อยยอด เพื่อเปรียบเทียบวิธีการประเมินมูลค่าท่ีเกิดจากการใช้ โดยวิธีประเมิน
ตน้ทุนการเดินทาง กบัวิธีการประเมินมูลค่าจากการส ารวจภายใตต้ลาดสมมติ เพื่อประเมินอุปสงค์
ต่อการเดินทางไปท่องเท่ียว และความเตม็ใจจะจ่าย และเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว โดย
เป็นการศึกษาวิจยัเชิงพรรณนา ใชแ้บบสมัภาษณ์ในการหาตวัแปรต่างๆเพื่อประเมินมูลค่าท่ีเกิดจาก
การใช ้และมูลค่าท่ีเกิดจากการมิไดใ้ช ้สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การ
หาปริพนัธ์ กราฟ และ สหสัมพนัธ์แบบโลจิต ซ่ึงพบว่ามูลค่ารวมของอุทยานแห่งชาติ เขาสามร้อย
ยอด จากการประมาณมูลค่ารวมของอุทยาน กระท าโดยการรวมมูลค่าของการใช้ประโยชน์ใน
ปัจจุบนั มูลค่าของการสงวนไวใ้ชป้ระโยชน์ในอนาคต มูลค่าการคงอยูต่่อไปของอุทยาน และมูลค่า
ส าหรับลูกหลานดว้ยกนั 

 
พนิสา พิจยานนท ์ (2547) ศึกษาเร่ือง  การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชายเลนใน

พื้นท่ีสงวนชีวมณฑลระนอง จงัหวดัระนอง  มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
ของป่าชายเลนในพื้นท่ีสงวนชีวมณฑลระนองให้ออกมาเป็นตวัเงิน โดยใชว้ิธีการประเมินมูลค่า
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ทางตรงภายใตต้ลาดสมมติ  และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความเตม็ใจจะจ่ายเงินของประชาชนใน
การอนุรักษป่์าชายเลนในพื้นท่ีสงวนชีวมณฑลระนอง โดยใชว้ิธีการประเมินมูลค่าทางตรงภายใต้
ตลาดสมมติ (Contingent Valuation Method; CVM) ส าหรับการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
จากกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นประชาชนในพื้นท่ีศึกษาจ านวน 360 ราย จาก 9 หมู่บา้น สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชว้ิธีการประเมินมูลค่าทางตรง
ภายใตต้ลาดสมมติ รูปแบบค าถามใชค้  าถามแบบปิดโดยถามไล่เลียงราคาท่ีเสนอสองราคา เพื่อหา
ความเตม็ใจจะจ่ายเงินเพื่อการอนุรักษป่์าชายเลน ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีค่าความเตม็ใจจะ
จ่ายส าหรับการอนุรักษป่์าชายเลนผืนน้ี เฉล่ีย 663.08 บาทต่อครัวเรือนต่อปี มูลค่าของป่าชายเลนท่ี
ไดจ้ากประชาชนในพื้นท่ี เท่ากบั 1,861,668.39 บาท และปัจจยัท่ีมีผลต่อจ านวนเงินท่ีกลุ่มตวัอย่าง
เต็มใจจะจ่ายข้ึนอยู่กบั ราคาเสนอ เร่ิมตน้ ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อความเต็มใจจะจ่ายของกลุ่มท่ีใช้
ประโยชน์น้ี พบว่าราคาเสนอคร้ังแรกมีอิทธิพลต่อการตอบรับหรือปฏิเสธ ยิง่ถา้ราคาสูงข้ึนมีผลท า
ให้การตอบรับลดลง  ซ่ึงเป็นไปตามหลักเศรษฐศาสตร์  การมีบ้านใกล้บริเวณป่าชายเลนมี
ความสัมพนัธ์ในเชิงลบ อาจเป็นเพราะผูท่ี้มีบา้นอยูใ่กลป่้าชายเลนด าเนินวิถีชีวิตกบัระบบนิเวศป่า
ชายเลนจนเห็นเป็นเร่ืองปกติ และไม่ไดคิ้ดว่าตนเองตอ้งมีส่วนรับผิดชอบกบัการสูญเสียไปของป่า
ชายเลน การเคยใชป้ระโยชน์จากป่าชายเลนมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกแสดงให้เห็นว่าผูท่ี้คิดว่าป่า
ชายเลนใหป้ระโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มมาก ยอ่มเตม็ใจท่ีจะจ่ายเงินเพื่อการอนุรักษม์าก 

ประวีพร ประสพเกียรติโภคา (2551) ศึกษาเร่ืองการประเมินมูลค่าส่ิงแวดลอ้มในการดูแล
รักษาแม่น ้ ากวง อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะทางเศรษฐกิจและสงัคม
โดยทัว่ไปของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ากวงในเขตเทศบาลนครล าพูน อ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าพนู เพื่อประเมินค่าความเตม็ใจท่ีจะจ่ายในการดูแลรักษาแม่น ้ ากวงของประชาชนท่ีอาศยัอยูริ่มฝ่ัง
แม่น ้ ากวงในเขตเทศบาลนครล าพูน  อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน และ เพื่อประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ในการดูแลรักษาแม่น ้ ากวงของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ากวงในเขตเทศบาล
นครล าพูน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน ใชก้ารศึกษาการประเมินมูลค่าโดยการสมมติเหตุการณ์ให้
ประมาณค่าใช ้CVM ท่ีมีค  าถามแบบปิดถามเพียงคร้ังเดียว ( Close-ended single bid CVM ) โดยวิธี 
CVM น้ี เป็นวิธีท่ีท าการสมมติสถานการณ์ข้ึนมาเพื่อสอบถามถึงความเตม็ใจท่ีจะจ่ายต่อเหตุการณ์
ต่างๆ โดยไดก้ าหนดขอ้ความในเชิงบวกไวใ้ห้ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ากวงพิจารณา และ
เลือกแสดงความคิดเห็นเลือกแสดงความคิดเห็นใน  5 ระดบั ไดแ้ก่ เห็นดว้ยอยา่งยิง่ / เห็นดว้ย / ไม่
แน่ใจ / ไม่เห็นดว้ย / ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ไดแ้ก่ 1.แหล่งตน้น ้ามีป่าอุดมสมบูรณ์มีน ้ ามากและสะอาด 
2.ฤดูฝนจะมีน ้ าท่วมสองฝ่ัง สาเหตุหน่ึงเป็นเพราะต้ืนเขิน 3.การตดัไมท้  าลายป่าตน้น ้ าท าใหต้ื้นเขิน 
4.แม่น ้ าท่ีเน่าเสียท าให้สัตวน์ ้ าน้อยลง 5.แม่น ้ าจะสวยงาม ถา้สองฝ่ังมีตน้ไมร่้มเยน็ 6.แม่น ้ าเป็น
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ศูนยก์ลางการตั้งถ่ินฐานของชาวล าพูน 7. แม่น ้ าเป็นแหล่งน ้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภคของชาว
ล าพูน 8.การสร้างร้านอาหาร อาคาร ริมฝ่ังแม่น ้ าเป็นการท าลายทศันียภาพท่ี สวยงาม 9.แม่น ้ าเน่า
เสีย จะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่โดยตรง 10.บุคคลตน้เหตุท าให้น ้ าสกปรกเน่าเสียควร
จ่ายเงินชดเชยและให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาแม่น ้ ากวง จากผลการศึกษาพบว่า ประชาชนท่ี
อาศยัอยู่บริเวณริมฝ่ังแม่น ้ ากวงมีความเต็มใจท่ีจะจ่ายในการดูแลรักษาแม่น ้ ากวงในแต่ละเดือน
จ านวน 188.41 บาทต่อเดือน โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าความเตม็ใจท่ีจะจ่ายเพื่อการดูแลรักษา
แม่น ้ากวงของประชาชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณริมฝ่ังแม่น ้ากวง คือ จ านวนเงินท่ีก าหนดไว ้(PRICE) 

ศกัด์ิอนนัต ์ปลาทอง (2549) ไดจ้ดัท ามาตรการแกไ้ขปัญหา และแผนการจดัการแนวปะการัง 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั จ. พงังา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการเสนอพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ
ใหเ้ป็นมรดกอาเซียน โดย ส่วนศึกษาและวิจยัอุทยานแห่งชาติ ไดใ้ชคู่้มือการประเมินความเสียหาย
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ร่วมกบักรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท่ีไดพ้ฒันา ประเมินความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัแนวปะการังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนัจากเหตุการณ์คล่ืนยกัษ์สึนามิพดั
ถล่มบริเวณชายฝ่ังทะเลอนัโดยใชคู่้มือการประเมินความเสียหายท่ีมหาวิทยาลยั และกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ังไดพ้ฒันาข้ึนมาให้เป็นมาตรฐานส าหรับการประเมินความเสียหายต่อแนว
ปะการังในประเทศไทย พบว่าผลกระทบแบ่งออกได ้ 2 ลกัษณะ คือ ผลกระทบจากคล่ืนสึนามิ
โดยตรง (Direct impact) และผลกระทบจากคล่ืนสึนามิทางออ้ม (Indirect impact) หลงัจากประเมิน
ความเสียหายต่อสภาพแนวปะการัง จึงไดว้ิเคราะห์ประเด็นปัญหา และไดจ้ดัท าขอ้เสนอแนะเพื่อ
การแกไ้ขปัญหาทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อการจดัการแนวปะการังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิ
มิลนัโดยมีการก าหนดมาตรการเพื่อการแกไ้ขปัญหาออกเป็น 3 มาตรการ ดงัน้ี มาตรการท่ี 1 แกไ้ข
ปัญหาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัแนวปะการัง มาตรการท่ี 2 ลดผลกระทบต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกบัแนว
ปะการัง และมาตรการท่ี 3 จดัเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกนั และแกไ้ขปัญหาความเส่ือมโทรมต่อ
แนวปะการัง ซ่ึงพบว่าในมาตรการท่ี 3 แผนงานท่ี 3.2 การจดัท าแผนการจดัการพื้นท่ีอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั เป็นการศึกษาขอ้มูลทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจสังคม การ
ท่องเท่ียว และจดัท าแผนการจดัการพื้นท่ีตามเกณฑพ์ื้นท่ีคุม้ครองทางทะเลของอาเซียน เพื่อก าหนด
กรอบการจดัการพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั มีแผนในดา้นต่างๆ ต่อไปน้ี 1.แผนการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (Resources management plan) ซ่ึงประกอบด้วย จัดท าเขตการจัดการพื้นท่ี 
(zoning plan) เพื่อก าหนดพื้นท่ีอนุรักษ ์และพื้นท่ีใชส้อยท่ีเหมาะสม จดัระบบการป้องกนัการบุกรุก 
ท าลาย การลาดตระเวน การตรวจปราบปรามผูก้ระท าผดิกฎหมาย การจดัท าแนวเขตอุทยานฯ และ
โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศท่ีถูกท าลาย รวมทั้งระบบบ าบดัและจดัเก็บของเสีย 2.แผนการศึกษาวิจยั 
และการติดตามการเปล่ียนแปลงสภาพทรัพยากร (Research and monitoring plan) 3.แผนการส่ือ
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ความหมายธรรมชาติเพื่อการบริการ การพักผ่อน และการศึกษาหาความรู้ของประชาชน 
(Recreational and interpretative plan) 4.แผนการพัฒนา และบ ารุงรักษาสถานท่ีตามผงัภูมิทัศน์ 
ส่ิงก่อสร้าง และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการทรัพยากร ธรรมชาติ การส่ือความหมายธรรมชาติ และ
ก าร ศึ กษ าวิ จัย  (Development and maintenance plan) 5 .แผน การบ ริห าร อุท ยาน แ ห่ งช าติ 
(Administration and management plan) ในรอบ 10 ปี ประกอบด้วย บุคลากร การฝึกอบรม ส่ิง
อ านวยความสะดวก และอุปกรณ์  และงบประมาณ 6.แผนการมีส่วนร่วมของชุมชน (Public 
participation plan) และ 7.แผนการประเมินผลการด าเนินงาน (Evaluation plan) 

ณัฐชยั ไชยารัตน์ (2550) ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาพื้นท่ีเพื่อการท่องเท่ียวบนพื้นท่ีเส่ียงภยั
ธรรมชาติธรณีพิบัติสึนามิ เพื่อศึกษาสถานการณ์ศักยภาพ รูปแบบ ปัญหาในการพัฒนาพื้นท่ี
ท่องเท่ียว และน าหลกัเง่ือนไขเกณฑ์ มาตรฐานส าหรับพื้นท่ีเส่ียงภยัสึนามิมาวิเคราะห์หาความ
เหมาะสมของการพฒันาพื้นท่ีท่องเท่ียว เพื่อลดความเสียหายจากคล่ืนสึนามิในอนาคต ศึกษาดว้ย
วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นแผนท่ี การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน แผนและมาตรการลด และบรรเทาภยัสึ
นามิท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี ผลท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่าแนวทางการพฒันา
พื้นท่ีเพื่อการท่องเท่ียวบนพื้นท่ีเส่ียงภยัธรณีพิบติัสึนามิบนหาดกมลาจึงควรมีการวางแผนพื้นท่ีตาม 
ศกัยภาพของพื้นท่ี แบ่งพื้นท่ีตามเกณฑ์การใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ พื้นท่ีเพื่อการท่องเท่ียว พื้นท่ีเพื่อร้านคา้ 
สถานประกอบการ และ  พื้นท่ีเพื่อการอยู่อาศัยให้เป็นสัดส่วน เพื่อควบคุมพื้นท่ีพร้อมสร้าง
มาตรการลดความเสียหายจากคล่ืนสึนามิเช่น การก่อสร้าง อาคารท่ีสามารถรับแรงคล่ืนสึนามิตาม
หลกัของวิศวกรรม การวางแผนเส้นทางหลบภยัสึนามิการให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั สึนามิแก่
ประชาชน ฯลฯ พื้นท่ีว่างท่ียงัไม่มีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินบริเวณหาดกมลามีศกัยภาพในการพฒันา
รูปแบบการท่องเท่ียว เชิงเกษตรกรรมท่ีเหมาะสมกบัคุณสมบติัของดินบริเวณพื้นท่ีราบเชิงเขากมลา 
ท่ีสามารถประยุกต์พื้นท่ีเกษตรกรรมผสมผสาน การท่องเท่ียวส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีพกัอยู่อาศยั
ระยะยาว เป็นการแสดงถึงวิถีชีวิตของเกษตรกรรมเดิมของหาดกมลา 

จนัทรา นฤนาท (2551) ไดศึ้กษา  แนวทางการพฒันาแผนชุมชนดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ ของอ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา โดย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การท่องเท่ียว เชิงนิเวศ ความคิดเห็นต่อการจัดการด้านทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และ
แนวทางการพฒันา แผนชุมชนด้านทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บ รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์
สัน และวิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีเชฟเฟ่ ผลการศึกษาดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จากผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการจัดการด้าน 
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ทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา โดยรวมอยูใ่นระดบัดี เม่ือ พิจารณา
รายด้านพบว่า มีความคิดเห็นในระดับดีทุกด้าน  โดยมีด้านการบริหารจดัการ เป็นอนัดับ แรก 
รองลงมาคือ ดา้นศกัยภาพทัว่ไปของชุมชน ดา้นศกัยภาพทางดา้นการท่องเท่ียว และดา้นการมีส่วน
ร่วมของชุมชน เป็นอนัดบัสุดทา้ย การจดัการดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ ประชาชน
ในอ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา  

ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรวมอยูใ่นระดบัดี เม่ือ พิจารณารายขอ้พบว่า มีความคิดเห็น
ในระดบัดี 6 เร่ืองแรก ไดแ้ก่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพฒันา เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ เร่ืองการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นกัท่องเท่ียว เร่ือง
ความเขา้ใจบทบาทของตนเองดา้นสิทธิและเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย เร่ืองชุมชนมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ และสามารถด าเนินกิจกรรมเองไดโ้ดยร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เร่ืองการมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษา เร่ืองการมีส่วนเป็นเจา้ของในแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติของชุมชน 
ส่วนเร่ืองท่ีเหลือ 4 เร่ือง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เร่ืองความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวภายในชุมชน  เร่ืองความพึงพอใจต่อระบบจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เร่ืองการมีบทบาทในการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆของชุมชน และ
เร่ืองการบริการดา้นท่ีพกัดา้นอาหารชุนชุมชนมีความเหมาะสมและเพียงพอ เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

ดา้นศกัยภาพทัว่ไปของชุมชนโดยรวมอยู่ในระดบัดี มีความคิดเห็นในระดบัดี 8 เร่ือง ไดแ้ก่ 
เร่ืองมีการเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของชุมชน  เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ เร่ืองการ
บริการของชุมชนมีความรวดเร็วพูดจาสุภาพเป็นกนัเองและยิม้แยม้แจ่มใสเตม็ใจให้บริการ เร่ืองมี
การส่งเสริมโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑโ์ดยจดัท าผลิตภณัฑชุ์มชนหรือของท่ีระลึกไวบ้ริการ
แก่นักท่องเท่ียว เร่ืองมีการพฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ินและการส่งเสริมชุมชนให้เขม้แข็งโดยกลุ่ม/
องค์กรต่างๆ เร่ืองมีการส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยของชุมชน  เร่ืองมีการเสริมสร้างความ
เขม้แข็งให้กบัชุมชนใน เร่ืองการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยภาครัฐ เร่ืองมีการพฒันาส่ิง
อ านวยความสะดวกเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดลอ้ม และเร่ืองมีเคร่ืองหมาย 
แผ่นป้ายสัญลกัษณ์แผนผงัเพื่อบอกทิศทางหรืออธิบายให้ความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนท่ีเขา้มา 
ท่องเท่ียว ส่วนเร่ืองท่ีเหลือ 2 เร่ือง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ได้แก่ เร่ืองมีการจดัศูนย์
อ  านวยความสะดวกและมีเจา้หนา้ท่ีให้บริการขอ้มูลอยา่งเพียงพอ และเร่ืองมีความพึงพอใจต่อการ
ใหบ้ริการในชุมชนของตนเองในดา้นศกัยภาพโดยทัว่ไปของชุมชน เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

ดา้นศกัยภาพทางดา้นการท่องเท่ียวโดยรวมอยูใ่นระดบัดี โดยมี 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่เร่ืองสภาพ
ชุมชนและทรัพยากรเอ้ือต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ เร่ืองมี
การประชาสัมพนัธ์แก่ผูท่ี้มาท่องเท่ียวทราบถึงข่าวสารรายละเอียดของแหล่งท่องเท่ียว และเร่ือง
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แหล่งท่องเท่ียวของชุมชนน้ี เป็นพื้น ท่ีธรรมชาติ ท่ี มีการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม  ส่วนเร่ืองอ่ืนๆ ได้แก่  เร่ืองมีการเตรียมความพร้อมของพื้นท่ีในการรองรับ
นกัท่องเท่ียวและมีระบบการจดัการท่ีดี เร่ืองชุมชนเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีธรรมชาติงดงาม 
โดยมีการดูแลและบ ารุงรักษาอยา่งเป็นระบบ และคนส่วนใหญ่ในชุมชนช่วยกนัดูแลรักษา เร่ืองการ
ป้องกนัและก าจดัมลพิษ โดยควบคุมการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งมีขอบเขต เร่ืองชุมชนเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีการส่งเสริมและพฒันาอาชีพดั้งเดิมของชุมชนเอาไว ้เร่ืองชุมชนมีกิจกรรม
ท่องเท่ียวท่ีตนเองให้ความสนใจและไดรั้บความรู้อย่างชัดเจนโดยการน าเท่ียว และเร่ืองความรู้
ความเขา้ใจในการจดัสรรทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินน้ีโดยชดัเจน เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

ด้านการบริหารจัดการโดยรวมอยู่ในระดับดี สองอันดับแรก ได้แก่ เร่ืองการจัดการการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัทอ้งถ่ินโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รองลงมา คือเร่ืองการเช่ือมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ เอกชน และ
ประชาคม  อันดับ  3-5 ได้แก่  เร่ืองการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้มีขีด
ความสามารถในการจดัระบบ และบริหารจดัการ เร่ืองการบริหารจดัการและแผนการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของชุมชนโดยชุมชนมีบทบาทในการคิด 
วางแผน ด าเนินการ และติดตามตรวจสอบร่วมกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง และเร่ืองการปลูกฝังแนวคิด
ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ ในทอ้งถ่ิน ส่วนเร่ืองอ่ืนๆ เรียง
ตามล าดบั ไดด้งัน้ี เร่ืองการพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐานดว้ยเพื่อความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว 
โดยไม่ท าลายภูมิทศัน์ เร่ืองการพฒันาใหค้นในทอ้งถ่ินรับมือกบัการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีโดย
การอบรมให้ ความรู้ ฝึกทกัษะการใช้ภาษา เร่ืองภาครัฐเขา้มามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการบริการ
จดัการท่องเท่ียว อย่างย ัง่ยืนให้ด ารงไวซ่ึ้งทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่น การควบคุมผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศ เร่ือง การค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาเศรษฐกิจ โดยการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน และเร่ืองหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้มาดูแล
สภาพแวดลอ้มของ แหล่งท่องเท่ียวในชุมชนน้ี เป็นอนัดบัสุดทา้ย  

 อรพรรณ ณ บางชา้ง-ศรีเสาวลกัษณ์ (2557) ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ความคุม้ค่าประเมินผล
กระทบระบบนิเวศทางทะเลและการมีสวนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ ์โดยมีวตัถุประสงค ์1.เพื่อ
ปรับปรุงฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการศึกษามูลค่าผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลในส่วน ของมูลค่า
ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังท่ีเป็นทรัพยากรมีชีวิต และมูลค่าจากกิจกรรมการใชท้ะเลในส่วน ของ
การท่องเท่ียว 2.เพื่อรวบรวมและสังเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัมูลค่าเศรษฐกิจของทรัพยากรทาง
ทะเล ของ ระบบนิเวศปะการัง ปาชายเลน และหญา้ทะเล ่่ รวมทั้งสตัวท์ะเลท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ และ 
3. เพื่อน าผลจากการทบทวนในข้อ 1) และข้อ 2) มาใช้ในการประกอบกันเพื่อค านวณมูลค่า 
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ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ส าหรับปีพ.ศ. 2556 ซ่ึงกรอบการ
วิเคราะห์ของการศึกษาได้ยึดตามแนวคิดของมูลค่าเศรษฐกิจรวมของทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึง
ประกอบดว้ย 1.มูลค่าท่ีเกิดจากการใช ้(use value) ท่ีแบ่งออกเป็นมูลค่าจากการใชท้างตรง (direct 
use value) และ มูลค่าจากการใชท้างออ้ม (indirect use value) และ 2. คือ มูลค่าท่ีไม่ไดเ้กิดจากการ
ใช ้(non-use value) แบ่งออกเป็น การรักษาไวเ้พื่อให้ลูกหลาน (Bequest Value) และการรักษาไว้
เพราะเห็นความส าคญัของทรัพยากรและอยากใหค้งอยู ่(Existence Value)  

ซ่ึงพบว่ามูลค่าจากการใชด้า้นการท่องเท่ียว ขอ้ไดเ้ปรียบดา้นหน่ึงท่ีประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตมี้เหมือนกนั คือ ความอุดม สมบูรณ์ของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยเฉพาะในแนวปะการัง พื้นท่ีท่ีมีความส าคญัในด้าน ความหลากหลายทางชีวภาพของแนว
ปะการัง (Coral Reef Hotspot Areas) ส่วนใหญ่จะกระจุกตวั อยูใ่นบริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
จึงท าให้ประเทศเหล่าน้ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีเป็นท่ีนิยม ของนกัท่องเท่ียวทัว่โลก และใน
บรรดาธุรกิจ ประเภทต่าง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้ นประเทศไทยมีความพร้อมมากกว่า
ประเทศอ่ืน ๆ แต่ประเด็นท่ีตอ้งพิจารณา คือ รายไดข้องประเทศต่าง ๆ จากการท่องเท่ียวนั้นจะ
ยัง่ยนืหรือไม่ ข้ึนอยูก่บั คุณภาพของทรัพยากรใตท้ะเล   

ในส่วนของการประเมินมูลค่าจากการใชท้างออ้ม ดา้นป่าขายเลน พบว่ามูลค่าเศรษฐกิจของ
ประโยชน์ท่ีไดจ้ากป่าชายเลนท่ีค านวณมีอยู ่4 ส่วน เป็นมูลค่าจากการใชท้างออ้ม 3 ส่วน คือ 1. การ
ดูดซบัและกกัเก็บคาร์บอน 2.การป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง 3.การเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุและอนุบาล
ปลา และส่วนสุดทา้ยค านวณจากตน้ทุนของการทดแทน คือ 4.การวิเคราะห์มูลค่าเศรษฐกิจของป่า
ชายเลนโดยใชว้ิธีการวิเคราะห์ตน้ทุนของการทดแทน ดา้นปะการัง การค านวณมูลค่าท่ีเกิดจากการ
ใช้ทางอ้อมของปะการังใช้วิธีค  านวณต้นทุนของการทดแทน  (Replacement Cost) ซ่ึงเป็นการ
ค านวณค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูทรัพยากรให้กลบัมาเหมือนเดิม เป็นตวัแทนมูลค่าเศรษฐกิจของ
ทรัพยากรท่ีไดรั้บผลกระทบหรือเสียหายไป และแมก้ารน าเอาปะการังเทียมมาทดแทนปะการัง
ธรรมชาติสูญหายไป จะสามารถทดแทนประโยชน์ท่ีได้จากปะการังธรรมชาติบางอย่าง แต่ก็
ทดแทนกนัไดไ้ม่สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นปะการังเทียมหรือการปลูกปะการัง ก็จะตอ้งใชเ้วลานานกว่า
ระบบธรรมชาติจะกลบัมาใกลเ้คียงกบัสภาพเดิมก่อนท่ีจะไดรั้บผลกระทบ ความเสียหาย ประโยชน์
ท่ีสูญเสียไปในช่วงท่ียงัไม่สามารถฟ้ืนฟูระบบนิเวศให้กลับมาเหมือนเดิมน้ี ไม่ได้รวมอยู่ใน
ค่าใชจ่้ายในการผลิตและวางแนวปะการังเทียมหรือตน้ทุนในการปลูกปะการัง อีกแนวทางหน่ึง  คือ 
การใชต้น้ทุนของการสร้างโครงสร้างกายภาพมาท าหนา้ท่ีแทนประโยชน์ของแนวปะการังในการ
ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง ดา้นหญา้ทะเล ใชก้ารวิเคราะห์มูลค่าเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญา้ทะเล
มีอยู่ 2 ดา้น คือ1.มูลค่าจากการใชท้างออ้ม ประโยชน์การประเมินมูลค่าจากการใช้ทางออ้มของ
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ระบบนิเวศหญา้ทะเลมีหลายอยา่งดว้ยกนั ทั้งการเป็นท่ีอยู่อาศยัของส่ิงมีชีวิตในทะเล การป้องกนั
การกดัเซาะชายฝ่ัง การผลิตออกซิเจน การดูดซบัและกกัเกบ็คาร์บอน เป็นตน้ 

และในส่วนของมูลค่าท่ีไม่ได้เกิดจากการใช้ของสัตว์ทะเลท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ ได้เคยมีการ
ค านวณโดยค านวณจากมูลค่าท่ีไม่ไดเ้กิดจากการใช ้เช่น เต่าทะเล ซ่ึงมีมูลค่าเต็มใจจะจ่าย เท่ากบั 
1.41 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อหน่ึงครัวเรือนต่อเดือน (2550)  มูลค่าท่ีไม่เกิดจากการใชข้องโลมาอิรวดี
เท่ากบั 1,104ลา้นบาท ในราคาของปี พ.ศ. 2552  มูลค่ากระเบนราหูและฉลามวาฬซ่ึงไดป้ระเมินไว้
ว่ามูลค่าของกระเบนราหูและฉลามวาฬในปี พ.ศ. 2554 เท่ากบั 374 ลา้นบาท และ 444 ลา้นบาท 
เป็นตน้ 

อระนุช โกศล และโชคชยั สุทธาเวศ (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการดา้นการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่
ยืน่เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอเก่ียวกบัแนวทางการ
จดัการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชมคมอาเซียนของไทย ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงการเตรียม
ความพร้อมของไทยดา้นการท่องเท่ียวเพื่อการเขา้สู่ประชมคนอาเซียน โดยการก าหนดแนวทางการ
ใช้ประโยชน์ และการพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียว รวมถึงปัจจัยแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ท่องเท่ียว เพื่อตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ของสังคมในปัจจุบนัและ
อนาคต ใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่างชาญฉลาด เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสุด สามารถพิจารณาจาก 
แนวคิดของการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน ท่ีมีองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 1.การ
ด าเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวในขอบเขตความสามารถของธรรมชาติชุมชนขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วฒันธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชุมชนต่อกิจกรรมการท่องเท่ียว 2.การตระหนกัใน
กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม และวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของชุมชน  และ 3.การมีส่วนร่วมของประชาชน  ในกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมี
ผลกระทบต่อระบบนิเวศชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี  วฒันธรรม และวิถีชีวิตท่ีมีต่อการ
ท่องเท่ียว 

องค์การบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน (องค์การมหาชน) หรือ 
อพท. ได้จัดท าเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน (2557)  เพื่อเป็น
เคร่ืองมือสาคญัในการพฒันาการท่องเท่ียวโดยชุมชนของ อพท. โดยวตัถุประสงคข์องการพฒันา
เกณฑฯ์น้ี มีดว้ยกนั 3 ขอ้ คือ 1.เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวโดยชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 2.เพื่อ
เป็นเคร่ืองมือวดัระดบัการพฒันาการท่องเท่ียวโดยชุมชนอยา่งย ัง่ยนื  และ3.เพื่อเป็นเกณฑพ์ิจารณา
รางวลัการพฒันา DASTA CBT AWARDS ซ่ึงในเกณฑม์าตรฐานการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว
โดยชุมชนนั้น อพท. มีแนวคิดหลกัในการบูรณาการองคป์ระกอบของการพฒันาชุมชน โดยใชก้าร
ท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือเป็นหลกั ค านึงถึงความยัง่ยืน และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 
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ประกอบดว้ย 5 ดา้นใหญ่ คือ  1.กลุ่มท่องเท่ียวชุมชนมีการจดัการอย่างย ัง่ยืน 2.การท่องเท่ียวโดย
ชุมชนมีการกระจายผลประโยชน์สู่ทอ้งถ่ิน สังคมและคุณภาพชีวิต 3.การท่องเท่ียวโดยชุมชนมีการ
อนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวฒันธรรม 4.ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเป็นระบบและยัง่ยนื 5.ดา้นบริการและความปลอดภยั 

ชิษนุวฒัน์ มณีศรีข า, ฝอยฝา ชุติด ารง, ชูพนัธ์ุ ชมพูจนัทร์, พวงทอง เมง้เกร็ด, ธนวรรณ มงคล
หมู่, วิกรม เสือดี และ สุทธิลกัษณ์ โตกทอง  (2555) ได้ท าการศึกษาประเมินคุณประโยชน์ของ
ระบบนิเวศความอยู่ดีมีสุขของประชาชน และการพฒันาอย่างย ัง่ยืนในจงัหวดัสมุทรสงคราม มี
วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อตอบค าถามเชิงนโยบายท่ีว่า ท่ามกลางการพฒันาตามกระแสหลกัของจงัหวดั
ต่างๆ โดยรอบ ชุมชนของจงัหวดัสมุทรสงครามจะสามารถคงวิถีชีวิตดั้งเดิมท่ีพึ่งพาระบบนิเวศสาม
น ้ า รวมทั้งเพิ่มคุณค่าจากทรัพยากรธรรมชาติและรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษไ์ดห้รือไม่ ท า
การประเมินสภาพ (condition) และแนวโน้ม (trend) ของการบริการของระบบนิเวศ (ecosystem 
service) รวมทั้งความอยูดี่มีสุขของชุมชน (human well being) ศึกษาระบบนิเวศมีคุณค่าทั้งทางตรง 
(direct value) และทางออ้ม (indirect value) ต่อมนุษย ์อีกทั้ งยงัมีคุณค่าในตวัของระบบนิเวศเอง 
(intrinsic value) โดยหน้าท่ี (function) ของระบบนิเวศจะอยู่ในรูปแบบการให้บริการจากระบบ
นิเวศ (ecosystem service) ทั้งทางตรง และทางออ้ม ทั้งน้ีการบริการของระบบนิเวศสามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 ดา้นใหญ่ คือ ดา้นการผลิตอาหารหรือเป็นแหล่งอาหาร (provisioning) ดา้นการควบคุม
สภาวะแวดลอ้ม (regulating) ด้านวฒันธรรม (cultural) และด้านการสนับสนุน  (supporting) ใน
การศึกษาจะด าเนินการทั้ งในภาพรวมของจังหวัด และด าเนินการในเชิงลึก  โดยเลือกพื้นท่ี
กรณีศึกษาคือ ต าบลบางจะเกร็ง และต าบลแหลมใหญ่ อ าเภอเมือง โดยศึกษาจากขอ้มูลทุติยภูมิจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ รายงาน การศึกษาวิจยัต่าง การศึกษาวิจยัโดยชุมชน (CBR) ท าการวิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงในมิติของเวลา (timeline) จากนั้ นจะประเมินการบริการของระบบนิเวศ  และ
คุณประโยชน์ของระบบนิเวศต่อความอยู่ดีมีสุขของชุมชน พบว่าสภาพ และแนวโน้มของการ
บริการของระบบนิเวศในดา้นพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล มีคุณประโยชน์คือ การผลิตอาหารจากทะเลใน
รูปแบบของการประมง (ทั้งในเชิงพาณิชย ์และแบบพื้นบา้น) การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าชายฝ่ัง และการ
ท านาเกลือ รวมถึงการป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ังของพื้นท่ี และอนัตรายจากวาตภัย ด้านพื้นท่ี
เกษตรกรรม (เพาะปลูก) ใหคุ้ณประโยชน์ คือ การผลิตอาหาร และการควบคุมสภาวะแวดลอ้ม เช่น 
การควบคุมคุณภาพ และการไหลเวียนของน ้ า ดา้นพื้นท่ีด าเนินกิจกรรมการท่องเท่ียว ใหป้ระโยชน์
ในดา้นวฒันธรรมและสุนทรียภาพ 

ปราโมทย ์อินสว่าง สุปราณี จงดีไพศาล ศิริธญัญ ์ไฟโรจน์บริบูรณ์ และขวญัฤดี โชติชนาทวี
วงศ์ (2556) ไดแ้ปลและเรียงเรียงเร่ืองคุณค่าระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศส าหรับภาค
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ธุรกิจ เพื่อเสนอแนวทางในการประเมินคุณค่า ความเส่ียง และ/หรือความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนต่อระบบ
นิเวศจากการประกอบธุรกิจรวมถึงการบริหารจดัการความเส่ียงและโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงของระบบนิเวศจากการลงทุนหรือการพฒันาโครงการใหม่ๆของภาคธุรกิจ ซ่ึงไดมี้การ
กล่าวถึงบริการของระบบนิเวศไวว้่าเป็นผลประโยชน์ท่ีมนุษยไ์ดรั้บจากระบบนิเวศซ่ึงประกอบดว้ย 
1.บริการดา้นการเป็นแหล่งผลิต (Provisioning services) ไดแ้ก่ อาหาร เส้นใย เช้ือเพลงชีวมวล น ้ า 
แหล่งพันธุกรรม และชีวเคมี สารสกัดจากรรมชาติ และเภสัชกรรม 2.บริการด้านการควบคุม 
(Regulating services) ไดแ้ก่ อากาศ การควบคุมสภาพภูมิอากาศ การควบคุมสมดุลน ้ า การควบคุม
การพงัทลายของหน้าดิน การกรองน ้ าและบ าบดัน ้ าเสีย การควบคุมโรค การควบคุมแมลงศตัรูพืช 
การถ่ายละอองเรณู และการควบคุมภยัธรรมชาติ 3.บริการดา้นวฒันธรรม (Cultural services) ไดแ้ก่ 
นันทนาการและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และคุณธรรมจริยธรรม 4.บริการด้านการสนับสนุน 
(Supporting services) ไดแ้ก่ วฏัจกัรสารอาหาร การผลิตขั้นปฐมภูมิ และวฏัจกัรน ้ า ซ่ึงไดม้องว่า
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มสินทรัพย ์ท่ีทุกธุรกิจตอ้งพึ่งพิง การดูแลและอนุรักษก์็เป็นการ
ลงทุนท่ีจ าเป็นและไม่ใช่ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายไปแล้วสูญเปล่า เพราะการด าเนินงานของทุกธุรกิจ
จ าเป็นต้องพึ่ งพิงและมีผลกระทบต่อบริการของระบบนิเวศไม่ทางใดก็ทางหน่ึง การขา้ใจถึง
ผลกระทบและความตอ้งการพึ่งพิงระบบนิเวศจงเป็นกญุแจส าคญัส าหรับความยัง่ยนืของทุกธุรกิจ  
 ประสิทธ์ิ  วงัภคพฒันงศ ์(2557) ไดอ้ธิบายถึง บริการต่างๆ ของระบบนิเวศป่าและระบบ
นิเวศอ่ืนๆ ว่า นอกจากการใชป้ระโยชน์โดยตรงจากป่า ป่ายงัใหบ้ริการต่างๆ (service) แก่มนุษย ์ค  า
ว่า บ ริการของระบบนิ เวศเป็นค าท่ี ใช้ใน  เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ห รือเศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเกินการให้มูลค่าแก่ทรัพยากร ส่งผลให้เกิดการประเมินคุณค่า (Values) 
ของป่า ซ่ึงในส่วนของนกัเศรษฐศาสตร์ท่ีสนใจการจดัการทรัพยากร ธรรมชาติจึงไดเ้สนอแนวคิด
ในการให้ "มูลค่า (costs) หรือ ราคา (prices)" แก่ระบบนิเวศต่างๆ ผ่านประโยชน์ แบบต่างๆ ท่ี
มนุษยไ์ดรั้บจากระบบนิเวศซ่ึงการให้มูลค่า หรือราคานั้นอาจเป็นประเมิน เชิงเปรียบเทียบ และใน
ระบบนิเวศบางแห่งมีความเป็นเอกลกัษณ์ในรูปแบบของลกัษณะทางกายภาพ ชีวภาพ ซ่ึงไม่พบใน
สถานท่ีอ่ืนๆส่งผลให้การประเมินมูลค่ามี ความซับซ้อนเพิ่มข้ึนอีก เพื่อการสร้างความเขา้ใจท่ี
ตรงกนัในระดบัพื้นฐาน องคก์ารนานาชาติไดเ้สนอว่าระบบนิเวศต่างๆ มีบริการ 4 อย่าง ไดแ้ก่ 1.
บริการท่ีเป็นทรัพยากรท่ีใช้ประโยชน์ได้ (Provisioning services)  2.บริการด้านการควบคุม 
(Regulating services) 3.บ ริการด้านการสนับสนุน  (Supporting services) และ  4.บ ริการด้าน
วัฒนธรรม  (Cultural services) นอกจากน้ีนักเศรษฐศาสตร์นิ เวศยังเสนอแนวคิดให้ผู ้ได้รับ
ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของระบบนิเวศ "จ่ายคืน" กลบัแก่ระบบนิเวศ หรือท่ีเรียกว่า Payment 
for Ecological (or Environmental) Services (PES) 
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   ชวพิชญ ์ไวทยการ และสมศกัด์ิ สุทรนวภทรั (2557) จดัท ารายงานเร่ืองการด าเนินการน าร่อง 
การจ่ายค่าตอบแทนบริการระบบนิเวศ ไดอ้ธิบายถึงเร่ืองการจ่ายค่าตอบแทนระบบนิเวศ Payment 
for Ecosystem Services (PES) วา่เป็นรูปแบบ กลไก หรือวิธีการในการจดัการทรัพยากรอยา่งมีส่วน
ร่วม ยึดหลักท่ีว่าบุคคลหรือกลุ่มคนท่ีดูแลรักษาระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ จะได้
ค่าตอบแทน (Reward) จากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บประโยชน์จากระบบนิเวศโดยบริการของ
ระบบนิเวศ (Ecosystem Services) ซ่ึงประกอบด้วย 1.บริการท่ีเป็นทรัพยากรท่ีใช้ประโยชน์ได้ 
(Provisioning services)  2.บ ริการด้านการควบ คุม  (Regulating services) 3.บ ริการด้านการ
สนับสนุน (Supporting services) และ 4.บริการดา้นวฒันธรรม (Cultural services) โดยด าเนินการ
ภายใตว้ตัถุประสงคก์ารน านวตักรรมไปทดสอบด าเนินการในพื้นท่ีจริง การขยายผลไปยงัพื้นท่ี
อ่ืนๆ รวมทั้งการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากเวทีของโครงการน าร่องการจ่ายค่าตอบแทนบริการระบบ
นิเวศในระดบัภูมิภาค ผลท่ีไดคื้อการประสานความร่วมมือในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติทั้ง
จากทางภาคชุมชน เอกชน ละหน่วยงานรัฐ ร่วมกันสร้างกลไกการบริหารจัดการแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากบริการของระบบนิเวศอยา่งเท่าเทียม ไดแ้ก่ 1.ดา้นการรักษาแหล่งตน้น ้า 2. การใช้
อุปโภคบริโภค 3.บริการดา้นความสวยงามของทศันียภาพความร่มร่ืน 4.การกบัเกบ็คาร์บอน  

  Tobias and Mendelsohn (1991) ไดท้  าการศึกษามูลค่าการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ีป่าฝน
เขตร้อนไดศึ้กษาท่ีป่าฝนเขตร้อนในคอสตาริกา (Coast Rica) ใช้วิธีการหาค่าใช้จ่ายส าหรับการ
ท่องเท่ียว (Travel coast method) ซ่ึงค  านวณจากค่าความเต็มใจจะจ่ายของนักท่องเท่ียวในการ
เดินทางมาท่ีป่าสงวนทางชีวภาพ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีอนุรักษข์องป่าเมฆหรือป่าหมอก เพราะเป็นป่าท่ีอยู่
บนพื้ น ท่ี สูง มีความช้ืนสูงและปกคลุมไปด้วยหมวก (Monteverde Cloud Forest Biological 
Reserve: MFBR) โดยใชข้อ้มูลจากความถ่ีของการเขา้มาท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ี ระยะทาง และ
ความหนาแน่นของประชากร พบว่ามูลค่าท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือ และเต็มใจจะจ่ายต่อคนอยู่ท่ี US$ 35 
(1988) และมีอตัราเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองท่ีร้อยละ 15% ต่อปี กาประเมินมูลค่าจากการท่องเท่ียวน้ีไม่นับ
รวมจากนกัท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีเดินทางเขา้ไป แต่หากนบัรวมแลว้ก็อาจท าให้มีมูลค่าเพิ่มข้ึนถึง 
US$ 400,000 – 500,000 ต่อปี อย่างไรก็ดีแม้ว่ารายได้ท่ีได้มาจะมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึนทุกปีแต่การ
อนุรักษใ์หค้งอยูก่ส็ าคญัไม่แพก้นั 

   Costanza et al. (1997)  ไดอ้ธิบายถึงเร่ืองมูลค่าของการบริการ ของระบบนิเวศโลก  และ
ตน้ทุนทางธรรมชาติ ซ่ึงสามารถจ าแนกบริการของระบบนิเวศท่ีใช้ในการศึกษาไว ้17 ประการ
ด้วยกัน ดังน้ี  1. การควบคุมปริมาณก๊าซต่างๆ  (Gas regulation ) 2.  การควบคุมอุณหภูมิและ
ความช้ืน   (Climate regulation) 3.  การรักษาความสมดุล    (Disturbance regulation)   4. การ
ควบคุมวัฏจักรน ้ า  (Water regulation)   5.  การหมุนเวียนของน ้ า   (Water supply)       6. การ
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ป้องกนัการพงัทลายของหน้าดิน (Erosion control and sediment retention) 7.การสะสมตวัของดิน 
(Soil formation) 8.การหมุนเวียนธาตุอาหาร (Nutrient cycling) 9.การบ าบัดของเสีย (Waste 
treatment) 10.การผสมเกษตรดอกไม ้(Pollination) 11.การควบคุมทางชีวภาพ (Biological control) 
12.การเป็นท่ีอยูอ่าศยัชัว่คราว (Refugia) 13.การผลิตอาหาร (Food production) 14.แหล่งแร่วตัถุดิบ 
(Raw materials) 15 . บ ริการด้านพัน ธุกรรม  (Genetic resources) 16 .การพักผ่อนหย่อนใจ 
(Recreation) และ 17.บริการดา้นวฒันธรรม (Cultural) ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นมูลค่าท่ีไม่ใช่มูลค่า
ทางการตลาด ซ่ึงจากการศึกษาของ โรเบิร์ต และคณะพบว่ามูลค่าการบริการของระบบนิเวศและ
ตน้ทุนทางธรรมชาติของทั้งโลกมีมูลค่ารวมอยู่ระหว่าง 16-54 ลา้นลา้น US$ ต่อปี และมูลค่าการ
บริการระบบนิเวศท่ีสูงท่ีสุดมาจากบริการระบบนิเวศทางทะเล มีมูลค่าสูงถึง 21 ลา้นลา้น US$ คิด
เป็น 2 ใน 3 จากมวลรวมของทั้งโลก  ไดแ้ก่ ระบบนิเวศแนวปะการัง ป่าชายฝ่ัง แหล่งหญา้ทะเล 
เป็นตน้ ดงันั้นการอนุรักษ์และรักษาไวซ่ึ้งระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ังจึงมีความส าคญัและมี
ความจ าเป็นอนัดบัตน้ ๆ เพื่อใหร้ะบบนิเวศเหล่าน้ีคงอยู ่และใหบ้ริการทางนิเวศอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 Cesan  (2000) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั หนา้ท่ี ภยัคุกคาม และมูลค่าของแนวปะการัง ซ่ึงไดอ้ธิบายไว้
ว่าระบบนิเวศปะการังท าหน้าท่ีทั้งการบริการ และการเป็นสินคา้ท่ีส าคญัของประชาชรท่ีอาศยัอยู่
แถบชายฝ่ังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศท่ีก าลงัพฒันา ปะการังประสบกบัภยัคุกคามหลากหลาย
รูปแบบจากน ้ ามือมนุษยท่ี์ส่ิงผลกระทบต่อระบบนิเวศปะการัง ไม่ว่าจะเป็นการท าประมง สารพิษ
ตกคา้งท่ีไหลลงสู่ทะเล การท าเหมืองแร่ รวมไปถึงปัญหาระดบัโลกอย่างปะการังฟอกขาว การ
ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจจะสามารถช่วยแสดงความส าคญัของระบบนิเวศปะการังทั้งในการ
บริการ และการเป็นสินค้า การบริการของระบบนิเวศปะการังแบ่งออกได้ดังน้ี 1.บริการทาง
กายภาพ (Physical structure services) เช่น การป้องกันชายฝ่ังทะเล 2.บริการด้านชีวภาพ (Biotic 
services) ทั้ งภายในระบบนิ เวศและระหว่างระบบนิ เวศ  3.บ ริการด้านวัฏจักรของสาร 
(Biogeochemical services) เช่น การรักษาระดับไนโตรเจน 4.การเป็นแหล่งขอ้มูล (Information 
services) เช่น ขอ้มูลสภาพอากาศท่ีไดจ้ากปะการัง และ 5. การบริการดา้นสังคมวฒันธรรม (social 
and cultural services) เช่น ความงดงามของแนวปะการัง การเป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจ ซ่ึงเทคนิค
ท่ีนิยมใชก้นัมากในการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศปะการัง ไดแ้ก่ 1. การประเมินมูลค่าโดยตรง
ทั้งจากค่าใช้จ่าย และผลกระทบ 2.เทคนิคการคิดมูลค่าทางการตลาดโดยออ้ม และ3.เทคนิคการ
ประเมินมูลค่าโดยการสัมภาษณ์ประชาชนโดยตรง (Contingent valuation method: CMV) โดย
พบว่าปัญหาท่ีส าคัญประการหน่ึงในการท าการศึกษาประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์คือ
ผลประโยชน์ทีได้รับจากความเป็นจริงหรือการเปรียบเทียบ (real or virtual) ซ่ึงค่าใช้จ่ายใยการ
เดินทางเพื่อมาเท่ียวชมแนวปะการังในอุทยานแห่งชาติมกัจะเป็นในรูปของค่าใชจ่้ายดา้นสวสัดิการ
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และค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีไดม้าจากผูป้ระกอบการเป็นส่วนใหญ่ มนัตอบโจทยแ์ค่ค่าความเต็มใจจะจ่าย
ส าหรับคุณภาพของปะการังในเขตพื้นท่ีอุทยานเท่านั้น แต่ในกรณีของการใชเ้ทคนิคการประเมิน
มูลค่าโดยการสัมภาษณ์ประชาชนโดยตรง (CMV) จะไดมู้ลค่าความเป็นจริงทั้งหมด อีกทั้งยงัแสดง
ให้เห็นมูลค่าท่ีแยกระหว่างประชากรในพื้นท่ี กบันักท่องเท่ียวจากต่างประเทศ รวมถึงค่าใชจ่้ายๆ
ต่างๆท่ีเกิดข้ึนระหว่างการเดินทาง บางคร้ังในการประเมินมูลค่าจากคุณประโยชน์ทั้งหมดของแนว
ปะการังมกัจะไดค่้าออกมาอยา่งน่าผดิหวงั แต่กย็งัแสดงใหเ้ห็นวา่มูลค่าท่ีไดจ้ากการท าการประมงท่ี
ย ัง่ยืนและการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมสร้างมูลค่าไดม้ากกว่าการท าประมงท่ีผิดวิธี แมว้่าเทคนิคการ
ประเมินมูลค่าจะซับซ้อน และขาดการเก็บขอ้มูลท่ีส าคญัในดา้นของชีภาพและบริการของระบบ
นิเวศ แต่ผลท่ีได้ออกมาก็เพียงพอท่ีตะช่วยสร้างความเขา้ใจและตระหนักในความส าของแนว
ปะการังเพื่อคงสภาพความสมบูรณ์และงดงามต่อไป     

  Bateman et al.  (2002)  กล่าวถึงเทคนิคในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจไวใ้น  “Economic 
Valuation with Stated Preference Techniques Summary Guide” อ ธิ บ าย ว่ าแ น ว คิ ด ท างด้ าน
เศรษฐกิจเป็นส่ิงส าคญัท่ีมักเก่ียวขอ้งกับการประเมินมูลค่า รวมถึงการวิเคราะห์ผลประโยชน์ 
การตลาด ค่าใชจ่้าย และประเมินคุณภาพชีวิตของมนุษย ์การประเมินมูลค่าเป็นหัวใจส าคญัในการ
ช่วยตดัสินใจเพื่อพฒันาคุณภาพในการก าหนดนโยบายท่ีเหมาะสม ซ่ึงในการประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐกิจหมายถึงการค านวณมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าทางการตลาดทั้งส้ินคา้
และบริการ เช่น อากาศท่ีบริสุทธ์ิ ความปลอดภยั  เป็นตน้ ในส่วนของมูลค่าจากการพกัผอ่นหน่อย
ใจ (Travel Cost) เป็นสินคา้และบริการมีมูลค่าจากการใชป้ระโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยคิด
ค านวณจากค่าใชจ่้ายในระหว่างการเดินทางไปยงัจุดหมาย เช่น การเดินทางไปตกปลา การเดินทาง
ไปชายหาด ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีมูลค่าความรู้สึกท่ีดี (Passive-use Value) คุณประโยชน์ส่วนน้ีมกัจะมี
มูลค่าสูงกว่าคุณประโยชน์จากการใช ้และยิง่ถา้เป็นส่ิงท่ีมีนอ้ย  และมีส่ิงทดแทนไดน้อ้ยมูลค่าก็จะ
ยิ่งสูงข้ึนมาก ควรมีวางแผนส าหรับการจดัการในส่วนน้ีไวใ้ชป้ระโยชน์ในอนาคตซ่ึงจะกลายเป็น
มูลค่าของการคงอยู ่(Existence value) 

  Ergin,  karaesmen,  Micallef and  Williams (2004) ไดท้ าการศึกษาถึงวิธีการใหม่ส าหรับการ
ประเมินผลทศันียภายชายฝ่ังทะเล ดว้ยระบบตรรกศาสตร์ ในการศึกษาน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาตวั
แปรท่ีส่งผลครอบคลุมทั้ งทางกายภาพ และปัจจัยด้านมนุษย์ โดยใช้หลักตรรกศาสตร์ทาง
คณิตศาสตร์เขา้มาวิเคราะห์ผลเพื่อใหไ้ดผ้ลท่ีเก่ียวกบัการประเมินทศันียภาพชายฝ่ังทะเล ศึกษาจาก
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การใชแ้บบสอบถามในมอลตา (Malta), ตุรกี (Turkey) และในสหราชอาณาจกัร 
(UK) โดยใชเ้วลาศึกษา 3 ปี พบว่าตวับ่งช้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินความสวยงามของชายฝ่ัง ใน
ส่วนของตัวบ่งช้ีปัจจัยทางกายภาพ (Physical parameters) ได้แก่ 1. หน้าผา (Cliff) 2. ชายหาด 
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(Beach) 3.หาดหิน (Rocky shore) 4. เนินทราย (Dune) 5.หุบเขา (Valley) 6.ลกัษณะดิน (Landform) 
7.กระแสน ้ า (Tides) 8.ลกัษณะภูมิทัศน์ (Landscape features) 9.ทัศนียภาพ (Vistas) 10.สีของน ้ า 
(Water color) 11.พืชพรรณท่ีพบ (Vegetation cover)  12.สาหร่าย (Seaweed)  และตัวบ่งช้ีด้าน
มนุษย ์(Human parameters) ไดแ้ก่ 1.ปัจจยัการรบกวน (Disturbance factor) 2.ขยะ (Litter) 3.น ้ าเสีย 
(Sewage) 4.ความไม่กลมกลืนทางสภาพแวดลอ้ม (Non-built environment) 5.ความกลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อม (Built environment) 6.การเข้าถึง (Access type) 7.เส้นขอบฟ้า (Skyline) และ8.
สาธารณูปโภค (Utilities) ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีท าให้ภูมิทัศน์มีมูลค่าและความส าคัญในการจัดการ
ทศันียภาพท่ีเหมาะสมทั้งจากภาครัฐและทอ้งถ่ิน เพราะเป็นการแสดงถึง คุณภาพ ความงดงามพิเศษ
ของทิวทศัน์ ความสงบร่มร่ืน ความมุ่งมัน่ และคุณค่าทางวฒันธรรมรวมไปถึงการอนุรักษส่ิ์งต่างๆ   

 Vianna, Meekan,  Pannell,  Marsh and  Meeuwig (2011) ไดศึ้กษามูลค่าทางเศรษฐกิจสังคม 
และผลประโยชน์ท่ีชุมชนจะได้รับจากกิจกรรมท่องเท่ียวด าน ้ าดูฉลามในปาเลา  (Palau  เป็น
ประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก มีช่ือทางการว่า   Republic of Palua) เป็นการศึกษาถึงความ
ยัง่ยืนในการใชป้ระโยชน์ของฉลามในเขตปะการัง   การอนุรักษฉ์ลามก็เปรียบเสมือนการอนุรักษ์
ระบบนิเวศทางทะเลซ่ึงหากมีการดูแลรักษาดีก็จะช่วยหยุดย ั้งการลดลงของจ านวนฉลามได ้ การ
อนุรักษ์อาจเน้นไปท่ีการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีไม่ใช่ในรูปของสินคา้ทางการประมง จึงได้
ศึกษาการประเมินมูลค่าฉลามในรูปของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว โดยท าการเกบ็ขอ้มูลจากการส ารวจ
ทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจจาก ผูท่ี้สนใจโดยตรงหรือไดรั้บผลกระทบจากกิจกรรมด าน ้ าดูฉลาม, 
นกัท่องเท่ียว, ผูป้ระกอบการธุรกิจด าน ้ า และ ชาวประมงทอ้งถ่ิน ซ่ึงแบบสอบถามจะมีโครงสร้าง
เก่ียวกบัขอ้มูลของลกัษณะประชากรกลุ่มด าน ้ า แรงจูงใจ ค่าจ่ายท่ีเก่ียวกบัท่ีพกั การเดินทาง การ
ท่องเท่ียวบนฝ่ัง รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีใช้ขณะท่ีพกัอยู่ใน Palau ด้วย พบว่าการด าน ้ าดูฉลามท่ี 
Palau สร้างเมด็เงินไดถึ้ง US$18 ลา้นต่อปี คิดเป็น 8% ของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศแมว้่า
การท าการประมงดว้ยการจบัฉลามจะสร้างมูลไดม้ากกจ็ริงแต่กย็งันอ้ยกวา่มูลค่าท่ีไดจ้ากการด าน ้ าดู
ฉลาม ฉะนั้นแลว้การด าน ้ าดูฉลามจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจในทางเศรษฐกิจมากกว่าการท า
ประมงฉลาม สร้างก าไรหมุนเวียนและไม่ท าลายทรัพยากรฉลามซ่ึงเหมาะกบัสถานท่ีท่องเท่ียวด า
น ้ าพื้นท่ีเขตร้อน ท าใหเ้กิดการกระจายรายได ้แบ่งปันผลประโยชน์ให้หลายภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งไม่
ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือชุมชนท้องถ่ิน อีกทั้ งยงัเป็นการกระตุ้นการพฒันาและสร้างรายได้เขา้สู่
ประเทศ และสร้างความยัง่ยนืใหเ้กิดข้ึนกบัระบบนิเวศ เศรษฐกิจและประชากรฉลาม  
  



 

 

บทที ่3 
 

กรอบแนวคดิและวธีิการวจิัย 

3.1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดในงานวิจัยการพัฒนาตัวบ่งช้ีมูลค่าทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ประเภทเกาะ 
 

     กรอบแนวคิดในงานวิจยั (รูป 1)  เป็นผลท่ีไดจ้ากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูว้ิจยัสรุปออกมเป็นกรอบแนวคิดในการด าเนินการศึกษาวิจยัขา้งตน้ จากการศึกษา
ขอ้มูลเอกสารงานวิจยัพบว่า เทคนิคท่ีใชส้ าหรับการสร้างและพฒันาตวัช้ีวดัมีหลากหลายวิธี แต่วิธี
ท่ีเป็นท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ เทคนิค EDFR ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีเกิดจากการน าเทคนิคเดลฟาย 
และเทคนิค EFR มาผสานกนั ซ่ึงจะให้ผลท่ีมีความน่าเช่ือถือ เพราะจะมีการน าวิธีการสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญจากเทคนิค EFR มาใช้ในการเก็บขอ้มูลขั้นตน้ แลว้จึงไดพ้ฒันาต่อเป็นแบบสอบถาม 
แลว้ด าเนินการตามในส่วนเทคนิคเดลฟายในเร่ืองของแบบสอบถามต่อไป แต่ขอ้จ ากดัในการใช้
เทคนิคเหล่าน้ีคือ ระยะเวลา เพราะผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านลว้นมีเวลาท่ีจะใหข้อ้มูลแตกต่างกนั ฉะนั้น
การก าหนดระยะเวลาในการวิจยัไม่นานจนท าผูเ้ช่ียวชาญเกิดความเหน่ือยหน่าย หรือเกิดความ
ร าคาญเกินไปเป็นส่ิงส าคญั โดยจ าตอ้งมีการเผือ่ระยะเวลาส าหรับการรอการตอบรับแบบสอบถาม
กลบัจากผูเ้ช่ียวชาญเพื่อมาใชส้รุปผล ซ่ึงสามารถอธิบายขั้นตอนไดด้งัน้ี 

วิเคราะห์ สังเคราะห์  
สรุปผลจากเอกสาร 

และท าการสมภาษณ์เชิงลึก 
กบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยใชก้ารสัมภาษณ์ปลายเปิด

แบบก่ึงโครงสร้าง 
ในการสร้างและพฒันาตวับ่งช้ี 

น าขอ้มูลท่ีได ้
มาเขา้สู่กระบวนการ

ของ EDFR  

วิธีการประเมิน
ตามตวับ่งช้ี 

สรุปผล 
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1. ผูว้ิจยัศึกษาคน้ควา้ และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ อาทิ 
หนงัสือ บทความ วารสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักบัการสร้าง
พฒันาตวับ่งช้ี การประเมินมูลค่า และแหล่งท่องเท่ียวประเภทเกาะ 

2. ผูว้ิจยัติดต่อขอความร่วมมือจากผูเ้ช่ียวชาญเพื่อใชใ้นการด าเนินงานวิจยั กลุ่มประชากรใน
การศึกษาน้ี ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญตลอดจนผูมี้ความรู้ความสามารถในดา้นแหล่งท่องเท่ียวทางทะเล 
หรือแหล่งท่องเท่ียวประเภทเกาะ โดยเป็นผูเ้ช่ียวชาญในส่วนของภาครัฐ และหรือภาคนกัวิชาการ 
กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลในการศึกษาน้ี จะพิจารณาคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ผสานกบัการสุ่มตวัอยา่งแบบสโนวบ์อล (Snowball Sampling) เน่ืองดว้ยเป็นการศึกษาท่ีตอ้งอาศยั
ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ และประสบการณ์ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งจากผูเ้ช่ียวชาญ 

3. ผูว้ิจยัด าเนินการศึกษาวิจยัดว้ยเทคนิค EDFR ในรอบท่ี 1 ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อใหไ้ดต้วับ่งช้ีท่ีผูเ้ช่ียวชาญคาดวา่มีความเก่ียวขอ้งในงานวิจยั 

4. น าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกดว้ยการท า EDFR ในรอบท่ี 1 มาวิเคราะห์ และสงัเคราะห์
เพื่อใชเ้ก็บขอ้มูลในการท า EDFR ในรอบท่ี 2 แลว้จึงส่งแบบสอบถามกลบัให้ผูเ้ช่ียวชาญ เม่ือไดผ้ล
ออกมาถึงสรุปผลให้อยู่ในรูปของสถิติ ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล ์(Interguartile Range) ส่งผลท่ีไดก้ลบัไปยงัผูเ้ช่ียวชาญ ท าซ ้ าแบบน้ีสองรอบ แลว้
จึงน าผลท่ีไดจ้ากการสรุปผลดว้ยการเก็บขอ้มูลจากเทคนิค EDFR ในรอบท่ี 3 มาวิเคราะห์ขอ้มูล 
ตรวจสอบความสอดคลอ้งของค าตอบดว้ยวิธีการทางสถิติอีกคร้ัง หากผลท่ีไดย้งัไม่สอดคลอ้งตาม
เกณฑผ์ูว้ิจยัจึงท าการเกบ็ขอ้มูลซ ้าอีกคร้ัง แลว้จึงสรุปผล 

 

3.2 ผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 

ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในงานวิจยัน้ีจะเป็นผูเ้ช่ียวชาญตลอดจนผูมี้ความรู้ความสามารถในดา้นแหล่ง
ท่องเท่ียวทางทะเล แหล่งท่องเท่ียวประเภทเกาะ โดยเป็นผูเ้ช่ียวชาญในส่วนของภาครัฐ และหรือ
ภาคนกัวิชาการ ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีคดัเลือกตวับ่งช้ีส าหรับการประเมินมูลค่าทรัพยากรทางธรรมชาติ 

กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในการศึกษาน้ี จะพิจารณาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เน่ืองด้วย เป็นการศึกษาท่ีต้องอาศัยความ รู้ ความสามารถ ความช านาญ  และ
ประสบการณ์ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งจากกลุ่มผเ้ช่ียวชาญดังกล่าวจ านวน 9 ท่าน โดยอา้งอิงจ านวน
ผูเ้ช่ียวชาญจากตารางท่ี 2.1 
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คุณสมบติัของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีดงัน้ี 
1. เป็นนักวิชาการท่ีมีประสบการท างาน หรืองานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวในพื้นท่ี

ธรรมชาติทาง หรือเก่ียวขอ้งกับพื้นธรรมชาติทางทะเล หรือมีผลงานงานเก่ียวขอ้งกับการ
พฒันาตวับ่งช้ี 

2. เป็นผูท่ี้มีประสบการท างานในระดบันโยบาย การจดัการ และวางแผนงานในพื้นท่ี
ธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียวทางทะเล 

3. เป็นผูท่ี้สนใจและให้ความร่วมมือกบังานวิจยัดว้ยความเต็มใจ ตั้งใจ รวมทั้งยินยอม
สละเวลาโดยตลอดงานวิจยั 
ผูเ้ช่ียวชาญมีรายนามดงัน้ี 

1. ผศ. จิตศกัด์ิ พฒุจร  อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว  

 คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2. ดร.ทรงธรรม สุขสวา่ง  ผูอ้  านวยการสถาบนันวตักรรมอุทยานแห่งชาติและ 

 พื้นท่ีคุม้ครอง ผูต้รวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ 

 สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช  

3. ดร.นลินี ทองแถม  นกัวิจยัประจ าศูนยว์ิจยัและพฒันาทรัพยากรทาง 

 ทะเลและชายฝ่ังทะเลอนัดามนั 

4. คุณนิพนธ์ พงศสุ์วรรณ  ผูอ้  านวยการส านกัอนุรักษท์รัพยากรทางทะเลและ 
 ชายฝ่ัง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

5. คุณเพชร มโนปวิตร  รองหวัหนา้สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ ์
 ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติงานภูมิภาคเอเชีย 
 ตะวนัออกเฉียงใต ้(IUCN Thailand)  

6. คุณมานะ เพิ่มพลู  ผูอ้  านวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการ 
 ส่ือสาร กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์าและพนัธ์ุพืช 

7. คุณรัฏดา ลาภหนุน  ผูจ้ดัการโครงการ CATSPA (Catalyzing  
 Sustainability of Thailand’s Protected Area  
 System) สถาบนันวตักรรมอุทยานแห่งชาติและ 

 พื้นท่ีคุม้ครอง 
8. ผศ. ดร.สุชาย วรชนะนนัท ์ อาจารยป์ระจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  

 คณะประมง  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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9. รศ. ดร.อุดมศกัด์ิ ศีลประชาวงศ ์ อาจารยป์ระจ าคณะพฒันาการเศรษฐกิจ  

 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่นการวจิยั 
 

ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 
  

3.3.1 แบบสัมภาษณ์ EDFR รอบที ่1 
เป็นการสัมภาษณ์ เชิงลึก ผู ้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure 

Interview) เป็นรูปแบบค าถามปลายเปิดกบัผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญมีอิสระในการให้ประเด็น
ค าตอบอย่างเต็มท่ี โดยประเด็นค าถามจะมุ่งเน้นในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับตัวบ่งช้ีมูลค่าทรัพยากร
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ 

 
3.3.2 แบบสอบถาม (EDFR รอบที ่2) 
ในการเก็บขอ้มูลในรอบท่ีสองน้ี ผูว้ิจยัได้ท าการถอดเทปจากการสัมภาษณ์และการจด

บนัทึกในรอบท่ีหน่ึงจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 9 ท่าน มาท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจดั
หมวดหมู่ประเด็นค าตอบต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งกัน เพื่อน ามาสร้างเป็นแบบสองถามเดลฟาย 
(Delphi)  ซ่ึงไดจ้ดัท าเป็นแบบสอบถามปลายปิดชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) และ
จดัท าช่องใหผู้เ้ช่ียวชาญเพิ่มตวับ่งช้ี ท่ีคิดวา่มีความเหมาะสม และยงัไม่ไดมี้การน าเสนอไว ้ 

 
3.3.3 แบบสอบถาม (EDFR รอบที ่3) 
ตอนท่ี 1 ในการเก็บขอ้มูลในรอบท่ีสามน้ีผูว้ิจยัได้ใช้แบบสอบถามปลายปิดชนิดมาตร

ประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงมีขอ้ค าถามเหมือนกบัแบบสอบถามในรอบท่ีสองทุกประการ และไดเ้พิ่ม
ในส่วนของค่าทางสถิติได้แก่ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interqurtile 
Range) พร้อมทั้ งต าแหน่งค่าค าตอบของเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ีผ่านมาลงไป และได้เพิ่ม
ประเดน็ค าถามในเร่ืองการใหค่้าน าหนกัความส าคญัของตวับ่งช้ีอีกดว้ย 

ตอนท่ี 2 ในการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ีเป็นการใหค่้าน ้ าหนกัความส าคญัของตวับ่งช้ี เพื่อศึกษาถึง
คุณค่าความส าคญัของตวับ่งช้ีท่ีน ามาใชเ้ป็นตวับ่งช้ีในประเมินมูลค่า ก าหนดใหมี้ค่าเตม็ 10 คะแนน 
ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญสามารถใส่คะแนนไดต้ั้งแต่ 1 – 10 คะแนน โดยท่ี 

คะแนน 1 หมายถึง ตวับ่งช้ีนั้นมีความส าคญันอ้ยสุด 



40 
 

คะแนน 10 หมายถึง ตวับ่งช้ีนั้นมีความส าคญัมากท่ีสุด 
 

3.4 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

ในการสร้างแบบสอบถามเพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญเพื่อใชใ้นการคดัเลือกตวับ่งช้ีโดยใชเ้ทคนิคเดล
ฟายนั้นผูว้ิจยัไดน้ าขอ้ค าถามในแบบทดสอบเสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความครอบคลุม
ขององคป์ระกอบและตวับ่งช้ี รวมไปถึงความถูกตอ้งและความเหมาะสมในดา้นการใชภ้าษาและได้
น าขอ้เสนอแนะท่ีไดไ้ปปรับปรุง 

 

3.5 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลมีรายระเดียด ดงัน้ี 
 

3.5.1 การเตรียมกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 
ผูว้ิจัยได้ท าการติดต่อขอความอนุเคราะห์ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่ออธิบายรายละเอียดต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการวิจยัคร้ังน้ีให้ทราบ โดยอธิบายถึงวตัถุประสงค์งานวิจยั วิธีด าเนินงานวิจยั และ
ระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญมีความเขา้ใจตรงกัน และทราบถึง
ขั้นตอนการปฏิบติัท่ีชดัเจนก่อน ซ่ึงในขั้นตอนน้ีผูเ้ช่ียวชาญสามารถเลือกท่ีจะตอบรับหรือปฏิเสธ
การรับเป็นผูเ้ช่ียวชาญในงานวิจยัน้ีได ้การด าเนินการดงัน้ีจะท าใหผู้เ้ช่ียวชาญมีความพร้อมและเตม็
ใจท่ีจะเขา้ร่วมงานวิจยัเพื่อท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) และท าหนังสือขอความ
ร่วมมือในการคณะการจดัการการท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ถึงผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่งงานวิจยัจ านวน 9 ท่าน  

 
3.5.2 การเกบ็ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ (EDFR รอบที ่1) 
ผูว้ิจยัไดโ้ทรนดัวนั เวลา และสถานท่ีส าหรับการณ์สัมภาษณ์ และไดท้ าการสัมภาษณ์เชิง

ลึก (In-Dept Interview) กบัผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 9 ท่าน  
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3.5.3 การเกบ็ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม  (EDFR รอบที ่2)  

            ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) 
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ออกมาเป็นประเด็นต่างๆ พร้อมจดัหมวดหมู่ประเด็นค าถามท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกนั แลว้จึงน าไปพฒันาเป็นแบบสอบถามดว้ยเทคนิคเดลฟาย (Delphi)  

 
3.5.4 การเกบ็ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม  (EDFR รอบที ่3) 
ผูว้ิจยัได้น าขอ้มูลทีได้จากแบบสอบถามเดลฟายในรอบท่ีผ่านมา (EDFR รอบท่ี 2) มา

วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และค านวณหาค่าทางสถิติ แลว้จดัท าเป็นแบบสอบถามรอบท่ี 2 (EDFR รอบท่ี 
3) ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญจะไดรั้บทราบขอ้มูลตอบกลบัในรูปแบบของสถิติ ซ่ึงเป็นค าตอบเดิมของตนเอง 
พร้อมค าตอบทางสถิติของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อให้ทราบถึงความเหมือนหรือความต่างของค าตอบ 
ประกอบส าหรับการพิจารณาวาจะยนืยนัหรอเปล่ียนแปลงค าตอบในรอบสุดทา้ยหรือไม่อยา่งไร 

 
3.5.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามเดลฟาย (EDFR รอบท่ี 2 และ 3) ผูว้ิจยัไดท้  าการ

จัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ยกเว้นผู ้เช่ียวชาญบางท่านท่ีใช้วิ ธีการส่งทางจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) แทน โดยแนบแบบสอบถาม และเอกสารอธิบายความหมายของตวับ่งช้ีไว้
ดว้ย  

 
3.5.6 การตอบกลบัแบบสอบถามของผู้เช่ียวชาญ 
ผูว้ิจยัไดท้  าการแนบซองเปล่า พร้อมติดแสตมป์และจ่าหนา้ซองส่งกลบัถึงผูว้ิจยั ไปพร้อม

กบัแบบสอบถามทั้ง 2 รอบ ยกเวน้ผูเ้ช่ียวชาญบางท่านท่ีสะดวกให้ผูว้ิจยัไปรับแบบสอบถามกลบั
ดว้ยตนเอง หรือสะดวกตอบกลบัทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) 

 
3.5.7 การติดตามแบบสอบถาม 
ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการติดตามดว้ยตนเอง หรือติดตามทางโทรศพัท์ รวมไปถึงการติดตามผ่าน

ทางระบบแอพพลิเคชั่นไลน์  (Application Line) ในการติดตามแบบสอบถาม โดยเว้นระยะ
ประมาณ 3 – 5 วนั นบัจากวนัท่ีส่งในการสอบถามถึงการไดรั้บเอกสารแบบสอบทั้งทางไปรษณีย์
และจาดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) และเวน้ระยะประมาณ 2 สัปดาห์นับจากวนัท่ีส่งในความ
คืบหนา้การส่งกลบัแบบสอบถาม เพื่อขอรับแบบสอบถามคืน  



42 
 

ซ่ึงขอ้จ ากดัและหรืออุปสรรคในการเกบ็ขอ้มูลในการสมัภาษณ์ ผูว้ิจยัพบวา่ผูเ้ช่ียวชาญส่วน
ใหญ่มีภารกิจมาก ท าให้การติดต่อในการนดัวนัส าสัมภาษณ์ท าไดย้าก มีการขอเล่ือนวนัสัมภาษณ์
ออกไป รวมถึงระยะเวลาการสมัภาษณ์บางคร้ังมีจ ากดั ท าใหต้อ้งนดัวนัส าภาษณ์ต่ออีกคร้ังภายหลงั 
ในส่วนของแบบสอบถามพบว่ามีอุปสรรคใ์นการไดรั้บแบบสอบถามของผูเ้ช่ียวชาญ ท าให้เกิด
ความล่าชา้ในการไดรั้บแบบสอบถามอยา่งมาก ท าใหมี้แบบสอบถามบางฉบบัล่าชา้กวา่ก าหนด 

 

3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่ามธัย-
ฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) และค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์(Interguartile Range) ดงัน้ี 

 
3.6.1 ค่ามัธยฐาน (Median) 
ค่ามธัยฐาน (Median) จากแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั โดยอนัดบัคะแนน

ท่ีใหมี้ความหมายดงัน้ี 
 5 คะแนน เห็นดว้ยอยา่งยิง่ วา่ตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการน ามาพฒันาตวับ่งช้ี 
 4 คะแนน เห็นดว้ย วา่ตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการน ามาพฒันาตวับ่งช้ี 
 3 คะแนน ไม่แน่ใจ วา่ตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการน ามาพฒันาตวับ่งช้ี 
 2 คะแนน ไม่เห็นดว้ย วา่ตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการน ามาพฒันาตวับ่งช้ี 
 1 คะแนน ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ วา่ตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการน ามาพฒันาตวับ่งช้ี 
และค่ามธัยฐานท่ีค านวณไดจ้ากค าตอบของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ก าหนดเกณฑใ์นการพิจารณาไว ้ดงัน้ี 
 ค่ามธัยฐานระหว่าง 4.50 – 5.00   หมายถึง   ขอ้ความนั้นผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยอยา่งยิ่งว่าตวั
บ่งช้ีมีความเหมาะสมต่อการน ามาพฒันาตวับ่งช้ี 
 ค่ามธัยฐานระหว่าง 3.50 – 4.49   หมายถึง   ขอ้ความนั้นผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ย ว่าตวับ่งช้ีมี
ความเหมาะสมต่อการน ามาพฒันาตวับ่งช้ี 
 ค่ามธัยฐานระหว่าง 2.50 – 3.49   หมายถึง   ขอ้ความนั้นผูเ้ช่ียวชาญไม่แน่ใจ ว่าตวับ่งช้ีมี
ความเหมาะสมต่อการน ามาพฒันาตวับ่งช้ี 
 ค่ามธัยฐานระหวา่ง 1.50 – 2.49   หมายถึง   ขอ้ความนั้นผูเ้ช่ียวชาญไม่เห็นดว้ย ว่าตวับ่งช้ีมี
ความเหมาะสมต่อการน ามาพฒันาตวับ่งช้ี 
 ค่ามธัยฐานระหว่าง 1.00 – 1.49   หมายถึง   ขอ้ความนั้นผูเ้ช่ียวชาญไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ว่า
ตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมต่อการน ามาพฒันาตวับ่งช้ี 
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3.6.2 ค่าพสัิยระหว่างควอไทล์ (Interguartile Range) 
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์(Interguartile Range)  เป็นการพิจารณาความสอดคลอ้ง กนัของ

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ โดยก าหนดเกณฑแ์สดงค่าความสอดคลอ้ง ดงัน้ี 
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์ระหว่าง 0.00 – 0.50 หมายถึง ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมี

ความสอดคลอ้งกนัสูงมาก 
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์ระหว่าง 0.51 – 1.99 หมายถึง ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมี

ความสอดคลอ้งกนัปานกลาง 
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์ระหว่าง 2.00 – 2.99 หมายถึง ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมี

ความสอดคลอ้งกนัต ่า 
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ สูงกว่า 3.00  หมายถึง  ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญไม่มี

ความสอดคลอ้งกนั 
 การพิจาณาขอ้ความเพื่อน าไปก าหนดเป็นตวับ่งช้ีในการพฒันาตวับ่งช้ีมูลค่าทรัพยากร
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะท่ีมีความเหมาะสม จะใชข้อ้ความท่ีมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์
ของตวับ่งช้ี ท่ีมีค่าน้อยกว่า 1.50 แสดงว่า ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความสอดคลอ้งกนั 
(Consensus) และถา้ตวับ่งช้ี ท่ีมีค่ามากกว่า 1.50 แสดงว่า ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญไม่มี
ความสอดคลอ้งกนั 
 

3.6.3 ค่าความต่างมัธยฐานกบัฐานนิยม 
ผูว้ิจยัค  านวณหาค่าความแตกต่างระหวา่งค่ามธัยฐานและค่าฐานนิยมของแต่ละตวับ่งช้ี เพื่อ

สนบัสนุนความสอดคลอ้งกบัของความเห็นจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ถา้ค่าความแตกต่างระหว่างค่ามธัย
ฐานและค่าฐานนิยมมีค่าไม่เกิน 1.0 แสดงวา่ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนั 

 
3.6.4 การพจิารณาความสอดคล้อง 
ถ้าตัวบ่งช้ีใดมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interguartile Range) ไม่เกิน 1.5 และค่าความ

แตกต่างระหวา่งมธัยฐานและฐานนิยมไม่เกิน 1.0 ถือวา่ตวับ่งช้ีนั้นมีความสอดคลอ้งกนั  
ผูว้ิจยัไดน้ าตวับ่งช้ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนั มาสรุปเป็นตวับ่งช้ีมูลค่า

ทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ ซ่ึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวิธีการด าเนินการวิจยั
ดงักล่าว ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอไวใ้นบทท่ี 4 สรุปและอภิปรายผลการวิจยัไวใ้นบทท่ี 5 
 



 

 

บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ี (Indicator) การพัฒนาตัวบ่งช้ีมูลค่า
ทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะท่องเท่ียวทางทะเลของไทย ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้บ่งการ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัประเด็นท่ีสามารถน ามาพฒันาเป็นตวับ่งช้ี 
(Indicator) มูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะท่องเท่ียวทางทะเลของไทย 

ตอนท่ี 2 ผลการพิจารณาคัดเลือกตัวบ่งช้ี (Indicator) มูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติประเภทเกาะท่องเท่ียวทางทะเลของไทย 

ตอนท่ี 3 น ้ าหนกัตวับ่งช้ี (Indicator) มูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ
ท่องเท่ียวทางทะเลของไทย 

ตอนท่ี 4 ผลสรุปตัวบ่งช้ีท่ีเหมาะสมต่อการน ามาใช้ส าหรับการประเมินมูลค่ามูลค่า
ทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะท่องเท่ียวทางทะเลของไทย 

 

4.1 ตอนที่ 1 ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบัประเดน็ทีส่ามารถน ามาพฒันาเป็นตัว   
       บ่งช้ี (Indicator) มูลค่าทรัพยากรท่องเทีย่วทางธรรมชาตปิระเภทเกาะท่องเที่ยว 
       ทางทะเลของไทย 
   

จากการสมัภาษณ์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 9 ท่าน เก่ียวกบัประเด็นท่ีสามารถน ามาพฒันาเป็นตวั
บ่งช้ีมูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะท่องเท่ียวทางทะเลของไทย ซ่ึงผูว้ิจยัได้
สรุปออกมาเป็นดา้นต่างๆดงัน้ี 

1. ตวับ่งช้ีดา้นนิเวศเกาะ มีจ านวน 29 ตวับ่งช้ี 
2. ตวับ่งช้ีดา้นนิเวศบริการ มีจ านวน 10 ตวับ่งช้ี 
3. ตวับ่งช้ีดา้นการจดัการพื้นท่ี มีจ  านวน 20 ตวับ่งช้ี 
ซ่ึงมีจ านวนประเดน็ตวับ่งช้ีรวมทั้งหมด 59 ตวับ่งช้ี  
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4.1.1 ตัวบ่งช้ีด้านนิเวศเกาะ (Island Ecosystem) 
ตวับ่งช้ีดา้นนิเวศเกาะ เป็นตวับ่งช้ีท่ีกล่าวถึงตวัทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีปรากฏให้เห็น 

หรือสามารถพบได้ในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว หรือในพื้นท่ีของเกาะ เป็นตวับ่งช้ีในลกัษณะของ
รูปธรรม เช่น สีสัน จ านวน ขนาด ปริมาณ เป็นตน้ ซ่ึงจะเป็นตวับ่งช้ีท่ีค  านวณหามูลค่าออกมาจาก
ทรัพยากรเหล่านั้นเพื่อบ่งบอกว่าทรัพยากรเหล่านั้นมีมูลค่าเท่าไหร่ เพราะเป็นปัจจยัหลกัในการ
ดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทางมาท่องเท่ียว และก่อให้เกิดกิจกรรมท่องเท่ียวส าคญัต่างๆในแหล่ง
พื้นท่ี  ซ่ึงหากไดรั้บการดูแลรักษาปกป้องทรัพยากรเหล่านั้นเอาไวอ้ยา่งยิ่งส่งผลให้มูลค่าท่ีไดรั้บมี
จ านวนเพิ่มมากข้ึน 

ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ดา้นยอ่ย ไดแ้ก่ 
1.  ตวับ่งช้ีดา้นระบบนิเวศทางทะเล (Marine ecosystem) 
2.  ตวับ่งช้ีดา้นระบบนิเวศชายฝ่ัง (Marine ecosystem) 
3.  ตวับ่งช้ีดา้นระบบนิเวศบนบก (Terrestrial Ecosystems) 
4.  ตวับ่งช้ีดา้นระบบนิเวศตน้น ้า (Head Watershed) 

4.1.1.1 ตวับ่งช้ีดา้นระบบนิเวศทางทะเล (Marine ecosystem)  
ตวับ่งช้ีดา้นระบบนิเวศทางทะเล หมายถึง ส่ิงท่ีสามารถน ามาใชป้ระเมินมูลค่าทรัพยากร

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะท่องเท่ียวทางทะเลของไทยได ้หมายรวมถึงทั้งส่ิงมีชีวิตและไม่
มีชีวิตท่ีอยูใ่นพื้นทีบริเวณน ้าทะเลโดยรอบของเกาะ ดงัตารางท่ี 4.1  
 
ตารางที่ 4.1  ตารางแสดงผลขอ้คิดเห็นการเสนอตวับ่งช้ีของผูเ้ช่ียวชาญดา้นระบบนิเวศทางทะเล 

 

ตัวบ่งช้ี 
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ผูเ้ชี่
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2 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่
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ที่ 
3 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่
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ที่ 
4 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
5 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
6 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
7 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
8 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
9 

ระบบนิเวศทางทะเล 

คุณภาพน ้าทะเล          

ปะการัง          
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งช้ี 
ผูเ้ชี่

ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
1 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
2 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
3 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
4 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
5 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
6 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
7 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
8 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
9 

ปลาทะเล          

สัตวท์ะเลหายาก          

สาหร่าย          

หญา้ทะเล          

ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน 
(ดา้นระบบนิเวศทางทะเล)          

 
จากตารางท่ี 4.1 สรุปไดเ้ป็นประเดน็ตวับ่งช้ีได ้7 ตวับ่งช้ีดงัน้ี 

1) คุ ณ ภ าพ น ้ า ท ะ เล  (Quality of sea water)  ห ม า ย ถึ ง ค ว า ม ใ ส 
(Transparency) ความสะอาด(Cleanliness) และสี (Color) ของน ้ าทะเล
ในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว ท่ีสามารถมองระดบัความลึกจากผิวน ้ าท่ีแสง
สามารถส่องทะลุผ่านลงไปในน ้ าได ้สร้างความภิรมยใ์ห้แก่ผูท่ี้ไดพ้บ
เห็น 

2) ปะการัง (Coral) คือ ส่ิงมีชีวิตชนิดหน่ึงในกลุ่มสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั
ท่ีอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม (Colony) มีทั้ งปะการังอ่อน (Soft Coral) 
และปะการังแข็ง (Scleractinian) ท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีน ้ าต้ืนและพื้นท่ีน ้ า
ลึก 

3) ปลาทะเล (Marine Fishes) คือปลาท่ีอาศยัอยู่ในทะเล และพบเห็นได้
ปกติทั่วไปในพื้นท่ีน ้ าต้ืนและพื้นท่ีน ้ าลึก ในระหว่างการประกอบ
กิจกรรมด าน ้ า 
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4) สัตวท์ะเลหายาก (Rare Sea Creatures) คือ สัตวท์ะเลท่ีมีโอกาสพบเห็น
ไดน้อ้ยในพื้นท่ีธรรมชาติ มีจ านวนประชากรของสัตวเ์หล่าน้ีไม่มากนกั 
บางชนิดอยูใ่นสถานะสตัวใ์กลสู้ญพนัธ์ุ เช่น ฉลามวาฬ กระเบนราหู เต่า
ทะเล เป็นตน้ 

5) สาหร่าย (Seaweed) เป็นพืชชั้นต ่าท่ียงัไงมีดอกและผล กระจายพนัธ์ุดว้ย
การสร้างสปอร์และแบ่งเซลล ์มีความสามารถในการสังเคราะห์แสงเพื่อ
เป็นอาหาร ดูดซบัแร่ธาตุจากทะเล 

6) หญา้ทะเล (Seagrass) เป็นพืชชั้นสูงท่ีมีดอก อาศยัอยู่ในพื้นท่ีน ้ าเค็มมี
ลกัษณะคลา้ยหญา้บนบก สามารถปรับตวัใหอ้าศยัอยูไ่ดใ้นทะเล เติบโต
ไดดี้ในบริเวณน ้ าต้ืนท่ีแสงแดดส่องถึง ซ่ึงในประเทศไทยมีจ านวน 12 
ชนิด 

7) ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน (Endemic species) หมายถึงส่ิงมีชีวิตทั้งพืชและสัตว ์
ท่ีมีเขตพื้นท่ีอยู่อาศยัในทะเลเฉพาะหรือจ ากดั มีการพบเห็นเฉพาะบาง
พื้นท่ีเท่านั้น เช่น วาฬบรูดา้ ปลาสร้อยนกเขาอนัดามนั เป็นตน้ 

4.1.1.2 ตวับ่งช้ีดา้นระบบนิเวศชายฝ่ัง (Coastal ecosystem) 
ตวับ่งช้ีด้านระบบนิเวศชายฝ่ัง หมายถึง ส่ิงท่ีสามารถน ามาใช้ประเมินมูลค่าได้ หมาย

รวมถึงทั้งส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต หมายรวมถึงทั้งส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิตท่ีอยูใ่นพื้นทีบริเวณชายฝ่ัง
ทะเลของเกาะท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว ดงัตารางท่ี 4.2 

 
ตารางที่ 4.2  ตารางแสดงขอ้คิดเห็นการเสนอตวับ่งช้ีของผูเ้ช่ียวชาญดา้นระบบนิเวศทางชายฝ่ัง 
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หาดทราย          

หาดหิน          
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หาดเลน          

พืชชายหาด          

ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
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สัตวริ์มทะเล          

ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน 
(ดา้นระบบนิเวศชายฝ่ัง) 

         

ประเภทของป่า 
(ดา้นระบบนิเวศชายฝ่ัง) 

         

 
จากตารางท่ี 4.2 สรุปไดเ้ป็นประเดน็ตวับ่งช้ีได ้7 ตวับ่งช้ีดงัน้ี 

1) หาดทราย (Sandy Beach) ส่วนหน่ึงของชายฝ่ังท่ีเช่ือมต่อระหวา่งพื้นดิน
และทะเล พื้นผิวของหาดทรายมีลกัษณะราบเรียวเป็นแนวยาว ขนาด 
ลกัษณะ และสีของเม็ดทรายแตกต่างกนัไปตามลกัษณะทางภูมิศาสตร์
และวตัถุตน้ก าเนิด เช่น ทรายท่ีมีตน้ก าเนิดจากหินแกรนิต หินทราย 
ปะการัง เป็นตน้ 

2) หาดหิน  (Rocky Shore) เป็นลักษณะของชายฝ่ังท่ีมีหินขนาดต่างๆ
ปรากฏ พบมากตามเกาะต่างๆ หรือชายฝ่ังทะเลท่ีเช่ือมต่อจากภูเขา เกิด
จากการกดัเซาะพุพงัของน ้ าทะเลท าใหหิ้นแตกออก บางแห่งถูกคล่ืนซดั
กดัเซาะจนมีหินมีลกัษณะต่างๆ เช่น แบนเรียบ กลมมน เป็นตน้ 

3) หาดเลน (Muddy Flat) เป็นพื้นท่ีทอ้งน ้ าท่ีมีการสะสมตวัของตะกอน
ขนาดเลก็มากจากกลายเป็นเลน หรือโคลน เป็นดินเลนอ่อนนุ่ม มีความ
ลาดชนัต ่า อยูใ่นบริเวณ เช่น ปากแม่น ้ า  อ่าวปิด ป่าวท่ีมีท่ีก าบงั เป็นตน้ 
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เป็นรอยเช่ือมต่อระบบนิเวศ (Ecotone) โดยส่วนมากมกัเช่ือต่อกับป่า
ชายเลน 

4) พืชชายหาด (Beach Plant) คือพนัธ์ุพืชท่ีพบตามหาดต่างๆ มีลกัษณะ
เป็นพุ่ม ล าตน้คดงอ และแตกก่ิงกา้นสาขามาก ก่ิงสั้น ใบหนาแขง็ ไดแ้ก่
พืชจ าพวก พืชกลุ่มบุกเบิก (Pioneering Species) ไมพุ้ม่ และไมย้นืตน้ 

5) สัตวริ์มทะเล คือส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัหรือหากินอยู่ตามหาดทราย หาดหิน 
และหาดเลน โดยใชก้ารขุดรู แทรกตวัลงในพื้นทราย อาศยัอยู่ตามผืน
ดิน แทรกตัวอยู่ตามร่องหินต่างๆ รวมไปถึงอาศัยอยู่บนต้นไม้ เช่น 
เพรียง หอย ปู นก ลิง เป็นตน้ 

6) ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน (Endemic species) หมายถึงส่ิงมีชีวิตทั้งพืชและสัตว ์
ท่ีมีเขตพื้นท่ีอยูอ่าศยับริเวณพื้นท่ีชายฝ่ังเฉพาะหรือจ ากดั มีการพบเห็น
เฉพาะบางพื้นท่ีเท่านั้น เช่น ปูทหารพระราชา  

7) ประเภทของป่า (Forest) ประเภทของระบบนิเวศป่าท่ีพบ หรือมีปรากฏ
ตามพื้น ท่ีชายฝ่ังต่างๆ เช่น ป่าชายหาด (Beach forest) ป่าชายเลน 
(Mangrove) เป็นตน้ 

4.1.1.3 ตวับ่งช้ีดา้นระบบนิเวศบนบก (Terrestrial Ecosystems) 
ตวับ่งช้ีด้านระบบนิเวศบนบก หมายถึง ส่ิงท่ีสามารถน ามาใช้ประเมินมูลค่าได้ หมาย

รวมถึงทั้งส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิตท่ีปรากฏใหเ้ห็นอยูบ่นพื้นดิน ซ่ึงมีความแตกต่างกนัไปตามลกัษณะ
เด่นของแต่พื้นท่ี ดงัตารางท่ี 4.3 

 
ตารางที่ 4.3  ตารางแสดงผลขอ้คิดเห็นการเสนอตวับ่งช้ีของผูเ้ช่ียวชาญดา้นระบบนิเวศบนบก 
 

ตัวบ่งช้ี 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
1 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
2 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
3 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
4 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
5 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
6 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
7 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
8 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
9 

ระบบนิเวศบนบก 



 

 

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งช้ี 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
1 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
2 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
3 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
4 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
5 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
6 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
7 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
8 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
9 

ประเภทของป่า 
(ดา้นระบบนิเวศบนบก)          

พนัธ์ุพืชท่ีพบ          

แหล่งน ้าจืด          

ชนิดของหิน          
ความแปลกตาของธรณี
สัณฐาน 

         

ทศันียภาพ          

ถ ้า          

ภูเขา          

น ้าตก          

จุดชมวิว          

สัตว ์          

ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน 
(ดา้นระบบนิเวศบนบก) 

         

 
จากตารางท่ี 4.3 สรุปไดเ้ป็นประเดน็ตวับ่งช้ีได ้12 ตวับ่งช้ีดงัน้ี 

1) ประเภทของป่า (Forest) คือ ประเภทของระบบนิเวศท่ีพื้นท่ีส่วนมากถูก
ปกคลุมไปดว้ยป่าไมซ่ึ้งพบ หรือมีปรากฏบนเกาะ แลว้ส่งผลต่อการเกิด
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กิจกรรมท่องเท่ียวบางชนิด หรือการพบส่ิงมีชีวิต เช่น ระบบนิเวศป่า
เบญจพรรณ ระบบนิเวศป่าดิบช้ืน เป็นตน้ 

2) พนัธ์ุพืชท่ีพบ (Florae) คือ การพบพืชพรรณ พรรณไมท่ี้มีปรากฏใน
ระบบนิเวศป่าบนเกาะ 

3) แหล่งน ้ าจืด (Freshwater habitat) คือแหล่งน ้ าท่ีพบบนเกาะซ่ึงมีค่าความ
เค็มของน ้ าไม่เกิน 0.5 ppt. เป็นลกัษณะของแหล่งน ้ าในแผ่นดิน เช่น 
ทะเลสาบ หนองน ้า บึง บ่อ อ่างเกบ็น ้า ล  าธาร เป็นตน้ 

4) หิน  (Rocks) คือ ชนิดของหินท่ีมีการพบบนเกาะ ได้แก่  หินอัคนี 
(Igneous Rocks) หินชั้นหรือหินตะกอน (Sedimentary Rocks) และหิน
แปร (Metamorphic Rocks) 

5) ความแปลกตาของธรณีสัณฐาน ลักษณะทางกายภาพท่ี เป็นเอก
ลกัษณะเฉพาะ หรือจุดสังเกต (Landmark) ท่ีบ่งบอกสถานท่ีไดช้ดัเจน
วา่เป็นสถานท่ีใดเม่ือไดพ้บเห็น เช่น หินเรือใบท่ีเกาะสิมิลนั เป็นตน้ 

6) ทศันียภาพ (Scenery) ทิวทศัน์ของลกัษณะภูมิประเทศในแต่ละพื้นท่ีท่ีมี
ลกัษณะสวยงามเฉพาะ สร้างความภิรมยใ์หผู้ท่ี้มาพบเห็น 

7) ถ ้า (Cave) คือ ช่องท่ีเป็นโพรงลึกเขา้ไปในพื้นดินหรือภูเขา ท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีจะให้มนุษยเ์ขา้ไปได ้ซ่ึงมกัพบตามภูเขาหินปูน หรือภูเขาชายฝ่ัง
ทะเล เช่น ถ ้าบวัโบกท่ีหมู่เกาะอ่างทอง เป็นตน้ 

8) ภูเขา (Mountain) คือ ลกัษณะของภูมิประเทศท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
มีความสูงกวา่พื้นท่ีโดยรอบท่ีอยูบ่นเกาะ 

9) น ้ าตก (Waterfall) เป็นลกัษณะทางกายของพื้นท่ีท่ีมีน ้ าไหลจากท่ีสูงลง
สู่ท่ีต  ่า สามารถท าให้เกิดเป็นแหล่งพื้นท่ีท่องเท่ียว ส าหรับดึงดูดผูม้า
เยอืน 

10) จุดชมวิว  (View point) บริเวณพื้ น ท่ี ท่ี มีให้ เพื่อการท ากิจกรรมชม
ทิวทศัน์ บรรยากาศแบะทัศนียภาพโดยรอบ หรือบางส่วนของพื้นท่ี
แหล่งท่องเท่ียว 

11) สัตว ์ ส่ิงมีชีวิตท่ีพบเห็นได้ทัว่ไปในพื้นท่ีเกาะท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
เช่น สัตว์จ  าพวกนก (Birds) แมลง (Insect) สัตว์เล้ือยคลาน (Reptile) 
เป็นตน้ ซ่ึงเป็นส่ิงดึงดูดอยา่งหน่ึงแก่ผูม้าเยอืนในการเดินทางมาเท่ียวชม 
หรือพบเห็น 
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12) ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน (Endemic species) หมายถึงส่ิงมีชีวิตทั้งพืชและสัตว ์
ท่ีมีเขตพื้นท่ีอยูอ่าศยับนเกาะเฉพาะหรือพื้นท่ีจ ากดั มีการพบเห็นเฉพาะ
บางพื้นท่ีเท่านั้น เช่น ปูมะพร้าว ปูไก่ หอยมรกต เป็นตน้ 

4.1.1.4 ตวับ่งช้ีดา้นระบบนิเวศตน้น ้า (Head Watershed) 
ตวับ่งช้ีดา้นระบบนิเวศตน้น ้ า หมายถึง ส่ิงท่ีสามารถน ามาใชป้ระเมินมูลค่าได ้ท่ีมีปรากฏ

อยูใ่นพื้นทีท่ีเป็นพื้นท่ีท่ีระบุวา่เป็นพื้นท่ีตน้น ้าของเกาะ ดงัตารางท่ี 4.4 
 
ตารางที่ 4.4  ตารางแสดงผลขอ้คิดเห็นการเสนอตวับ่งช้ีของผูเ้ช่ียวชาญดา้นระบบนิเวศตน้น ้า 
 

ตัวบ่งช้ี 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
1 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
2 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
3 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
4 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
5 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
6 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
7 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
8 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
9 

ระบบนิเวศต้นน า้ 

พื้นท่ีกกัเกบ็น ้า          

กระบวนการสร้างดิน          

การใหผ้ลผลิตท่ีเป็นเน้ือไม ้          

 
จากตารางท่ี 4.4 สรุปไดเ้ป็นประเดน็ตวับ่งช้ีได ้3 ตวับ่งช้ีดงัน้ี 

1) พื้นท่ีกกัเก็บน ้ า (Catchment area) การมีพื้นท่ีส าหรับกกัเก็บน ้ าจืด มีผล
ต่อการพฒันาพื้นท่ีส าหรับการท่องเท่ียว เน่ืองจากกิจกรรมท่องเท่ียวบน
เกาะหลายกิจกรรมจ าเป็นตอ้งใชน้ ้ าจืด จึงมีความจ าเป็นท่ีจ าตอ้งมีน ้ าจืด
ส ารองเพียงพอ 

2) กระบวนการสร้างดิน  (Soil Formation) เป็นการลดปริมาณพื้นท่ีใน
แหล่งน ้ า ท าให้เกิดการเพิ่มพื้นท่ี ท่ี เป็นหน้าดินข้ึน รวมไปถึงการ
พงัทลายของหนา้ดินท่ีไหลลงไปในทะเลจนเกิดพื้นท่ีเกาะท่ีเพิ่มข้ึน 
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3) การให้ผลผลิตท่ีเป็นเน้ือไม ้(Wood products) การไดรั้บประโยชน์จาก
ป่าในลกัษณะของเน้ือไมเ้พื่อน ามาใช้ประโยชน์ท่ีเก่ียวการท่องเท่ียว 
เช่น ของท่ีระลึก ส่ิงอ านวยความสะดวก เป็นตน้ 

 
4.1.2 ตัวบ่งช้ีด้านนิเวศบริการ (Ecosystem Services) 
ตัวบ่งช้ีด้านนิเวศบริการ หมายถึง ตัวบ่งช้ีส่ิงท่ีบ่งบอกมูลค่าแฝงของทรัพยากรทาง

ธรรมชาติ เป็นปัจจยัส่งเสริมการมีมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนของตวัทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งพื้นท่ี ซ่ึงได้
จากการคงอยูห่รือมีอยูข่องตวัทรัพยากรนั้น รวมไปถึงการจดัสรรการใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสม ก็
จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ท่ีส่งเสริมกิจกรรมทางการท่องเท่ียวในพื้นท่ี ดงัตารางท่ี 4.5 

 
ตารางที่ 4.5  ตารางแสดงผลขอ้คิดเห็นการเสนอตวับ่งช้ีของผูเ้ช่ียวชาญดา้นนิเวศบริการ 
 

ตัวบ่งช้ี 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
1 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
2 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
3 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
4 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
5 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
6 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
7 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
8 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
9 

แหล่งท่ีอยูอ่าศยั 
ชนเผา่พื้นถ่ิน          

วฒันธรรมบนเกาะ          

แหล่งท่ีอยูอ่าศยั 
ของสตัวท์ะเล 

         

แหล่งอาหารจากทะเล          

แหล่งเวชภณัฑจ์ากปะการัง          

ความชุ่มช้ืนท่ีไดจ้ากป่า          

พืชชายหาดเป็น 
ม่านบงัสายตา 

         

ความร่มร่ืน          
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งช้ี 
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ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
2 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
3 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
4 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
5 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
6 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
7 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
8 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
9 

การป้องกนัคล่ืนลม          

การป้องกนั 
การกดัเซาะชายฝ่ัง 

         

 
จากตารางท่ี 4.5 สรุปไดเ้ป็นประเดน็ตวับ่งช้ีได ้10 ตวับ่งช้ีดงัน้ี 

1) แหล่งท่ีอยู่อาศยัของชนเผ่าพื้นถ่ิน (Ethnic) เป็นพื้นท่ีท่ีมีการอยู่อาศยั
ของชนพื้นเมือง หรือชาวบา้นทอ้งถ่ินในพื้นท่ีเกาะ เช่น ชาวมอแกน 
ชาวอูรักลาโวย้ เป็นตน้ 

2) วัฒนธรรมบนเกาะ (Island Culture) นอกเหนือจากธรรมชาติแล้ว 
วฒันธรรม หรือประเพณีจากชนเผา่พื้นถ่ินก็เป็นอีกส่ิงหน่ึงในการดึงดูด
ใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียว 

3) แหล่งท่ีอยู่อาศยัของสัตวท์ะเล (Habitat) ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
ชายฝ่ังท่ีเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยั รวมถึงการเป็นแหล่งอนุบาลสตัวท์ะเล 

4) แหล่งอาหารจากทะเล (Seafood) การไดม้าซ่ึงอาหารจากสัตวท์ะเลชนิด
ต่างๆ ท่ีเกิดจากความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 

5) แหล่งเวชภณัฑ์จากปะการัง (Medicines derived from coral reefs) การ
เป็นแหล่งเคมีภัณฑ์ ยา และสารท่ีใช้ในทางการแพทย์ ท่ีได้มาจาก
ปะการัง โดยเฉพาะสารตา้นมะเร็ง และการท ากระดูกเทียมในการรักษา
ผูป่้วยท่ีกระดูกหัก 

6) ความชุ่มช้ืนท่ีไดจ้ากป่า (Refreshment) เป็นประโยชน์ทางออ้มท่ีไดจ้าก
ความอุดมสมบูรณ์ของป่า ท าใหผู้ท่ี้ไดพ้บรู้สึกสดช่ืน 
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7) พืชชายหาดเป็นม่านบังสายตา เกิดการแบ่งสรรพื้นท่ีส าหรับการ
ประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียวในพื้นท่ี โดยใชพ้ืชชายหาดแบ่งพื้นท่ี 
เช่น  พื้ น ท่ีหาดส าห รับ กิจกรรมอาบแดด แนวก าบังสายตาจาก
ส่ิงก่อสร้างบนเกาะเพื่อสร้างความภิรมยใ์นการมาเยอืน เป็นตน้ 

8) ให้ความร่มร่ืน (Shelter) ความอุดมสมบูรณ์ของไม้ยืนตน้ท่ีให้ร่มเงา 
ก าบังแสงแดด รวมถึงสายฝน หรือเอ้ือต่อกิจกรรมท่องเท่ียวบาง
กิจกรรมท่ีตอ้งใชร่้มเงา ช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูม้าเยอืน 

9) การป้องกนัคล่ืนลม (Protection from wind) ประโยชน์ทางออ้มท่ีไดจ้าก
ป่าชายหาด หรือป่าบนเกาะในการก าบงัคล่ืนลม 

10) การป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง (Protection from coastal erosion) การมี
หรือคงไวข้องพืชชายหาดบางชนิด ส าหรับการป้องกันการกัดเซาะ
ชายหาด เพื่อลดผลกระทบต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีใชพ้ื้นท่ีหาดใน
การประกอบกิจกรรม 

 
4.1.3 ตัวบ่งช้ีด้านการจัดการพืน้ที่ (Area management) 
ตวับ่งช้ีดา้นการจดัการพื้นท่ี หมายถึง เป็นตวับ่งช้ีท่ีไม่ไดบ้อกมูลค่าของแหล่งพื้นท่ีโดยตรง 

แต่เป็นปัจจยัส่งเสริมท่ีท าให้ตวัแหล่งพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลมีมูลค่าเพิ่มมากข้ึน จาก
มูลค่าของทรัพยากรท่ีมีอยู ่ส่งเสริมการออกนโยบาย การวางแผน และการจดัการ เพื่อพฒันาพื้นท่ี
ใหเ้กิดทิศทางส าหรับการท่องเท่ียวอยา่งเหมาะสม ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งกระบวนการจดัการ วตัถุส่ิงของ 
อาคาร ดงัตารางท่ี 4.6 
 
ตารางที่ 4.6  ตารางแสดงผลขอ้คิดเห็นการเสนอตวับ่งช้ีของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการพื้นท่ี 
 

ตัวบ่งช้ี 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
1 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
2 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
3 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
4 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
5 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
6 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
7 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
8 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
9 

น ้าใชใ้นการอุปโภคบริโภค          
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งช้ี 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
1 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
2 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
3 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
4 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
5 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
6 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
7 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
8 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
9 

กิจกรรมนนัทนาการท่ี
เหมาะสม 

         

ความหลากหลายของ
กิจกรรมนนัทนาการ 

         

นโยบายเฉพาะเกาะ          

ส่ิงอ านวยความสะดวก          

ส่ิงปลูกสร้าง          

การเขา้ถึง          

การแบ่งเขตพื้นท่ีการใช้
ประโยชน์ (Land use 
Zoning) 

         

ขีดความสามารถในการ
รองรับได ้(Carrying 
Capacity) 

         

การจ ากดัจ านวน
นกัท่องเท่ียว 

         

คุณภาพ ทกัษะ และ
ความสามารถของเจา้หนา้ท่ี
พื้นท่ี 

         

ความปลอดภยัของ
นกัท่องเท่ียว 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งช้ี 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
1 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
2 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
3 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
4 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
5 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
6 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
7 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
8 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญท่

าน
ที่ 
9 

การใหน้กัท่องเท่ียว
ตระหนกัในบทบาทของ
นกัท่องเท่ียว 

         

การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในพื้นท่ี          

การเปล่ียนแปลงของ
วฒันธรรม          

การกระจายรายไดสู่้ชุมชน
ในพื้นท่ี          

การมีวิสาหกิจชุมชน          

การจดัสรรงบประมาณจาก
ส่วนกลางสู่พื้นท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียว 

         

การจดัการมลพิษและขยะ          
ปัญหาทางสงัคม          

 
จากตารางท่ี 4.6 สรุปไดเ้ป็นประเดน็ตวับ่งช้ีได ้20 ตวับ่งช้ีดงัน้ี 

1) น ้าใชใ้นการอุปโภคบริโภค (Water use) มีการจดัการน ้าใชอ้ยา่งเป็น 
ระบบลดการใช้น ้ าแบบใช้แลว้หมดไป (Consumptive) เกิดการใช้น ้ า
ห มุ น เวี ย น ต่ อ เน่ื อ ง  (Non-consumptive)  มี ร ะบ บ บ าบั ด น ้ า ท่ี มี
ประสิทธิภาพ 
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2) กิจกรรมนันทนาการท่ีเหมาะสม (Appropriate activities) มีการศึกษา
ข้อมูล และวางแผนเก่ียวกับการคัดเลือกกิจกรรมนันทนาการอย่าง
เหมาะสมโดยค านึงถึงฐานทรัพยากรในพื้นท่ี และมีการตรวจสอบ
ผลกระทบจากกิจกรรมนนัทนาการในพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง 

3) ความหลากหลายของกิจกรรมนนัทนาการ (Variety of activities) มีการ
จัดการจ านวนกิจกรรมนันทนาการท่ีหลากหลายชนิด รองรับ
นกัท่องเท่ียวอยา่งเหมาะสมโดยค านึงถึงฐานทรัพยากรในพื้นท่ี 

4) นโยบายเฉพาะเกาะ (Island specific policies) การก าหนดให้เกาะมี
ลกัษณะการรองรับกิจกรรมทางการท่องเท่ียวเฉพาะ เพื่อง่ายต่อการ
จดัการ เช่น การเป็นเกาะเช่ือมต่อ (Hub) เกาะส าหรับกิจกรรมเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ เกาะส าหรับกิจกรรมชายหาดเท่านั้น เกาะส าหรับการพกัคา้ง 
เป็นตน้ 

5) ส่ิงอ านวยความสะดวก (Facilities) มีการจดัการด้านส่ิงต่างๆส าหรับ
อ านวยความสะดวก ให้ เหมาะสม และเพี ยงพอต่อการรองรับ
นกัท่องเท่ียว 

6) ส่ิงปลูกสร้าง (Infrastructure) มีการออกแบบส่ิงก่อสร้างต่างๆให้
กลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ีโดยรอบ ไม่ขดัแยง้กบัพื้นจนเห็น
เด่นชัด และเน้น ส่ิงก่อสร้างท่ีจะส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสุด 

7) การเขา้ถึง (Accessibility) การเขา้ถึงแหล่งง่ายหรือยากพื้นท่ีเกาะมีผลต่อ
การตดัสินใจในการวางแผนการเดินทาง รวมถึงการพฒันาส่ิงอ านวย
ความสะดวกบนเกาะดว้ยเพราะถา้เกาะท่ีอยูใ่กลก้บัฝ่ังมีการเดินทางมีให้
เลือกหลากหลายรูปแบบ ในส่วนของเกาะท่ีอยู่ไกลก็จะมีรูปแบบการ
เดินทางท่ีเฉพาะ 

8) การแบ่งเขตพื้นท่ีการใช้ประโยชน์ (Land use Zoning) มีการจัดสรร
พื้นท่ีอยา่งเป็นสัดส่วนเพื่อการใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆอยา่งเหมาะสม 
และลดผลกระทบจากกิจกรรมท่ีจะส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นท่ี เช่น เขตนันทนาการ (Recreation zone) เขตกนัชน (Buffer zone) 
เขตหวงหา้ม (Strict nature reserve zone) เป็นตน้ 
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9) ขีดความสามารถในการรองรับได้ (Carrying Capacity) มีการจัดการ 
และด าเนินการท่ีค านึงถึงระดบัในการเจริญเติบโต หรือการทนต่อการ
เปล่ียนได้ในระดับท่ีเหมาะสม โดยท่ีธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมยงั
สามารถคงอยูห่รือด าเนินอยูไ่ด ้โดยปราศจากผลกระทบ ซ่ึงหากเกิดกว่า
ท่ีก าหนดส่ิงแวดลอ้มจะไดรั้บผลกระทบกระเทือนและอาจถูกท าลายจน
ไม่อาจฟ้ืนกลบัสู่สภาพเดิมได ้

10)  การจ ากดัจ านวนนักท่องเท่ียว (Tourist Quota) ใช้การก าหนดจ านวน
ของผูท่ี้จะสามารถเดินทางเขา้ไปยงัพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงไดอ้ย่างจ ากดั มี
การอนุญาตเฉพาะเป็นรายบุคคล 

11)  ความสามารถของเจา้หนา้ท่ี (Competency) ความสามารถของเจา้หนา้ท่ี
หมายรวมถึงทกัษะ (Skills) และคุณภาพ (Quality) ในการใหบ้ริการดา้น
ต่างๆในพื้น ท่ีแหล่งท่องเท่ียว เช่น บริการน าเท่ียว การให้ข้อมูล
นกัท่องเท่ียว การถ่ายทอดความรู้ การรักษาความปลอดภยั เป็นตน้ 

12)  ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว (Safety) การเป็นเกาะท่ีมีมาตรการใน
การรักษาความปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐาน ท าใหผู้ท่ี้เดินทางมาแลว้รู้สึกเกิด
ความปลอดภยั 

13)  การใหน้กัท่องเท่ียวตระหนกัในบทบาทของนกัท่องเท่ียว กระบวนการ
สร้างความรู้ความเขา้ใจในการเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีดีต่อการไปเยอืนแหล่ง
ท่องเท่ียวต่างๆ ท าให้นักท่องเท่ียวเกิดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เหมาะสม 

14)  การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ี (Participation) การเปิดโอกาสให้
ชุมชนในพื้นท่ี และชุมชนโดยรอบแหล่งท่องเท่ียวเขา้มามีส่วนในการ
ด าเนินการจดัการพื้นท่ี 

15)  การเป ล่ียนแปลงของวัฒนธรรม  เม่ือวัฒนธรรมในพื้ น ท่ี มีการ
เปล่ียนแปลง ส่งผลต่อการดึงดูดนกัท่องเท่ียว ท าใหน้กัท่องเท่ียวท่ีสนใจ
ในวฒันธรรมเล่ียงท่ีจะไม่เดินทางมา 

16)  การกระจายรายไดสู่้ชุมชน (Income distribution to community) มีการ
กระจายไดอ้ย่างเป็นธรรมให้แก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ชาวบ้าน และเกิดสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของพื้นท่ีในการได้รับ
ผลประโยชน์จากทรัพยากร 
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17)  การมีวิสาหกิจชุมชน (Community enterprise) การท่ีสมาชิกชุมชนได้
เขา้มาเป็นผูป้ระกอบการในลกัษณะของการประกอบการเท่ียวกบัเน่ือง
กบัการท่องเท่ียว ในฐานะเจา้ของปัจจยัต่างๆ  เป็นเครือข่ายเพื่อให้เกิด
การสร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน 

18)  การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางสู่พื้ น ท่ี แห ล่งท่องเท่ี ยว 
(Budget Allocation ) การจดัสรรงบประมาณตามแต่ละแหล่งพื้นท่ี เพื่อ
เอ้ือต่อการพฒันาพื้นท่ีอย่างเหมาะสม ท าให้เกิดการน างบประมาณไป
ใชอ้ยา่งถูกตอ้งตามท่ีควรจะเป็น 

19)  การจัดการมลพิษและขยะ  (Pollution and Waste Management)การ
จดัการมลพิษและขยะอยา่งเป็นระบบดว้ยวิธีท่ีการท่ีลดการเกิด และลด
ผลกระทบจากมลพิษและขยะ 

20)  ปัญหาทางสังคม (Social Problems) ปัญหาท่ีส่งผลกระทบในวงกวา้ง
ต่อผูค้นทั้งในและนอกพื้นท่ี รวมถึงกระทบต่อความเช่ือมนั และการ
ตดัสินใจในการเดินทางมายงัแหล่งพื้นท่ี เช่นปัญหายาเสพยติ์ด ปัญหา
อาชญากรรม เป็นตน้ 

 

4.2 ตอนที่ 2 ผลการพจิารณาคดัเลือกตัวบ่งช้ี (Indicator) มูลค่าทรัพยากรท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติประเภทเกาะท่องเที่ยวทางทะเลของไทย 

 
ในตอนท่ี 1 น้ีจะเป็นการแสดงผลการพิจารณาการคดัเลือกตวับ่งช้ี (Indicator) มูลค่าทรัพยากร

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะท่องเท่ียวทางทะเลของไทย ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นถึงผลฉนัทามติ
ของผูเ้ช่ียวชาญจากกระบวนการศึกษา เพื่อพิจารณาตวับ่งช้ี ดา้นนิเวศเกาะ ดา้นนิเวศบริการ และ
ดา้นการจดัการพื้นท่ี โดยเรียงล าดบัจากขอ้ความท่ีมีค่ามธัยฐานสูงสุดไล่ลงมาตามล าดบั 

 
4.2.1 ตัวบ่งช้ีด้านนิเวศเกาะ (Island Ecosystem) 
ตารางท่ี 4.1 เป็นการน าเสนอผลฉันทามติของผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดจ้ากจากกระบวนการศึกษา 

เพื่อพิจารณาตวับ่งช้ีด้านนิเวศเกาะ ซ่ึงประกอบด้วย ด้านระบบนิเวศทางทะเล ด้านระบบนิเวศ
ชายฝ่ัง ระบบนิเวศบนบกและ ระบบนิเวศตน้น ้า  ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอโดยเรียงล าดบัขอ้ความท่ีมีค่ามธัย
ฐานสูงสุดไปหาค่าต ่าสุดโดยเรียงลงมาตามล าดบั ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.7  ผลฉนัทามติของผูเ้ช่ียวชาญจากกระบวนการศึกษา เพื่อพิจารณาตวับ่งช้ีดา้นนิเวศเกาะ   
เรียงล าดบัจากขอ้ความท่ีมีค่ามธัยฐานสูงสุดลงมาตามล าดบั 

 

ล า 
ดบั 
ท่ี 

ตวับ่งช้ี 
(Indicator) 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ีมูลค่าทรัพยากร
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ 

ดา้นนิเวศเกาะ 

ค่า 
มธัยฐาน 

ค่า 
ฐานนิยม 

ผลต่าง         
ค่ามธัยฐาน
กบัฐานนิยม 

พิสัย
ระหวา่ง 
ควอไทล ์ 

1 คุณภาพน ้าทะเล 5 5 0 0.25 
2 ปะการัง 5 5 0 0 
3 ปลาทะเล 5 5 0 0 
4 สัตวท์ะเลหายาก 5 5 0 0.25 
5 หญา้ทะเล 5 5 0 0 

6 
ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน  
ดา้นระบบนิเวศทางทะเล) 

5 5 0 0 

7 หาดทราย 5 5 0 0 
8 หาดหิน 5 5 0 0.25 
9 หาดเลน 5 5 0 1 
10 พืชชายหาด 5 5 0 0.25 
11 สัตวริ์มทะเล 5 5 0 0.5 

12 
ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน 
(ดา้นระบบนิเวศชายฝ่ัง) 

5 5 0 0.25 

13 แหล่งน ้าจืด 5 5 0 0 
14 ทศันียภาพ 5 5 0 0.5 
15 ถ ้า 5 5 0 0.5 

  16 ภูเขา 5 5 0 0.5 
  17 น ้าตก 5 5 0 0.5 
18 จุดชมวิว 5 5 0 0.5 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ) 
 

ล า 
ดบั 
ท่ี 

ตวับ่งช้ี 
(Indicator) 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
มูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภท

เกาะ 
ดา้นนิเวศเกาะ 

ค่า 
มธัยฐาน 

ค่า 
ฐานนิยม 

ผลต่าง         
ค่ามธัยฐาน
กบัฐานนิยม 

พิสัย
ระหวา่ง 
ควอไทล ์
(R) 

19 สัตว ์ 5 5 0 0 

20 
ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน 
(ดา้นระบบนิเวศบนบก) 

5 5 0 0 

21 พื้นท่ีกกัเกบ็น ้า 5 5 0 0.5 
22 สาหร่าย 4 5 1 0.75 

23 
ประเภทของป่า 
(ดา้นระบบนิเวศชายฝ่ัง) 

4 4 0 0.25 

24 
ประเภทของป่า 
(ดา้นระบบนิเวศบนบก) 

4 4 0 0.5 

25 พนัธ์ุพืชท่ีพบ 4 4 0 0.5 
26 ความแปลกตาของธรณีสัณฐาน 4 4 0 0.5 
27 กระบวนการสร้างดิน 4 4 0 0.75 
28 ชนิดของหิน 3 3 0 1 
29 การใหผ้ลผลิตทีเป็นเน้ือไม ้ 3 3 0 0.5 

 
จากตารางท่ี 4.7 แสดงใหเ้ห็นฉนัทามติของผูเ้ช่ียวชาญจากกระบนการศึกษา เพื่อพจิารณา

ตวับ่งช้ีดา้นนิเวศเกาะ  ดงัน้ี 
ตวับ่งช้ีดา้นนิเวศเกาะท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกนั คือ 
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1. กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ เห็นดว้ยอยา่งยิง่ วา่ตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีมูลค่า
ทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ คือ 
1.1. คุณภาพน ้าทะเล 
1.2. ปะการัง 
1.3. ปลาทะเล 
1.4. สัตวท์ะเลหายาก 
1.5. หญา้ทะเล 
1.6. ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน (ดา้นระบบนิเวศทางทะเล) 
1.7. หาดทราย 
1.8. หาดหิน 
1.9. หาดเลน 
1.10.  พืชชายหาด 
1.11.  สัตวริ์มทะเล 
1.12.  ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน (ดา้นระบบนิเวศชายฝ่ัง) 
1.13.  แหล่งน ้าจืด 
1.14.  ทศันียภาพ 
1.15.  ถ  ้า 
1.16.  ภูเขา 
1.17.  น ้ าตก 
1.18.  จุดชมวิว 
1.19.  สัตว ์
1.20.  ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน (ดา้นระบบนิเวศบนบก) 
1.21.  พื้นท่ีกกัเกบ็น ้า 

2. กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ เห็นดว้ย วา่ตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีมูลค่า
ทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ คือ 
2.1. สาหร่าย 
2.2. ประเภทของป่า (ดา้นระบบนิเวศชายฝ่ัง) 
2.3. ประเภทของป่า (ดา้นระบบนิเวศบนบก) 
2.4. พนัธ์ุพืชท่ีพบ 
2.5. ความแปลกตาของธรณีสัณฐาน 
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2.6. กระบวนการสร้างดิน 
3. กลุ่มผู ้เช่ียวชาญ ไม่แน่ใจ ว่าตัวบ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีมูลค่า

ทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ คือ 
3.1. ชนิดของหิน 
3.2. การใหผ้ลผลิตท่ีเป็นเน้ือไม ้

 
4.2.2 ตัวบ่งช้ีด้านนิเวศบริการ (Ecosystem Services) 
ตารางท่ี 4.2 เป็นการน าเสนอผลฉันทามติของผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดจ้ากการจากกระบวนการ

ศึกษา เพื่อพิจารณาตวับ่งช้ีดา้นนิเวศบริการ ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอโดยเรียงล าดบัขอ้ความท่ีมีค่ามธัยฐาน
สูงสุดไล่เรียงลงมาตามล าดบั ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 4.8  ผลฉนัทามติของผูเ้ช่ียวชาญจากจากกระบวนการศึกษา เพื่อพิจารณาตวับ่งช้ีดา้นนิเวศ

บริการ  เรียงล าดบัจากขอ้ความท่ีมีค่ามธัยฐานสูงสุดลงมาตามล าดบั 
 

ล า 
ดบั 
ท่ี 

ตวับ่งช้ี 
(Indicator) 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ีมูลค่าทรัพยากร
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ 

ดา้นนิเวศบริการ 

ค่า 
มธัยฐาน 

ค่า 
ฐานนิยม 

ผลต่าง         
ค่ามธัยฐาน
กบัฐานนิยม 

พิสัย
ระหวา่ง 
ควอไทล ์ 

1 แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสตัวท์ะเล 5 5 0 0 
2 พืชชายหาดเป็นม่านบงัสายตา 5 5 0 0.5 
3 ใหค้วามร่มร่ืน 5 5 0 0.25 
4 ป้องกนัคล่ืนลม 5 5 0 0 
5 ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง 5 5 0 0 
6 แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของชนเผา่พื้นถ่ิน 4 5 1 0.75 
7 วฒันธรรมบนเกาะ 4 4 0 0.25 

   8 แหล่งอาหารจากทะเล 4 4 0 0 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ) 
 

ล า 
ดบั 
ท่ี 

ตวับ่งช้ี 
(Indicator) 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ีมูลค่าทรัพยากร
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ 

ดา้นนิเวศบริการ 

ค่า 
มธัยฐาน 

ค่า 
ฐานนิยม 

ผลต่าง         
ค่ามธัยฐาน
กบัฐานนิยม 

พิสัย
ระหวา่ง 
ควอไทล ์ 

9 แหล่งเวชภณัฑจ์ากปะการัง 4 4 0 0.5 
10 ความชุ่มช้ืนท่ีไดจ้ากป่า 4 4 0 0.5 

 
จากตารางที 4.8 แสดงให้เห็นฉันทามติของผูเ้ช่ียวชาญจากจากกระบวนการศึกษา เพื่อ

พิจารณาตวับ่งช้ีดา้นนิเวศบริการ  ดงัน้ี 

ตวับ่งช้ีดา้นนิเวศบริการท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกนั คือ 

1. กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีมูลค่า
ทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ คือ 
1.1. แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสตัวท์ะเล 
1.2. พืชชายหาดเป็นม่านบงัสายตา 
1.3. ใหค้วามร่มร่ืน 
1.4. การป้องกนัคล่ืนลม 
1.5. การป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง 

2. กลุ่มผู ้เช่ียวชาญ เห็นด้วย ว่าตัวบ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีมูลค่า
ทรัพยากร 
2.1. แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของชนเผา่พื้นถ่ิน 
2.2. วฒันธรรมบนเกาะ 
2.3. แหล่งอาหารจากทะเล 
2.4. แหล่งเวชภณัฑจ์ากปะการัง 
2.5. ความชุ่มช้ืนท่ีไดจ้ากป่า 
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4.2.3 ตัวบ่งช้ีด้านการจัดการพืน้ที่ (Area management) 
ตารางท่ี 4.3 เป็นการน าเสนอผลฉันทามติของผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดจ้ากจากกระบวนการศึกษา 

เพื่อพิจารณาตวับ่งช้ีดา้นการจดัการพื้นท่ี ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอโดยเรียงล าดบัขอ้ความท่ีมีค่ามธัยฐาน
สูงสุดไล่เรียงลงมาตามล าดบั ดงัน้ี 

 

ตารางที ่4.9  ผลฉนัทามติของผูเ้ช่ียวชาญจากจากกระบวนการศึกษา เพื่อพิจารณาตวับ่งช้ีดา้นการ
จดัการพื้นท่ี  เรียงล าดบัจากขอ้ความท่ีมีค่ามธัยฐานสูงสุดลงมาตามล าดบั 
 

ล า 
ดบั 
ท่ี 

ตวับ่งช้ี 
(Indicator) 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ีมูลค่าทรัพยากร
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ 

ดา้นการจดัการพื้นท่ี 

ค่า 
มธัยฐาน 

ค่า 
ฐานนิยม 

ผลต่าง         
ค่ามธัยฐาน
กบัฐานนิยม 

พิสัย
ระหวา่ง 
ควอไทล ์ 

1 น ้าใชใ้นการอุปโภคบริโภค 5 5 0 0 
2 กิจกรรมนนัทนาการท่ีเหมาะสม 5 5 0 0.25 
3 นโยบายเฉพาะเกาะ 5 5 0 0.5 
4 การเขา้ถึง 5 5 0 0.5 
5 การแบ่งเขตพื้นท่ีการใชป้ระโยชน ์ 5 5 0 0.25 
6 ขีดความสามารถในการรองรับได ้ 5 5 0 0.25 
7 การจ ากดัจ านวนนกัท่องเท่ียว 5 5 0 0 
8 ความสามารถของเจา้หนา้ท่ี 5 5 0 0 
9 ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว 5 5 0 0 

10 
การใหน้กัท่องเท่ียวตระหนกัใน
บทบาทของนกัท่อเท่ียว 

5 5 0 0 

11 การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ี 5 5 0 0.25 
12 การเปล่ียนแปลงของวฒันธรรม 5 5 0 0.75 

  13 การกระจายรายไดสู่้ชุมชน 5 5 0 0 
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ) 
 

ล า 
ดบั 
ท่ี 

ตวับ่งช้ี 
(Indicator) 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ีมูลค่าทรัพยากร
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ 

ดา้นการจดัการพื้นท่ี 

ค่า 
มธัยฐาน 

ค่า 
ฐานนิยม 

ผลต่าง         
ค่ามธัยฐาน
กบัฐานนิยม 

พิสัย
ระหวา่ง 
ควอไทล ์ 

14 การมีวิสาหกิจชุมชน 5 5 0 0.5 

15 
การจดัสรรงบประมาณจาก
ส่วนกลางสู่พื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว 

5 5 0 0.25 

16 การจดัการมลพิษและขยะ 5 5 0 0 

17 
ความหลากหลายของกิจรรม
นนัทนาการ 

4 4 0 0.5 

18 ส่ิงอ านวยความสะดวก 4 4 0 0.5 
19 ส่ิงปลูกสร้าง 3 3 0 0 
20 ปัญหาทางสงัคม 3 3 0 0.5 

 
จากตารางที 4.9 แสดงให้เห็นฉันทามติของผูเ้ช่ียวชาญจากจากกระบวนการศึกษา เพื่อ

พิจารณาตวับ่งช้ีดา้นการจดัการพื้นท่ี ดงัน้ี 

ตวับ่งช้ีดา้นการจดัการพื้นท่ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกนั คือ 

1. กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีมูลค่า
ทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ คือ 

1.1. น ้าใชใ้นการอุปโภคบริโภค 
1.2. กิจกรรมนนัทนาการท่ีเหมาะสม 
1.3. นโยบายเฉพาะเกาะ 
1.4. การเขา้ถึง 
1.5. การแบ่งเขตพื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ 
1.6. ขีดความสามารถในการรองรับได ้
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1.7. การจ ากดัจ านวนนกัท่องเท่ียว 
1.8. ความสามารถของเจา้หนา้ท่ี 
1.9. ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว 
1.10. การใหน้กัท่องเท่ียวตระหนกัในบทบาทของนกัท่องเท่ียว 
1.11. การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ี 
1.12. การเปล่ียนแปลงของวฒันธรรม 
1.13. การกระจายรายไดสู่้ชุมชน 
1.14. การมีวิสาหกิจชุมชน 
1.15. การจดัสรรงบประมาณจากส่วนกลางสู่พื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว 
1.16. การจดัการมลพิษและขยะ 

2. กลุ่มผู ้เช่ียวชาญ เห็นด้วย ว่าตัวบ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีมูลค่า
ทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ คือ 

2.1.  ความหลากหลายของกิจกรรมนนัทนาการ 
2.2.  ส่ิงอ านวยความสะดวก 

3. กลุ่มผู ้เช่ียวชาญ ไม่แน่ใจ ว่าตัวบ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีมูลค่า
ทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ คือ 

3.1.  ส่ิงปลูกสร้าง 
3.2.  ปัญหาทางสงัคม 

 

4.3 ตอนที่  3 น ้าหนักตัวบ่งช้ี (Indicator) มูลค่าทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ   
ประเภทเกาะท่องเที่ยวทางทะเลของไทย 

 
ในตอนท่ี 3 น้ีจะเป็นการแสดงผลการพิจารณาน ้ าหนักตวับ่งช้ี (Indicator) มูลค่าทรัพยากร

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะท่องเท่ียวทางทะเลของไทย ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นถึงผลฉนัทามติ
ของผูเ้ช่ียวชาญจากกระบวนการศึกษาโดยเรียงค่าน ้าหนกัจากมากไปหานอ้ย 
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4.3.1 ตัวบ่งช้ีด้านนิเวศเกาะ (Island Ecosystem) 
เป็นการน าเสนอน ้ าหนักตวับ่งช้ีมูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ

ท่องเท่ียวเท่ียวทางทะเลของไทย ดา้นนิเวศเกาะ โดยผูว้ิจยัจะน าเสนอผลเรียงตามล าดบัจากมากไป
นอ้ย ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.10  น ้าหนกัตวับ่งช้ี  (Indicator) มูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ 

ดา้นนิเวศเกาะ (เรียงจากมากไปนอ้ย) 
 

ล าดับที ่ ตัวบ่งช้ี น า้หนักคะแนนของตัวบ่งช้ี 
1 ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน (ดา้นระบบนิเวศชายฝ่ัง) 9.8 
2 ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน (ดา้นระบบนิเวศบนบก) 9.6 
3 ปะการัง 9.4 
4 ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน(ดา้นระบบนิเวศทางทะเล) 9.4 
5 แหล่งน ้าจืด 9.4 
6 สัตว ์ 9.2 
7 คุณภาพน ้าทะเล 9 
8 ปลาทะเล 9 
9 สัตวท์ะเลหายาก 9 
10 พืชชายหาด 9 
11 พื้นท่ีกกัเกบ็น ้า 9 
12 ความแปลกตาของธรณีสัณฐาน 8.8 
13 ทศันียภาพ 8.8 
14 หาดทราย 8.6 
15 พนัธ์ุพืชท่ีพบ 8.6 
16 จุดชมวิว 8.6 
17 หญา้ทะเล 8.4 
18 หาดหิน 8.4 
19 สัตวริ์มทะเล 8.4 
20 ประเภทของป่า (ดา้นระบบนิเวศชายฝ่ัง) 8.4 
21 ประเภทของป่า (ดา้นระบบนิเวศบนบก) 8.4 
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ ตัวบ่งช้ี น า้หนักคะแนนของตัวบ่งช้ี 
22 หาดเลน 8.2 
23 ชนิดของหิน 8.2 
24 น ้าตก 8.2 
25 ถ ้า 7.8 
26 ภูเขา 7.4 
27 กระบวนการสร้างดิน 7.4 
28 สาหร่าย 7.2 
29 การใหผ้ลผลิตทีเป็นเน้ือไม ้ 6.2 

 
 จากตางราง 4.10 น ้ าหนักตวับ่งช้ีมูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ 
แสดงเห็นถึงค่าน ้าหนกัตวับ่งช้ีดา้นนิเวศเกาะ ซ่ึงเรียงจากมากไปนอ้ย  
โดย 5 อนัดบัท่ีมีน ้ าหนกัสูงสุดไดแ้ก่ 

1. ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน (ดา้นระบบนิเวศชายฝ่ัง) 
2. ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน (ดา้นระบบนิเวศบนบก) 
3. - ปะการัง 

- ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน(ดา้นระบบนิเวศทางทะเล) 
- แหล่งน ้าจืด 

4. สัตว ์
5. - คุณภาพน ้าทะเล 

- ปลาทะเล 
- สัตวท์ะเลหายาก 
- พืชชายหาด 
- พื้นท่ีกกัเกบ็น ้า 

และ 5 อนัดบัท่ีมีน ้ าหนกันอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ 
1. การใหผ้ลผลิตทีเป็นเน้ือไม ้
2. สาหร่าย 
3. - กระบวนการสร้างดิน 
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- ภูเขา 
4. ถ ้า 
5. - น ้ าตก 

- ชนิดของหิน 
- หาดเลน 

 
4.3.2 ตัวบ่งช้ีด้านนิเวศบริการ (Ecosystem Services) 
เป็นการน าเสนอน ้ าหนกัตวับ่งช้ีมูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ ดา้น

นิเวศบริการ โดยผูว้ิจยัจะน าเสนอผลเรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 
 

ตารางที่ 4.11 น ้าหนกัตวับ่งช้ี  (Indicator) มูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ ดา้น
นิเวศบริการ (เรียงจากมากไปนอ้ย) 

 
ล าดับที ่ ตัวบ่งช้ี น า้หนักคะแนนของตัวบ่งช้ี 

1 การป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง 9.4 
2 แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสตัวท์ะเล 9.4 
3 การป้องกนัคล่ืนลม 9.2 
4 ความชุ่มช้ืนท่ีไดจ้ากป่า 8.8 
5 พืชชายหาดเป็นม่านบงัสายตา 8.4 
6 ใหค้วามร่มร่ืน 8.2 
7 แหล่งอาหารจากทะเล 8.2 
8 วฒันธรรมบนเกาะ 7.6 
9 แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของชนเผา่พื้นถ่ิน 7.6 
10 แหล่งเวชภณัฑจ์ากปะการัง 6.4 

 
 จากตางราง 4.11 น ้ าหนักตวับ่งช้ีมูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ 
แสดงเห็นถึงค่าน ้าหนกัตวับ่งช้ีดา้นนิเวศบริการซ่ึงเรียงจากมากไปนอ้ย  
โดย 5 อนัดบัท่ีมีน ้ าหนกัสูงสุดไดแ้ก่ 

1. - การป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง 
- แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสตัวท์ะเล 
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2. การป้องกนัคล่ืนลม 
3. ความชุ่มช้ืนท่ีไดจ้ากป่า 
4. พืชชายหาดเป็นม่านบงัสายตา 
5. - ใหค้วามร่มร่ืน 

- แหล่งอาหารจากทะเล 
และ 3 อนัดบัท่ีมีน ้ าหนกันอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ 

1. แหล่งเวชภณัฑจ์ากปะการัง 
2. แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของชนเผา่พื้นถ่ิน 
3. วฒันธรรมบนเกาะ 

 
4.3.3 ตัวบ่งช้ีด้านการจัดการพืน้ที่ (Area management) 
เป็นการน าเสนอน ้ าหนกัตวับ่งช้ีมูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ ดา้น

การจดัการพื้นท่ี โดยผูว้ิจยัจะน าเสนอผลเรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 
 

ตารางที่ 4.12 น ้าหนกัตวับ่งช้ี  (Indicator) มูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ ดา้น
การจดัการพื้นท่ี (เรียงจากมากไปนอ้ย) 
 

1. ล าดับที ่ ตัวบ่งช้ี 2. น า้หนักคะแนนของตัวบ่งช้ี 
1 ความสามารถของเจา้หนา้ท่ี 9.6 
2 การจ ากดัจ านวนนกัท่องเท่ียว 9.6 
3 ขีดความสามารถในการรองรับได ้ 9.6 
4 การจดัการมลพิษและขยะ 9.4 
5 การแบ่งเขตพื้นท่ีการใชป้ระโยชน ์ 9.4 

6 
การใหน้กัท่องเท่ียวตระหนกัในบทบาทของ
นกัท่องเท่ียว 

9.2 

7 ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว 9.2 
8 กิจกรรมนนัทนาการท่ีเหมาะสม 9 
9 น ้าใชใ้นการอุปโภคบริโภค 9 
10 การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ี 8.8 
11 นโยบายเฉพาะเกาะ 8.8 
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ) 
 

3. ล าดับที ่ ตัวบ่งช้ี 4. น า้หนักคะแนนของตัวบ่งช้ี 
12 ปัญหาทางสงัคม 8.6 
13 การกระจายรายไดสู่้ชุมชน 8.2 

14 
การจดัสรรงบประมาณจากส่วนกลางสู่พื้นท่ี
แหล่งท่องเท่ียว 

8 

15 ส่ิงปลูกสร้าง 8 
16 ส่ิงอ านวยความสะดวก 8 
17 ความหลากหลายของกิจกรรมนนัทนาการ 7.8 
18 การเขา้ถึง 7.4 
19 การมีวิสาหกิจชุมชน 7 
20 การเปล่ียนแปลงของวฒันธรรม 6.2 

  
จากตางราง 4.12 น ้ าหนักตวับ่งช้ีมูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ 

แสดงเห็นถึงค่าน ้าหนกัตวับ่งช้ีดา้นการจดัการซ่ึงเรียงจากมากไปนอ้ย  
โดย 5 อนัดบัท่ีมีน ้ าหนกัสูงสุดไดแ้ก่ 

1. - ความสามารถของเจา้หนา้ท่ี 

- การจ ากดัจ านวนนกัท่องเท่ียว 
- ขีดความสามารถในการรองรับได ้

2. - การจดัการมลพิษและขยะ 
- การแบ่งเขตพื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ 

3. - การใหน้กัท่องเท่ียวตระหนกัในบทบาทของนกัท่องเท่ียว 
- ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว 

4. - กิจกรรมนนัทนาการท่ีเหมาะสม 

- น ้าใชใ้นการอุปโภคบริโภค 

5. - การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ี 

- นโยบายเฉพาะเกาะ 
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และ 3 อนัดบัท่ีมีน ้ าหนกันอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ 
1. การเปล่ียนแปลงของวฒันธรรม 
2. การมีวิสาหกิจชุมชน 
3. การเขา้ถึง 
4. ความหลากหลายของกิจกรรมนนัทนาการ 
5. - ส่ิงอ านวยความสะดวก 

- ส่ิงปลูกสร้าง 
- การจดัสรรงบประมาณจากส่วนกลางสู่พื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว 

 

4.4 ตอนที่ 4 ผลสรุปตวับ่งช้ีสรุปตวับ่งช้ีทีเ่หมาะสมต่อการน ามาใช้ส าหรับการประเมิน
มูลค่ามูลค่าทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะท่องเทีย่วทางทะเลของ
ไทย 

 
ตารางที่ 4.13 ตารางแสดงผลสรุปตวับ่งช้ีท่ีเหมาะสมต่อการน ามาน ามาใชส้ าหรับการประเมินมูลค่า

มูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะท่องเท่ียวทางทะเลของไทย 
 

ตัวบ่งช้ีด้านนิเวศเกาะ 

ตัวบ่งช้ีด้านระบบนิเวศทางทะเล (Sea) 

1 คุณภาพน ้าทะเล 
2 ปะการัง 
3 ปลาทะเล 
4 สัตวท์ะเลหายาก 
5 สาหร่าย 
6 หญา้ทะเล 
7 ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน 

ตัวบ่งช้ีด้านระบบนิเวศชายฝ่ัง (Beach) 

8 หาดทราย 
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งช้ีด้านนิเวศเกาะ 

9 หาดหิน 
10 หาดเลน 
11 พืชชายหาด 
12 สัตวริ์มทะเล 
13 ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน 
14 ประเภทของของป่า 

ตัวบ่งช้ีระบบนิเวศบนบก (Island) 

15 ประเภทของป่า 
16 พนัธ์ุพืชท่ีพบ 
17 แหล่งน ้าจืด 
18 ความแปลกตาของธรณีสัณฐาน 
19 ทศันียภาพ 
20 ถ ้า 
21 ภูเขา 
22 น ้าตก 
23 จุดชมวิว 
24 สัตว ์
25 ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน 

ตัวบ่งช้ีระบบนิเวศต้นน า้ (Head Watershed) 

26 พื้นท่ีกกัเกบ็น ้า 
27 กระบวนการสร้างดิน 

ตัวบ่งช้ีด้านนิเวศบริการ 

1 แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของชนเผา่พื้นถ่ิน 
2 วฒันธรรมบนเกาะ 
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)  
 

ตัวบ่งช้ีด้านนิเวศบริการ 

3 แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสตัวท์ะเล 
4 แหล่งอาหารจากทะเล 
5 แหล่งเวชภณัฑจ์ากปะการัง 
6 ความชุ่มช้ืนท่ีไดจ้ากป่า 
7 พืชชายหาดเป็นม่านบงัสายตา 
8 ใหค้วามร่มร่ืน 
9 การป้องกนัคล่ืนลม 
10 การป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง 

ตัวบ่งช้ีด้านการจัดการพืน้ที ่

1 น ้าใชใ้นการอุปโภคบริโภค 
2 กิจกรรมนนัทนาการท่ีเหมาะสม 
3 ความหลากหลายของกิจกรรมนนัทนาการ 
4 นโยบายเฉพาะเกาะ 
5 ส่ิงอ านวยความสะดวก 
6 การเขา้ถึง 
7 การแบ่งเขตพื้นท่ีการใชป้ระโยชน ์
8 ขีดความสามารถในการรองรับได ้
9 การจ ากดัจ านวนนกัท่องเท่ียว 
10 ความสามารถของเจา้หนา้ท่ี 
11 ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว 
12 การใหน้กัท่องเท่ียวตระหนกัในบทบาทของนกัท่องเท่ียว 
13 การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ี 
14 การเปล่ียนแปลงของวฒันธรรม 
15 การกระจายรายไดสู่้ชุมชน 
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งช้ีด้านการจัดการพืน้ที ่

16 การมีวิสาหกิจชุมชน 
17 การจดัสรรงบประมาณจากส่วนกลางสู่พื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว 
18 การจดัการมลพิษและขยะ 

 
 จากตารางท่ี 4.13 แสดงให้เห็นถึงตวับ่งช้ีท่ีเหมาะสมต่อการน ามาประเมินมูลค่า ซ่ึงเป็นตวั
บ่งช้ีท่ีอยูใ่นกลุ่มของผลฉนัทามติจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีเห็นดว้ยอยา่งยิง่และเห็นดว้ย วา่มีความเหมาะสม 
พร้อมทั้งมีค่า ผลต่างค่ามธัยฐานและฐานนิยมมีค่าไม่เกิน 1.0 และค่าพิสัยระหว่างควอไทลท่ี์มีค่าไม่
เกิน 1.5 โดยมีตวับ่งช้ีดา้นนิเวศเกาะ 27 ตวับ่งช้ี ดา้นนิเวศบริการ 10 ตวับ่งช้ี และดา้นการจดัการ
พื้นท่ี 18 ตวับ่งช้ี 
  



 

 

บทที ่5 
 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและพฒันาตวับ่งช้ี (Indicator) มูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติประเภทเกาะ โดยใชก้ระบวนการเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีเช่ียวชาญในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 9 ท่าน  

กระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลในรอบท่ี 1 ดว้ยการสร้างสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญแบบค าถาม
ปลายเปิดถึงประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวับ่งช้ีมูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ แลว้
จึงน ามาจบักลุ่มค าตอบท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัแบ่งสรุปออกเป็นประเด็นต่างๆ จากนั้นน าไปปรับปรุง
แลว้จึงน าไปพฒันาต่อเป็นแบบสอบถามแก่กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 

ในรอบท่ี  2 น าค  าตอบท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ผู ้เช่ี ยวชาญในรอบท่ี  1 มาพัฒนาเป็น
แบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดบั เพื่อผูเ้ช่ียวชาญใหค่้าน ้ าหนกัความเหมาะสมในการเป็นตวั
บ่งช้ีแต่ละประเดน็  

ในรอบท่ี 3  น าค าตอบท่ีไดจ้ากรอบท่ี 2 มาค านวณหาค่ามธัยฐาน  ฐานนิยม  และพิสยัควอไทล ์ 
แลว้น าผลท่ีไดม้าสร้างเป็นแบบสอบถามรอบท่ี 3 โดยใชข้อ้ความเดิมและไดเ้พิ่มต าแหน่งมธัยฐาน  
ฐานนิยม  ช่วงของพิสัยระหว่าควอไทล ์และต าแหน่งค าตอบของผูเ้ช่ียวชาญท่ีตอบไวใ้นรอบท่ี 2  
ส่งใหผู้เ้ช่ียวชาญท่านเดิมตอบกลบัมาอีกคร้ัง  

ผลค าตอบในรอบท่ี 3 น้ีผูว้ิจยัจะท าการวิเคราะห์หาค่ามธัยฐาน  ฐานนิยม  ผลต่างระหว่าง
ค่ามธัยฐานกบัฐานนิยม  และพิสัยระหว่างควอไทล ์เพื่อศึกษาประเดน็ความเห็นท่ีมีความสอดคลอ้ง
กนัของผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละขอ้ แลว้แปลผลสรปออกมาเป็นตวับ่งช้ีมูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติประเภทเกาะ และในรอบท่ี 3 ผูว้ิจยัไดใ้ห้กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญให้ค่าน าหนักความส าคญัของ
และตวับ่งช้ีอีกดว้ย 

 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
 
จากวตัถุประสงค์งานวิจยัขอ้แรก เพื่อพฒันาตวับ่งช้ีท่ีสามารถน ามาประเมินมูลค่าทรัพยากร

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะท่องเท่ียวทางทะเลของไทย ซ่ึงผลการคดัเลือกตวับ่งช้ีมูลค่า 
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ทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะท่องเท่ียวทางทะเลของไทย สรุปไดด้งัน้ี 
 

5.1.1 ตัวบ่งช้ีด้านนิเวศเกาะ (Island Ecosystem) 
5.1.1.1 ตวับ่งช้ีดา้นนิเวศเกาะท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนัคือ 

1) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยอย่างยิ่งว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ี
มูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ คือ 1.คุณภาพน ้ า
ทะเล 2.ปะการัง 3.ปลาทะเล 4.สัตวท์ะเลหายาก 5.หญา้ทะเล 6.ส่ิงมีชีวิต
เฉพาะถ่ิน(ดา้นระบบนิเวศทางทะเล) 7.หาดทราย 8.หาดหิน 9.หาดเลน 
10.พืชชายหาด 11.สัตวริ์มทะเล 12.ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน(ดา้นระบบนิเวศ
ชายฝ่ัง) 13.แล่งน ้ าจืด 14.ทศันียภาพ 15.ถ ้า 16.ภูเขา 17.น ้ าตก 18.จุดชม
วิว 19.สัตว ์20.ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน(ดา้นระบบนิเวศบนบก) 21.พื้นท่ีกกั
เกบ็น ้า 

2) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีมูลค่า
ทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ คือ 1.สาหร่าย 2.ประเภท
ของป่า(ดา้นระบบนิเวศชายฝ่ัง) 3.ประเภทของป่า(ดา้นระบบนิเวศบน
บก) 4.พนัธ์ุพืชท่ีพบ 5.ความแปลกตาของธรณีสัณฐาน 6.กระบวนการ
สร้างดิน 

 
5.1.2 ตัวบ่งช้ีด้านนิเวศบริการ (Ecosystem Services) 

5.1.2.1 ตวับ่งช้ีดา้นนิเวศบริการท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนัคือ 
1) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยอย่างยิ่งว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ี

มูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ คือ 1.แหล่งท่ีอยู่
อาศยัของสตัวท์ะเล 2.พืชชายหาดเป็นม่านบงัสายตา 3.ใหค้วามร่มร่ืน 4.
การป้องกนัคล่ืนลม 5. การป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง 

2) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีมูลค่า
ทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ คือ 1. แหล่งท่ีอยู่อาศยั
ของชนเผ่าพื้นถ่ิน 2.วฒันธรรมบนเกาะ 3.แหล่งอาหารจากทะเล 4.
แหล่งเวชภณัฑจ์ากปะการัง 5.ความชุ่มช้ืนท่ีไดจ้ากป่า 

 
5.1.3 ตัวบ่งช้ีด้านการจัดการพืน้ที่ (Area management) 
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5.1.3.1 ตวับ่งช้ีดา้นการจดัการพื้นท่ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนัคือ 
1) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยอย่างยิ่งว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ี

มูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ คือ 1.น ้ าในการ
อุปโภค 2.กิจกรรนันทนาการท่ีเหมาะสม 3.นโยบายเฉพาะเกาะ 4.การ
เขา้ถึง 5.การแบ่งเขตพื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ 6.ขีดความสามารถในการ
รองรับได้ 7.การจ ากัดจ านวนนักท่องเท่ียว 8.ความสามารถของ
เจา้หน้าท่ี 9.ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว 10.การให้นักท่องเท่ียว
ตระหนักในบทบาทของนักท่องเท่ียว 11.การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
พื้นท่ี 12.การเปล่ียนแปลงวฒันธรรม 13.การกระจายรายไดสู่้ชุมชน 14.
การมีวิสาหกิจชุมชน 15.การจดัสรรงบประมาณจากส่วนกลางสู่พื้นท่ี
แหล่งท่องเท่ียว 16.การจดัการมลพิษขยะ 

2) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีมูลค่า
ทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ คือ 1.ความหลากหลาย
ของกิจกรรมนนัทนาการ 2.ส่ิงอ านวยความสะดวก 

 

5.2 น า้หนักความส าคญัของตัวบ่งช้ี 
 

จากค าถามงานวิจัยข้อท่ีสอง เพื่อวิเคราะห์น ้ าหนักความส าคัญของตัวบ่งช้ีส าหรับการ
ประเมินมูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะท่องเท่ียวทางทะเลของไทย ซ่ึงผลสรุป
ค่าน ้ าหนักความส าคญัของตวับ่งช้ีมูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะท่องเท่ียว
ทางทะเลของไทย สรุปไดด้งัน้ี 

 
5.2.1 ตัวบ่งช้ีด้านนิเวศเกาะ 
น ้าหนกัความส าคญัของตวับ่งช้ีดา้นนิเวศเกาะ เรียงจากมากไปนอ้ยดงัน้ี  
ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน (ดา้นระบบนิเวศชายฝ่ัง) – ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน (ดา้นระบบนิเวศบนบก) 

– ปะการัง - ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน(ดา้นระบบนิเวศทางทะเล) – แหล่งน ้ าจืด – สัตว ์– คุณภาพน ้ าทะเล 
– ปลาทะเล – สัตวท์ะเลหายาก – พืชชายหาด – พื้นท่ีกกัเก็บน ้ า – ความแปลกตาของธรณีสัณฐาน – 
ทศันียภาพ – หาดทราย – พนัธ์ุพืชท่ีพบ – จุดชมวิว – หญา้ทะเล – หาดหิน – สัตวริ์มทะเล - ประเภท
ของป่า (ดา้นระบบนิเวศชายฝ่ัง) - ประเภทของป่า (ดา้นระบบนิเวศบนบก) – หาดเลน – ชนิดของ
หิน – น ้ าตก – ถ ้า – ภูเขา – กระบวนการสร้างดิน – สาหร่าย – การใหผ้ลผลิตทีเป็นเน้ือไม ้
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5.2.2 ตัวบ่งช้ีด้านนิเวศบริการ 
น ้าหนกัความส าคญัของตวับ่งช้ีดา้นนิเวศบริการ เรียงจากมากไปนอ้ยดงัน้ี  

 การป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง – แหล่งท่ีอยู่อาศยัของสัตวท์ะเล – การป้องกนัคล่ืนลม -  
ความชุ่มช้ืนท่ีไดจ้ากป่า – พืชชายหาดเป็นม่านบงัสายตา – ใหค้วามร่มร่ืน – แหล่งอาหารจากทะเล – 
วฒันธรรมบนเกาะ – แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของชนเผา่พื้นถ่ิน – แหล่งเวชภณัฑจ์ากปะการัง 
 

5.2.3 ตัวบ่งช้ีด้านการจัดการพืน้ที่ 
น ้าหนกัความส าคญัของตวับ่งช้ีดา้นการจดัการพื้นท่ี เรียงจากมากไปนอ้ยดงัน้ี  

 ความสามารถของเจา้หน้าท่ี – การจ ากดัจ านวนนักท่องเท่ียว – ขีดความสามารถในการ
รองรับได ้– การจดัการมลพิษและขยะ – การแบ่งเขตพื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ – การให้นกัท่องเท่ียว
ตระหนักในบทบาทของนักท่องเท่ียว – ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว – กิจกรรมนันทนาการท่ี
เหมาะสม – น ้ าใชใ้นการอุปโภคบริโภค – การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ี – นโยบายเฉพาะเกาะ 
– ปัญหาทางสังคม – การกระจายรายไดสู่้ชุมชน – การจดัสรรงบประมาณจากส่วนกลางสู่พื้นท่ี
แหล่งท่องเท่ียว – ส่ิงปลูกสร้าง – ส่ิงอ านวยความสะดวก – ความหลากหลายของกิจกรรม
นนัทนาการ – การเขา้ถึง – การมีวิสาหกิจชุมชน – การเปล่ียนแปลงของวฒันธรรม 
 

5.3 การอภปิรายผล 
 

จากการศึกษาวิจยัเร่ืองการพฒันาตวับ่งช้ีมูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ
ท่องเท่ียวทางทะเลของไทย ในคร้ังน้ี ผลท่ีได ้จากการวิจยัมีประเดน็น่าสนใจน ามาอภิปรายดงัน้ี 

 
5.3.1 ตัวบ่งช้ีที่กลุ่มผู้เช่ียวชาญมีความเห็นด้วยอย่างยิ่งว่ามีความเหมาะสมในการบ่งช้ี

มูลค่าทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะท่องเที่ยวทางทะเลของไทย 
ด้านนิเวศเกาะ (Island Ecosystem)  

ตวับ่งช้ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นด้วยอย่างยิ่งว่ามีความเหมาะสมในการบ่งช้ีมูลค่า
ทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะท่องเท่ียวทางทะเลของไทย ดา้นนิเวศเกาะ  

1. คุณภาพน ้ าทะเล 2. ปะการัง 3. ปลาทะเล 4. สัตวท์ะเลหายาก 5.หญา้ทะเล 6. ส่ิงมีชีวิต
เฉพาะถ่ิน (ดา้นระบบนิเวศทางทะเล) 7.หาดทราย 8.หาดหิน 9.หาดเลน 10.พืชชายหาด 11.สัตวริ์ม



82 
 

ทะเล 12.ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน (ดา้นระบบนิเวศชายฝ่ัง) 13.แล่งน ้ าจืด 14.ทศันียภาพ 15. ถ ้า 16.ภูเขา 
17. น ้ าตก 18. จุดชมวิว 19. สัตว ์20. ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน (ดา้นระบบนิเวศบนบก) 21. พื้นท่ีกกัเกบ็น ้า  
ซ่ึงตวับ่งช้ีดงักล่าว เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีไดมี้การน ามาใชส้ าหรับรองรับกิจกรรมท่องเท่ียว 
เป็นส่ิงท าให้เกิดคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวถา้ยงัคงรักษาสภาพความสมบูรณ์หรือการมีอยู ่ในขณะ
เด่ียวกนัก็เป็นส่ิงท่ีลดทอนคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวลงหากทรัพยากรเหล่านั้นถูกท าลายหรือลด
นอ้ยลงไป  ในการศึกษาของ Cesar (2000) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองหนา้ท่ี ภยัคุกคาม และมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของแนวปะการัง พบว่าการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นท่ีระบบนิเวศจะสามารถช่วยและ
สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติได้ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าปะการังท่ีสวยงาม
เหล่าน้ีจะยงัคงอยู่จนถึงลูกหลาน David N. Barton (1994) ได้ศึกษามูลค่าทางเศรษฐกิจ และ
คุณลกัษณะของคุณค่าทางเศรษฐกิจส าหรับปะการัง อธิบายถึงการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ทรัพยากรนอกจากปะการังแลว้ ควรค านวณมูลค่าจากการใชท้รัพยากรเพื่อท่องเท่ียว การพกัผ่อน 
การศึกษาวิจยั ความหายากของชนิดพนัธ์ุพืชและสัตว์  รวมถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศท่ี
ส่งเสริมการมีมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ สตัวท์ะเล นกทะเล เต่าทะเล ปลาทะเล เป็นตน้ Vianna et al. 
(2011) ไดท้ าการศึกษามูลค่าของฉลามจากการด าน ้ าท่ีเป็นกิจกรรมทางการท่องเท่ียวพบว่าสามารถ
สร้างมูลค่าไดสู้งกว่าการท าการประมงในพื้นท่ี นอกจากระบบนิเวศทางทะเล (Marine ecosystem) 
แ ล ะ ร ะ บ บ นิ เว ศ ช าย ฝ่ั ง  (Marine ecosystem)  แ ล้ ว  ป่ า ท่ี พ บ บ น ร ะ บ บ นิ เว ศ บ น บ ก 
(Terrestrial Ecosystems) ก็มีความส าคญั นอกจากจะมีคุณค่าดา้นระบบนิเวศแลว้ก็ยงัให้ประโยชน์
จากการพกัผ่อนในพื้นท่ีธรรมชาติในพื้นท่ีป่าเช่นกนั  Tobias and Mendelsohn (1991) ไดป้ระเมิน
มูลค่าของประโยชน์ของป่าไมเ้พื่อการพกัผอ่น (Forest Recreation) ท่ีป่า Costa Rican โดยอธิบายผล
ออกมาในรูปของความตอ้งการใช้จ่ายเพื่อการท่องเท่ียว (Marginal Willingness to Pay) ต่อการ
ท่องเท่ียว 1 คร้ัง ไดมู้ลค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 35 US$ เลยทีเดียว ในขณะท่ีกิจกรรมการท่องเท่ียว
บริเวณชายหาดกเ็ป็นกิจกรรมหลกัอยา่งหน่ึงท่ีนกัท่องเท่ียวจ านวนมากมุ่งหวงั ไม่วา่จะเป็นการนอน
อาบแดด การนัง่พกัผอ่น หรือการชมความสวยงามของหายทรายท่ีเป็นจุดขายสร้างความรู้สึกให้แก่
นกัท่องเท่ียวก็มีมูลค่าในส่วนของการใหค้วามรู้สึกท่ีดีของชายหาดท่ีมีต่อนกัท่องเท่ียว (Passive-use 
Value) ซ่ึงโดยปกติแลว้คุณประโยชน์สูงกวา่ประโยชน์จากการใชโ้ดยตรง และถา้เป็นส่ิงท่ีมีปริมาณ
น้อย และหาส่ิงมาทดแทนไดย้ากก็จะมีมูลค่าท่ียิ่งเพิ่มสูงมากข้ึน (Bateman et.al.,2002) ชายหาดมี
ความส าคญัต่อเศรษฐกิจของหลายประเทศแถบชายฝ่ัง และจากการส ารวจพบว่าความโดดเด่นของ
ทศันียภาพท่ีโอบลอ้มชายหาดเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีนักท่องเท่ียวปรารถนาจะสัมผสั ทิวทศัน์ท่ี
เป็นส่วนน่ึงของทศันียภ์าพชายฝ่ังนับว่าเป็นสินคา้ท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งมีการจดัการ หรือวางแผนเพื่อ
การป้องกนัชายฝ่ัง การดูแล และการพฒันาท่ีเหมาะสม (Ergin & et.al., 2004)  
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5.3.2 ตัวบ่งช้ีที่กลุ่มผู้เช่ียวชาญมีความเห็นด้วยอย่างยิ่งว่ามีความเหมาะสมในการบ่งช้ี

มูลค่าทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะท่องเที่ยวทางทะเลของไทย 
ด้านนิเวศบริการ (Ecosystem Services) 

ตวับ่งช้ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นด้วยอย่างยิ่งว่ามีความเหมาะสมในการบ่งช้ีมูลค่า
ทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะท่องเท่ียวทางทะเลของไทย ดา้นนิเวศบริการ  

1. แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสตัวท์ะเล 2. พืชชายหาดเป็นม่านบงัสายตา 3. ใหค้วามร่มร่ืน 4. การ
ป้องกันคล่ืนลม 5. การป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง ตัวบ่งช้ีเหล่าน้ีเป็นตัวบ่งช้ีของนิเวศบริการ 
กล่าวคือนิเวศบริการ (Ecosystem Services) เป็นผลประโยชน์ท่ีมนุษยไ์ดรั้บจากระบบนิเวศ ทั้งเป็น
วตัถุดิบ ส่งเสริม และมีอิทธิพลต่อสภาพของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงแบ่งบริการออกเป็น 4 
ประเภทหลกัๆคือ 1. การบริการดา้นแหล่งผลิต (Provisioning Services) เช่น แหล่งอาหาร น ้ า ของ
ป่า ยา  เป็นตน้ 2. การบริการดา้นการควบคุม (Regulating Service) เช่น การควบคุมสภาพอากาศ 
การควบคุมการพงัทลายของหนา้ดิน การป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง เป็นตน้ 3.การบริการดา้นการ
สนับสนุน (Supporting services) เช่น การเป็นแหล่งท่ีอยู่ของความหลากหลายทางชีวภาพ การ
หมุนเวียนสารอาหาร การสร้างดิน เป็นตน้ และ 4. การบริการดา้นวฒันธรรม (Cultural Services) 
เช่น คุณค่าดา้นความรู้ ภูมิปัญญาทองถ่ินจากการจดัการป่า การศึกษา ความรู้สึกร่มร่ืนจากธรรมชาติ 
เป็นตน้ (ปราโมทย ์อินสว่าง และคณะ, 2556; ประสิทธ์ิ วงัภคพฒันวงศ์, 2557; ชวพิชญ์ ไวทยการ
และสมศกัด์ิ สุทรนวภทรั, 2557) ซ่ึงเป็นมูลค่าจากการใชท้างออ้ม (Indirect use value) เพราะมนุษย์
ไม่ไดป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศโดยตรง แต่เม่ือใดระบบนิเวศถูกท าลาย
หรือเส่ือมสภาพมนุษยก์็จะไดรั้บผลกระทบ (อรพรรณ ณ บางชา้ง-ศรีเสาวลกัษณ์, 2557; Costanza  
et al., 1997)       

 
5.3.3 ตัวบ่งช้ีที่กลุ่มผู้เช่ียวชาญมีความเห็นด้วยอย่างยิ่งว่ามีความเหมาะสมในการบ่งช้ี

มูลค่าทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะท่องเที่ยวทางทะเลของไทย 
ด้านการจัดการพืน้ที่ (Area management) 

ตวับ่งช้ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นด้วยอย่างยิ่งว่ามีความเหมาะสมในการบ่งช้ีมูลค่า
ทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะท่องเท่ียวทางทะเลของไทย ดา้นการจดัการพื้นท่ี  

1.น ้ าในการอุปโภค 2.กิจกรรนนัทนาการท่ีเหมาะสม 3.นโยบายเฉพาะเกาะ 4.การเขา้ถึง 5.
การแบ่งเขตพื้นท่ีการใช้ประโยชน์ 6.ขีดความสามารถในการรองรับได้ 7.การจ ากัดจ านวน
นักท่องเท่ียว 8.ความสามารถของเจ้าหน้าท่ี  9.ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว 10.การให้
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นักท่องเท่ียวตระหนักในบทบาทของนักท่องเท่ียว 11.การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ี 12.การ
เปล่ียนแปลงวฒันธรรม 13.การกระจายรายได้สู่ชุมชน 14.การมีวิสาหกิจชุมชน 15.การจดัสรร
งบประมาณจากส่วนกลางสู่พื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว 16.การจดัการมลพิษขยะ ตวับ่งช้ีเหล่าน้ีเป็นตวั
บ่งช้ีในเร่ืองการจดัการพื้นท่ี กล่าวคือ การท่องเท่ียวเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ 
รวมทั้งสาธารณูปโภค แต่ยงัมีขอ้กงัวลสาหรับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมา หากขาดการวาง
แผนการจดัการท่ีเหมาะสม ในมาตรการแก้ไขปัญหา และแผนการจดัการแนวปะการังอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั จ. พงังา ในแผนงานท่ี 3.2 การจดัท าแผนการจดัการพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะสิมิลนั ไดมี้การกล่าวถึงแผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ (Resources management plan) 
ซ่ึงประกอบไปดว้ย การจดัท าเขตการจดัการพื้นท่ี (zoning plan) เพื่อก าหนดพื้นท่ีอนุรักษ ์และพื้นท่ี
ใช้สอยท่ีเหมาะสม การจัดระบบการป้องกันการบุกรุก ท าลาย การลาดตระเวน การตรวจ
ปราบปรามผูก้ระท าผดิกฎหมาย การจดัท าแนวเขตอุทยานฯ โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศท่ีถูกท าลาย 
รวมทั้งระบบบ าบดัและจดัเก็บของเสีย แผนการศึกษาวิจยั และการติดตามการเปล่ียนแปลงสภาพ
ทรัพยากร (Research and monitoring plan) แผนการส่ือความหมายธรรมชาติเพื่อการบริการ การ
พกัผอ่น และการศึกษาหาความรู้ของประชาชน (Recreational and interpretative plan) และแผนการ
พัฒนา และบ ารุงรักษาสถานท่ีตามผงัภูมิทัศน์ ส่ิงก่อสร้าง และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการจัดการ
ทรัพยากร  ธรรมชาติ  การส่ือความหมายธรรมชาติ  และการศึกษาวิจัย (Development and 
maintenance plan) (ศกัด์ิอนันต ์ปลาทอง, 2549) ซ่ึงทั้งทางภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินของชุมชนควรออก
กฎระเบียบเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มสาหรับคนในชุมชน และ
ผูป้ระกอบการข้ึนมาเพื่อใช้ในการควบคุมกิจกรรม ป้องกัน และลดการก่อให้เกิดผลเสียกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน นอกจากผลกระทบทางดา้นการท่องเท่ียวแลว้ การ
อพยพยา้ยถ่ินเขา้มาของแรงงานต่างดา้ว หรือแรงงานจากพื้นท่ีอ่ืน อาจท าให้รายไดจ้ากภาคธุรกิจ
การท่องเท่ียวร่ัวไหลออกจากชุมชน รวมทั้งอาจเกิดปัญหาดา้นสังคมท่ีจะส่งผลกระทบตามมาใน
ภายหลงัอีกดว้ย (ชิษนุวฒัน์ มณีศรีข า และคณะ, 2555) ซ่ึงในการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยื่น
ตอ้งมีรากฐานท่ีเร่ิมตน้จากชุมชนในฐานะเจา้ของทรัพยากรดา้นการท่องเท่ียว โดยค านึงการพฒันา
ท่ีครอบคลุมใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นการบริหารจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 2.ดา้นการจดัการ
เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีดี 3. ดา้นการอนุรักษแ์ละส่งเสริมมรดกทางวฒันธรรม 4. ดา้น
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นระบบและยัง่ยืน และ 5.ดา้นบริการและ
ความปลอดภยั (องค์การบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน, 2557)  จาก
การศึกษาของ ณัฐชยั ไชยารัตน์ (2550) พบว่าการแบ่งพื้นท่ีออกตามการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอย่าง
เหมาะสมจะท าใหส้ามารถควบคุมการพฒันาพื้นท่ีเพื่อการท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน
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และไม่เกิดการรบกวนเหล่ือมล ้ าพื้นท่ีพกัอาศยัของประชากร รวมไปถึงการพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเท่ียวอย่างเหมาะ ศึกษาเส้นทางการท่องเท่ียวใน
ประเทศ และระหว่างประเทศเพื่อพฒันาระบบโลจิสติกส์การท่องเท่ียว ระหว่างเมืองท่องเท่ียวหลกั
และเมืองท่องเท่ียวรอง โดยการบูรณาการให้มีการ เช่ือมโยง เช่ือมต่อระหว่างศูนยก์ลางขนส่ง
ประเภทต่างๆ  สร้างทางเลือกใหม่ ฟ้ืนฟูและพฒันาแหล่งท่องเท่ียว หรือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม 
รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวในระดบัทอ้งถ่ินเพื่อ
พฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวให้เป็นรูปธรรม โดยมีภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาสังคมใน
พื้นท่ีทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการ อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูวฒันธรรม แหล่งท่องเท่ียว รวมถึงธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง (อระนุช โกศล และโชคชัย สุทธาเวศ, 2556)  
ทั้ งน้ีหากให้ชุมชนเขา้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจและการจดัการอย่างแทจ้ริง รวมทั้ งบูรณาการ
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ี เก่ียวขอ้งในทอ้งถ่ิน เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีมองเห็นศกัยภาพของทอ้งถ่ินใน
การเป็นแหล่งท่องเท่ียว เชิงนิเวศ ท่ีครอบคลุมถึงมิติเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และกระบวนการ
เรียนรู้ อนัเป็นหนทางสู่ กระบวนการพฒันาการท่องเท่ียวเท่ียวท่ีย ัง่ยนื (จนัทรา นฤนาท, 2552) เช่น 
เร่ืองมีการส่งเสริมโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑโ์ดยจดัท าผลิตภณัฑชุ์มชนหรือของท่ีระลึกไว้
บริการแก่นกัท่องเท่ียว เร่ืองมีการส่งเสริมการรักษาความปลอดภยัของชุมชน เร่ืองมีการพฒันาส่ิง
อ านวยความสะดวกเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดลอ้ม เร่ืองมีการจดัศูนยอ์  านวย
ความสะดวกและมีเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
รักษา เร่ืองการป้องกนัและก าจดัมลพิษโดยควบคุมการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งมีขอบเขต เร่ืองการ
ปลูกฝังแนวคิดในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ ในทอ้งถ่ิน เร่ือง
การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐานดว้ยเพื่อความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว โดยไม่ท าลายภูมิทศัน์ 
เป็นตน้ 
 

5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
 

จากการศึกษาในคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1. ในการศึกษาการพฒันาตวับ่งช้ีมูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ

ท่องเท่ียวทางทะเลของไทยน้ีเป็นการศึกษาในภาพรวมของส่ิงท่ีเหมาะสมต่อการน ามาประเมิน
มูลค่าในมิติดา้นการท่องเท่ียว ซ่ึงควรมีการศึกษาและพฒันาเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดของแต่
ละตวับ่งช้ี รวมถึงเกณฑม์าตรฐานในการประเมินต่างๆ โดยมาตรฐาน วิธีการวดัการประเมินท่ี
เหมาะสม เพื่อท่ีจะสามารถน าไปใชส้ าหรับการวดัมูลค่าได ้
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2. ในการประเมินมูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะท่องเท่ียวทางทะเลของ
ไทย ควรมีการประเมินมูลค่าใน 3 ดา้นดว้ยกนั คือ ดา้นนิเวศเกาะ ดา้นนิเวศบริการ และดา้นการ
จดัการพื้นท่ี  โดยท่ีดา้นนิเวศเกาะควรประเมินใน 4 ดา้นยอ่ย ไดแ้ก่ ดา้นระบบนิเวศทางทะเล ดา้น
ระบบนิเวศชายฝ่ัง ดา้นระบบนิเวศบนบก และดา้นระบบนิเวศตน้น ้า  

3. เน่ืองจากทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีน ามาใชใ้นการท่องเท่ียวมีหลากหลายรูปแบบ ดงันั้นจึง
ควรมีการพฒันาตวับ่งช้ีมูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทอ่ืนๆ เช่น ป่า ภูเขา 
ทะเลสาบ เป็นตน้ เพื่อใหท้รายถึงมูลค่าตน้ทุนของทรัพยากรท่ีน ามาใชใ้นมิติของการท่องเท่ียว 
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แบบสัมภาษณ์งานวจิัย 

 
  



 

 

 
แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

เร่ือง 
การพฒันาตัวบ่งช้ีมูลค่าทรัพยากรท่องเทีย่วทางธรรมชาติประเภทเกาะ 

 
ค าช้ีแจง 
 แบบสมัภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสอบถามความคิดเห็นและรวบรวมขอ้เสนอแนะจาก
ผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองตวับ่งช้ีท่ีเหมาะสมต่อการน ามาพฒันาเป็นตวับ่งช้ีช้ีมูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติประเภทเกาะ  
 
ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์.................................................................................................................................. 
หน่วยงาน............................................................................................................................................. 
วนัท่ีใหส้ัมภาษณ์.................................................................เวลา.........................................................  
สถานท่ี................................................................................................................................................ 
 
ประเดน็การสัมภาษณ์ 
ท่านเห็นวา่ส่ิงใดท่ีเก่ียวขอ้งและสามารถน ามาพฒันาเป็นตวับ่งช้ีมูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติไดบ้า้ง เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบสอบถามงานวจิัย (รอบที่1) 

 
  



 

 

ขอความอนุเคราะหส์่งแบบสอบถามรอบที่ 1 คืนภายในวันที ่16 กันยายน 2558 

 

 
แบบสอบถาม 

เร่ือง 
การพฒันาตัวบ่งช้ีมูลค่าทรัพยากรท่องเทีย่วทางธรรมชาติประเภทเกาะ 

ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถามนีแ้บ่งออกเป็น 3 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1 ตวับ่งช้ีดา้นนิเวศเกาะ ตอนท่ี 2 ตวับ่งช้ีดา้นนิเวศบริการ  
ตอนท่ี 3 ตวับ่งช้ีดา้นการจดัการพื้นท่ี 

2. การตอบแบบสอบถามตอนที่ 1 ,2 และ 3  

ขอใหท่้านท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องค าตอบเพื่อแสดงความคิดเห็นถึงความเหมาะสมของ
ตวับ่งช้ีโดยมีรายละเอียดส าหรับความหมายในการตอบแต่ละช่องดงัน้ี 
 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง วา่ตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีมูลค่า
ทรัพยากรทางท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ 
 4 หมายถึง เห็นด้วย วา่ตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีมูลค่า
ทรัพยากรทางท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ 
 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ วา่ตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีมูลค่า
ทรัพยากรทางท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ 
 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย วา่ตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีมูลค่า
ทรัพยากรทางท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ 
 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ วา่ตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีมูลค่า
ทรัพยากรทางท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ 
3. การส่งคืน 

ขอความอนุเคราะห์ใหท่้านส่งคือเฉพาะแบบสอบถาม ใหแ้ก่ผูศึ้กษาโดยทางใดทางหน่ึงท่ีท่าน
สะดวกดงัน้ี 
1. ส่งคืนกบัผูศึ้กษาโดยตรง 

2. ส่งคืนทางไปรษณียโ์ดยใชซ้องซ่ึงส่งมาพร้อมกนัน้ี 

  
ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้ 

ธนวรรษ  ดอกจันทร์ โทร.085-153-3384 
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ตอนที ่1 ตัวบ่งชี้ด้านนเิวศเกาะ 
 

ตวับ่งช้ี 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ีมูลค่าทรัพยากร
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยิง่ 

5 4 3 2 1 

ตัวบ่งช้ีด้านระบบนิเวศทางทะเล 

1 คุณภาพน ้าทะเล      
2 ปะการัง      
3 ปลาทะเล      
4 สัตวท์ะเลหายาก      
5 สาหร่าย      
6 หญา้ทะเล      

7 
ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน 
(ดา้นระบบนิเวศทางทะเล) 

     

 อ่ืนๆ      
 อ่ืนๆ      

ตัวบ่งช้ีด้านระบบนิเวศชายฝ่ัง 

8 หาดทราย      
9 หาดหิน      

10 หาดเลน      
11 พืชชายหาด      
12 สัตวริ์มทะเล      

13 
ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน 
(ดา้นระบบนิเวศชายฝ่ัง) 

     

14 
ประเภทของป่า 
(ดา้นระบบนิเวศชายฝ่ัง) 

     

 อ่ืนๆ      
 อ่ืนๆ      
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ตอนที ่1 ตัวบ่งชี้ด้านนเิวศเกาะ (ต่อ) 

 

ตวับ่งช้ี 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ีมูลค่าทรัพยากร
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยิง่ 

5 4 3 2 1 

ตัวบ่งช้ีระบบนิเวศบนบก 

15 
ประเภทของป่า 
(ดา้นระบบนิเวศบนบก) 

     

16 พนัธ์ุพืชท่ีพบ      
17 แหล่งน ้าจืด      
18 ชนิดของหิน      
19 ความแปลกตาของธรณีสัณฐาน      
20 ทศันียภาพ      
21 ถ ้า      
22 ภูเขา      
23 น ้าตก      
24 จุดชมวิว      
25 สัตว ์      

26 
ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน 
(ดา้นระบบนิเวศบนบก) 

     

 อ่ืนๆ      
 อ่ืนๆ      

ตัวบ่งช้ีระบบนิเวศต้นน า้ 

27 พ้ืนท่ีกกัเกบ็น ้า      
28 กระบวนการสร้างดิน      
29 การใหผ้ลผลิตทีเป็นเน้ือไม ้      

 อ่ืนๆ      
 อ่ืนๆ      
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ตอนที ่2 ตัวบ่งช้ีด้านนิเวศบริการ 
 

ตวับ่งช้ี 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ีมูลค่าทรัพยากร
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยิง่ 

5 4 3 2 1 
1 แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของชนเผา่พ้ืนถ่ิน      
2 วฒันธรรมบนเกาะ      
3 แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตวท์ะเล      
4 แหล่งอาหารจากทะเล      
5 แหล่งเวชภณัฑจ์ากปะการัง      
6 ความชุ่มช้ืนท่ีไดจ้ากป่า      
7 พืชชายหาดเป็นม่านบงัสายตา      
8 ใหค้วามร่มร่ืน      
9 การป้องกนัคล่ืนลม      

10 การป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง      
 อ่ืนๆ      
 อ่ืนๆ      
 อ่ืนๆ      
 อ่ืนๆ      
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ตอนที ่3 ตัวบ่งช้ีด้านการจัดการพืน้ที่ 

 

ตวับ่งช้ี 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ีมูลค่าทรัพยากร
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยิง่ 

5 4 3 2 1 
1 น ้าใชใ้นการอุปโภคบริโภค      
2 กิจกรรมนนัทนาการท่ีเหมาะสม      
3 ความหลากหลายของกิจกรรมนนัทนาการ      
4 นโยบายเฉพาะเกาะ      
5 ส่ิงอ  านวยความสะดวก      
6 ส่ิงปลกูสร้าง      
7 การเขา้ถึง      
8 การแบ่งเขตพ้ืนท่ีการใชป้ระโยชน์      
9 ขีดความสามารถในการรองรับได ้      

10 การจ ากดัจ านวนนกัท่องเท่ียว      
11 ความสามารถของเจา้หนา้ท่ี      
12 ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว      

13 
การใหน้กัท่องเท่ียวตระหนกัในบทบาท
ของนกัท่องเท่ียว 

     

14 การมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนท่ี      
15 การเปล่ียนแปลงของวฒันธรรม      
16 การกระจายรายไดสู่้ชุมชน      
17 การมีวสิาหกิจชุมชน      

18 
การจดัสรรงบประมาณจากส่วนกลางสู่
พ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียว 

     

19 การจดัการมลพิษและขยะ      
20 ปัญหาทางสังคม      

 อ่ืนๆ      
 อ่ืนๆ      
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ภาคผนวก ง 
 

แบบสอบถามงานวจิัย (รอบที ่2) 

 
  



 

 

 
อธิบายแบบสอบถามรอบที่ 2 

เร่ือง 
การพฒันาตัวบ่งช้ีมูลค่าทรัพยากรท่องเทีย่วทางธรรมชาติประเภทเกาะ 

ค าช้ีแจง 
แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้เทคนิคเดลฟาย 

(Delphi techniques) ซ่ึงเป็นตัวบ่งช้ีมูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะเดิมท่ี
ปรากฏในแบบสอบถามรอบท่ี 1 และตวับ่งช้ีมูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะท่ี
ไดร้วบรวมจากความคิดเห็นเพิ่มเติมในแบบสอบถามรอบท่ี 1 ซ่ึงไดเ้พิ่มไวใ้นทา้ยตารางของแต่
ประเดน็ 
 จุดมุ่งหมายของการตอบแบบสอบถามรอบน้ี เพื่อให้ท่านไดท้ราบถึงภาพรวมของความ
คิดเห็นของกลุ่มในรอบท่ีผ่านมา และพิจารณาทบทวนค าตอบของท่านเองโดย ในรอบน้ีท่านอาจ
เปล่ียนแปลงค าตอบหรือยืนยนัค าตอบเดิมได ้เพื่อประกอบการพิจารณาดงักล่าว ผูว้ิจยัไดแ้สดง
ความสอดคลอ้งของแต่ละตวับ่งช้ีจากการตอบแบบสอบถามรอบท่ี 1 ของผูเ้ช่ียวชาญทุกท่าน ดว้ย
การระบุค่ามธัยฐาน (Median) และค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range) ท่ีค  านวณได ้และ
แสดงต าแหน่งค่าค าตอบของท่านในรอบท่ีผา่นมาดงัน้ี 
 
 สัญลกัษณ์  หมายถึง ค่ามธัยฐานของระดบัความเหมาะสมในการบ่งช้ีจากค าตอบของ
ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด (แสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่เลือดระดบัความเหมาะสมในระดบัน้ี)  
 สัญลักษณ์   (  ) หมายถึง ขอบเขตของพิสัยระหว่างควอไทล์ของค าตอบจาก
ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
 สัญลกัษณ์  หมายถึง ต าแหน่งค าตอบของท่านในรอบท่ีผา่นมา ซ่ึงถา้  

สัญลกัษณ์  เป็นสีน ้ าเงิน หมายถึง ต าแหน่งค าตอบของท่านในรอบท่ีผ่านมาอยู่
ในช่วงขอบเขตพิสยัระหวา่งควอไทล ์และถา้ 

สัญลกัษณ์  เป็นสีแดง หมายถึง ต าแหน่งค าตอบของท่านในรอบท่ีผา่นมาไม่อยู่
ในช่วงขอบเขตพิสยัระหวา่งควอไทล ์

ในขอ้ท่ีไม่มีเคร่ืองหมาย  แสดงว่าท่านไม่ไดต้อบในรอบท่ีผา่นมาขอใหท่้านตอบใหม่ใน
รอบน้ี 
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หลงัจากจากการพิจารณาภาพรวมของค าตอบจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญและต าแหน่งค าตอบของ
ท่านในรอบท่ีผา่นมาแลว้ ขอความกรุณาท่านใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็น
ของท่านอีกคร้ัง ระดบัคะแนนมีความหมายดงัน้ี 

5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ ว่าตัวบ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีมูลค่า
ทรัพยากรทางท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ 

 4 หมายถึง เห็นด้วย ว่าตัวบ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีมูลค่า
ทรัพยากรทางท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ 
 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ ว่าตัวบ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีมูลค่า
ทรัพยากรทางท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ 
 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย ว่าตัวบ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีมูลค่า
ทรัพยากรทางท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ 
 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ว่าตัวบ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีมูลค่า
ทรัพยากรทางท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ 
 ในกรณีท่ีท่านยืนยนัต าตอบเดิม เฉพาะขอ้ท่ีอยู่นอกเหนือขอบเขตของพิสัยระหว่างควอ-
ไทลก์รุณาแสดงเหตุผลประกอบ 
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ตัวอย่างที ่1 

ขอ้ท่ี ตวับ่งช้ี 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
มูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

ประเภทเกาะ 

เหตุผล 
เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

5 4 3 2 1 

0   
  

 
 

   

 
จากตัวอย่างที ่1 

หมายความวา่ ค  าตอบของท่านในรอบท่ีผา่นมา () ไม่อยูใ่นขอบเขตพิสยัระหวา่งควอไทล ์
(  ) ของกลุ่ม และในรอบน้ีท่านเปล่ียนแปลงค าตอบใหม่ () ให้อยู่ในขอบเขตพิสัย
ระหวา่งควอไทล ์ท่าน ไม่ต้อง แสดงเหตุผลประกอบการยนืยนัค าตอบเดิม 
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ตัวอย่างที่ 2 
 

ข้อที ่ ตัวบ่งช้ี 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
มูลค่าทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ประเภทเกาะ 

เหตุผล 
เห็น
ด้วย
อย่าง
ย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ย่ิง 

5 4 3 2 1 

0 กุ้งแชบ๊วย  
 

  
 
 
 

  
มีรสชาติอร่อยเมื่อมาอยู่บนโต๊ะ
อาหาร 

 
ตัวอย่างที่ 3 

ข้อที ่ ตัวบ่งช้ี 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
มูลค่าทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ประเภทเกาะ 

เหตุผล 
เห็น
ด้วย
อย่าง
ย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ย่ิง 

5 4 3 2 1 

0 นี่โม่น้อย  
 
 
 

 
 
 

 
  

นี่โม่เป็นปลาในการ์ตูนไม่ใช่ปลา
ในธรรมชาติ 

จากตัวอย่างที่ 2 และ 3 

หมายความว่า ค าตอบของท่านในรอบที่ผ่านมา () ไม่อยู่ในขอบเขตพิสัยระหว่างควอไทล์  
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(  )ของกลุ่ม และในรอบนี้ท่านยืนยันค าตอบเดิม () ท่าน ต้อง แสดงเหตุผลประกอบการ
ยืนยันค าตอบเดิม 

การส่งคืนแบบสอบถาม 
ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านส่งคือเฉพาะแบบสอบถาม ให้แก่ผูศึ้กษาโดยทางใดทางหน่ึงท่ีท่าน
สะดวกดงัน้ี 
1. ส่งคืนกบัผูศึ้กษาโดยตรง 
2. ส่งคืนทางไปรษณียโ์ดยใชซ้องซ่ึงส่งมาพร้อมกนัน้ี 
3. หากท่านไม่สะดวกตอบกลบัในรูปของเอกสารแบบสอบถามกรุณาแจง้ขอแบบสอบถาม

เป็นไฟลข์อ้มูลไดท่ี้ E-mail : Thanawat.khing@hotmail.com 

 

ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามรอบที ่2 คืนภายในวนัที่  30 มกราคม พ.ศ. 2559 
 
ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสน้ี 

ธนวรรษ  ดอกจนัทร์  
โทรศพัท ์085-153-3384 
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แบบสอบถามรอบที ่2 
เร่ือง 

การพฒันาตัวบ่งช้ีมูลค่าทรัพยากรท่องเทีย่วทางธรรมชาติประเภทเกาะ 
 

ค าช้ีแจง 
1. วิธีตอบแบบสอบถาม  

ตวับ่งช้ีในแบบสอบถามต่อไปน้ี เป็นตวับ่งช้ีเดิมท่ีปรากฏในแบบสอบถามรอบท่ี 1 ขอให้
ท่านพิจารณาค่ามัธยมฐาน () และ ขอบเขตพสัิยระหว่างควอไทล์ (  ) ของแต่ละขอ้
ประกอบการเปล่ียนแปลง หรือยนืยนัค าตอบเดิม  
 โดยถา้หากท่านยืนยนัค าตอบเดิมใหใ้ส่เคร่ืองหมาย () ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็น
เดิม ท่ีมีสัญลกัษณ์ () สีน า้เงิน  

และถา้หากท่านยืนยันค าตอบเดิมเฉพาะข้อที่อยู่นอกเหนือพสัิยระหว่างควอไทล์ (  )
สัญลักษณ์ () สีแดง กรุณาแสดงเหตุผลประกอบ เวน้แต่ท่านเปล่ียนแปลงค าตอบใหม่  ให้ใส่
เคร่ืองหมาย () ให้อยู่ในขอบเขตพิสัยระหว่างควอไทล์ (  ) ท่าน ไม่ต้อง แสดงเหตุผล
ประกอบ 
 

2. แบบสอบถามนีแ้บ่งออกเป็น 3 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1 ตวับ่งช้ีดา้นนิเวศเกาะ  

ตอนท่ี 2 ตวับ่งช้ีดา้นนิเวศบริการ  

ตอนท่ี 3 ตวับ่งช้ีดา้นการจดัการพื้นท่ี 
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ตอนที ่1 ตัวบ่งช้ีด้านนิเวศเกาะ 

ตวับ่งช้ี 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
มูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียว 
ทางธรรมชาติประเภทเกาะ 

เหตุผล 
เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ดว้ย 

ไม่
เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

5 4 3 2 1 

ตัวบ่งช้ีด้านระบบนิเวศทางทะเล 

1 คุณภาพน ้าทะเล  
 

     

2 ปะการัง 
 
 
 

     

3 ปลาทะเล 
 
 
 

     

4 สัตวท์ะเลหายาก 
 
 
 

     

5 สาหร่าย 
  

 
 

    

6 หญา้ทะเล  
 

     

7 
ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน 
(ดา้นระบบนิเวศทางทะเล) 
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ตอนที ่1 ตัวบ่งช้ีด้านนิเวศเกาะ (ต่อ) 
 

ตวับ่งช้ี 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
มูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียว 
ทางธรรมชาติประเภทเกาะ 

เหตุผล 
เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ดว้ย 

ไม่
เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

5 4 3 2 1 

ตัวบ่งช้ีด้านระบบนิเวศชายฝั่ง 

8 หาดทราย 
 
 
 

     

9 หาดหิน  
 

     

10 หาดเลน  
 

     

11 พืชชายหาด  
 

     

12 สัตวริ์มทะเล  
 

     

13 
ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน 
(ดา้นระบบนิเวศชายฝ่ัง) 
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14 
ประเภทของป่า 
(ดา้นระบบนิเวศชายฝ่ัง) 

  
 

    

ตอนที ่1 ตัวบ่งช้ีด้านนิเวศเกาะ (ต่อ) 
 

ตวับ่งช้ี 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
มูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียว 
ทางธรรมชาติประเภทเกาะ 

เหตุผล 
เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ดว้ย 

ไม่
เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

5 4 3 2 1 

ตัวบ่งช้ีระบบนิเวศบนบก 

15 
ประเภทของป่า 
(ดา้นระบบนิเวศบนบก) 

  
 

    

16 พนัธ์ุพืชท่ีพบ 
 
 

 
 

    

17 แหล่งน ้าจืด 
 
 
 

     

18 ชนิดของหิน 
  

 

    

19 
ความแปลกตาของธรณี
สัณฐาน 

  
 

    

20 ทศันียภาพ  
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21 ถ ้า 
 
 

     

ตอนที ่1 ตัวบ่งช้ีด้านนิเวศเกาะ (ต่อ) 
 

ตวับ่งช้ี 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
มูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียว 
ทางธรรมชาติประเภทเกาะ 

เหตุผล 
เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ดว้ย 

ไม่
เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

5 4 3 2 1 

22 ภูเขา 
  

 
 

   

23 น ้าตก  
 

 
 

   

24 จุดชมวิว  
 

 
 

   

25 สัตว ์  
 

 
 

   

26 
ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน 
(ดา้นระบบนิเวศบนบก) 

 
 
 

  
   

 
 
 
 



123 
 

 
 
 
ตัวบ่งช้ีด้านนิเวศเกาะ (ต่อ) 
 

ตวับ่งช้ี 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
มูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียว 
ทางธรรมชาติประเภทเกาะ 

เหตุผล 
เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ดว้ย 

ไม่
เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

5 4 3 2 1 

ตัวบ่งช้ีระบบนิเวศต้นน า้ 

27 พ้ืนท่ีกกัเกบ็น ้า 
 
 

 
 

   

28 กระบวนการสร้างดิน   
 

    

29 การใหผ้ลผลิตทีเป็นเน้ือไม ้    
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ตอนที ่2 ตัวบ่งช้ีด้านนิเวศบริการ 
 

ตวับ่งช้ี 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
มูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียว 
ทางธรรมชาติประเภทเกาะ 

เหตุผล 
เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ดว้ย 

ไม่
เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

5 4 3 2 1 

1 
แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของชนเผา่
พ้ืนถ่ิน 

 
 
 

    

2 วฒันธรรมบนเกาะ  
 
 
 

    

3 
แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตว์
ทะเล 

 
 

 
    

4 แหล่งอาหารจากทะเล  
 
 
 

    

5 แหล่งเวชภณัฑจ์ากปะการัง 
  

 
 

    

6 ความชุ่มช้ืนท่ีไดจ้ากป่า 
  

 

    

7 
พืชชายหาดเป็นม่านบงั
สายตา 
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ตัวบ่งช้ีด้านนิเวศบริการ (ต่อ) 
 

ตวับ่งช้ี 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
มูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียว 
ทางธรรมชาติประเภทเกาะ 

เหตุผล 
เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ดว้ย 

ไม่
เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

5 4 3 2 1 

8 ใหค้วามร่มร่ืน 
 
 

 
    

9 การป้องกนัคล่ืนลม 
 
 
 

 
    

10 
การป้องกนัการกดัเซาะ
ชายฝ่ัง 
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ตอนที ่3 ตัวบ่งช้ีด้านการจัดการพืน้ที่ 
 

ตวับ่งช้ี 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
มูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียว 
ทางธรรมชาติประเภทเกาะ 

เหตุผล 
เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ดว้ย 

ไม่
เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

5 4 3 2 1 

1 
น ้าใชใ้นการอุปโภค
บริโภค 

 
 
 

   
  

2 
กิจกรรมนนัทนาการท่ี
เหมาะสม 

 
 

 
  

  

3 
ความหลากหลายของ
กิจกรรมนนัทนาการ 

  
 

 
 

  

4 นโยบายเฉพาะเกาะ  
 

   
  

5 ส่ิงอ  านวยความสะดวก 
  

 
  

  

6 ส่ิงปลกูสร้าง    
 

 
  

7 การเขา้ถึง 
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ตัวบ่งช้ีด้านการจัดการพืน้ที่ (ต่อ) 
 

ตวับ่งช้ี 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
มูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียว 
ทางธรรมชาติประเภทเกาะ 

เหตุผล 
เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ดว้ย 

ไม่
เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

5 4 3 2 1 

8 
การแบ่งเขตพ้ืนท่ีการใช้
ประโยชน์ 

 
 

     

9 
ขีดความสามารถในการ
รองรับได ้

 
 

     

10 
การจ ากดัจ านวน
นกัท่องเท่ียว 

 
 
 

     

11 
ความสามารถของ
เจา้หนา้ท่ี 

 
 
 

     

12 
ความปลอดภยัของ
นกัท่องเท่ียว 

 
 
 

     

13 
การใหน้กัท่องเท่ียว
ตระหนกัในบทบาทของ
นกัท่องเท่ียว 

 
 
 

     

14 
การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในพ้ืนท่ี 
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ตัวบ่งช้ีด้านการจัดการพืน้ที่ (ต่อ) 
 

ตวับ่งช้ี 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
มูลค่าทรัพยากรท่องเท่ียว 
ทางธรรมชาติประเภทเกาะ 

เหตุผล 
เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ดว้ย 

ไม่
เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

5 4 3 2 1 

15 
การเปล่ียนแปลงของ
วฒันธรรม 

  
 
 

 
   

16 การกระจายรายไดสู่้ชุมชน 
 
 
 

  
   

17 การมีวสิาหกิจชุมชน  
 

 
 

   

18 
การจดัสรรงบประมาณจาก
ส่วนกลางสู่พ้ืนท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียว 

 
 

 
 

   

19 การจดัการมลพิษและขยะ 
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20 ปัญหาทางสังคม    
 

   

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
 

แบบสอบถามการให้ค่าน า้หนักความส าคญัตัวบ่งช้ี 

  



 

 

 

แบบสอบถามน า้หนักคะแนนของตวับ่งช้ี 
เร่ือง 

การพฒันาตัวบ่งช้ีมูลค่าทรัพยากรท่องเทีย่วทางธรรมชาติประเภทเกาะ 
 

ค าช้ีแจง 
 
 แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามการให้ค่าน ้ าหนกัคะแนนความส าคญัของตวับ่งช้ีมูลค่า
ทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ โดยให้ผูท้รงคุณวุฒิให้คะแนนความส าคญัของตวั
บ่งช้ีทั้งหมด 3 ตอน ซ่ึงมีเกณฑ์ตั้งแต่ 1 คะแนน(ส าคัญน้อยที่สุด) ไปจนถึง 10 คะแนน (ส าคัญมาก
ทีสุ่ด) ลงในตวับ่งช้ีแต่ละขอ้ ตามความเหมาะสม   
 
 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสน้ี 
 

ธนวรรษ  ดอกจนัทร์  
โทร.085-153-3384 

E-mail : Thanawat.khing@hotmail.com 
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ตอนที ่1 ตัวบ่งช้ีด้านนิเวศเกาะ 
 

ตัวบ่งช้ี 
ค่าน า้หนักคะแนน 

1 – 10 

ตัวบ่งช้ีด้านระบบนิเวศทางทะเล (Sea) 

1 คุณภาพน ้าทะเล  

2 ปะการัง  

3 ปลาทะเล  

4 สัตวท์ะเลหายาก  

5 สาหร่าย  

6 หญา้ทะเล  

7 ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน  

ตัวบ่งช้ีด้านระบบนิเวศชายฝ่ัง (Beach) 

8 หาดทราย  

9 หาดหิน  

10 หาดเลน  

11 พืชชายหาด  

12 สัตวริ์มทะเล  

13 ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน  

14 ประเภทของของป่า  
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ตัวบ่งช้ี 
ค่าน า้หนักคะแนน 

1 – 10 

ตัวบ่งช้ีระบบนิเวศบนบก (Island) 

15 ประเภทของป่า  

16 พนัธ์ุพืชท่ีพบ  

17 แหล่งน ้าจืด  

18 ชนิดของหิน  

19 ความแปลกตาของธรณีสัณฐาน  

20 ทศันียภาพ  

21 ถ ้า  

22 ภูเขา  

23 น ้าตก  

24 จุดชมวิว  

25 สัตว ์  

26 ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน  

ตัวบ่งช้ีระบบนิเวศต้นน า้ (Head Watershed) 

27 พื้นท่ีกกัเกบ็น ้า  

28 กระบวนการสร้างดิน  

29 การใหผ้ลผลิตทีเป็นเน้ือไม ้  
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ตอนที ่2 ตัวบ่งช้ีด้านนิเวศบริการ 
 

ตัวบ่งช้ี 
ค่าน า้หนักคะแนน 

1 – 10 

1 แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของชนเผา่พื้นถ่ิน  

2 วฒันธรรมบนเกาะ  

3 แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสตัวท์ะเล  

4 แหล่งอาหารจากทะเล  

5 แหล่งเวชภณัฑจ์ากปะการัง  

6 ความชุ่มช้ืนท่ีไดจ้ากป่า  

7 พืชชายหาดเป็นม่านบงัสายตา  

8 ใหค้วามร่มร่ืน  

9 การป้องกนัคล่ืนลม  

10 การป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง  
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ตอนที ่3 ตัวบ่งช้ีด้านการจัดการพืน้ที่ 
 

ตัวบ่งช้ี 
ค่าน า้หนักคะแนน 

1 – 10 

1 น ้าใชใ้นการอุปโภคบริโภค  

2 กิจกรรมนนัทนาการท่ีเหมาะสม  

3 ความหลากหลายของกิจกรรมนนัทนาการ  

4 นโยบายเฉพาะเกาะ  

5 ส่ิงอ านวยความสะดวก  

6 ส่ิงปลูกสร้าง  

7 การเขา้ถึง  

8 การแบ่งเขตพื้นท่ีการใชป้ระโยชน ์  

9 ขีดความสามารถในการรองรับได ้  

10 การจ ากดัจ านวนนกัท่องเท่ียว  

11 ความสามารถของเจา้หนา้ท่ี  

12 ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว  

13 การใหน้กัท่องเท่ียวตระหนกัในบทบาทของนกัท่องเท่ียว  

14 การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ี  

15 การเปล่ียนแปลงของวฒันธรรม  

16 การกระจายรายไดสู่้ชุมชน  

17 การมีวิสาหกิจชุมชน  
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18 การจดัสรรงบประมาณจากส่วนกลางสู่พื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว  

19 การจดัการมลพิษและขยะ  

20 ปัญหาทางสงัคม  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
 

เอกสารค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

  



 

 

 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

 
ค าช้ีแจง 

เอกสารฉบบัน้ีไดอ้ธิบายความหมายของตวับ่งช้ีท่ีไดจ้ากการประมวลสรุปการสมัภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญในอบท่ีผา่น ซ่ึงแบ่งออกเป็นดงัน้ี 

1. ตวับ่งช้ีดา้นนิเวศเกาะ มีจ านวน 29 ตวับ่งช้ี 
2. ตวับ่งช้ีดา้นนิเวศบริการ มีจ านวน 10 ตวับ่งช้ี 
3. ตวับ่งช้ีดา้นการจดัการพื้นท่ี มีจ  านวน 20 ตวับ่งช้ี 

 

1.ตัวบ่งช้ีด้านนิเวศเกาะ (Island Ecosystem) 
ตวับ่งช้ีดา้นนิเวศเกาะ เป็นตวับ่งช้ีท่ีกล่าวถึงตวัทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีปรากฏให้เห็น 

หรือสามารถพบได้ในพื้นท่ีแห่งท่องเท่ียว หรือในพื้นท่ีของเกาะ เป็นตัวบ่งช้ีในลักษณะของ
รูปธรรม เช่น สีสัน จ านวน ขนาด ปริมาณ เป็นตน้ ซ่ึงจะเป็นตวับ่งช้ีท่ีค  านวณหามูลค่าออกมาจาก
ทรัพยากรเหล่านั้นเพื่อบ่งบอกว่าทรัพยากรเหล่านั้นมีมูลค่าเท่าไหร่ เพราะเป็นปัจจยัหลกัในการ
ดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทางมาท่องเท่ียว และก่อให้เกิดกิจกรรมท่องเท่ียวส าคญัต่างๆในแหล่ง
พื้นท่ี  ซ่ึงหากไดรั้บการดูแลรักษาปกป้องทรัพยากรเหลา้นั้นเอาไวอ้ยา่งยิ่งส่งผลให้มูลค่าท่ีไดรั้บมี
จ านวนเพิ่มมากข้ึน 

ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ดา้นยอ่ย ไดแ้ก่ 
1. ตวับ่งช้ีดา้นระบบนิเวศทางทะเล (Marine ecosystem) 
2. ตวับ่งช้ีดา้นระบบนิเวศชายฝ่ัง (Marine ecosystem) 
3. ตวับ่งช้ีดา้นระบบนิเวศบนบก (Terrestrial Ecosystems) 
4. ตวับ่งช้ีดา้นระบบนิเวศตน้น ้า (Head Watershed) 

 
ตัวบ่งช้ีด้านระบบนิเวศทางทะเล (Marine ecosystem) 

1. คุณภาพน ้าทะเล (Quality of sea water) หมายถึงความใส (Transparency) ความสะอาด
(Cleanliness) และสี (Color) ของน ้ าทะเลในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว ท่ีสามารถมองระดับ
ความลึกจากผิวน ้ าท่ีแสงสามารถส่องทะลุผ่านลงไปในน ้ าไดล้า้งความภิรมยใ์ห้แก่ผูท่ี้ได้
พบเห็น 
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2. ปะการัง (Coral) คือ ส่ิงมีชีวิตชนิดหน่ึงในกลุ่มสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัท่ีอาศยัอยูร่วมกนั
เป็นกลุ่ม (Colony) มีทั้งปะการังอ่อน (Soft Coral) และปะการังแขง็ (Scleractinian) ท่ีอาศยั
อยูใ่นพื้นท่ีน ้ าต้ืนและพื้นท่ีน ้ าลึก 

3. ปลาทะเล (Marine Fishes) คือปลาท่ีอาศยัอยูใ่นทะเล และพบเห็นไดป้กติทัว่ไปในพื้นท่ีน ้ า
ต้ืนและพื้นท่ีน ้ าลึก ในระหวา่งการประกอบกิจกรรมด าน ้ า 

4. สัตว์ทะเลหายาก (Rare Sea Creatures) คือ สัตวท์ะเลท่ีมีโอกาสพบเห็นไดน้้อยในพื้นท่ี
ธรรมชาติ มีจ านวนประชากรของสตัวเ์หล่าน้ีไม่มากนกั บางชนิดอยูใ่นสถานะสตัวใ์กลสู้ญ
พนัธ์ุ เช่น ฉลามวาฬ กระเบนราหู เต่าทะเล เป็นตน้ 

5. สาหร่าย (Seaweed) เป็นพืชชั้นต ่าท่ียงัไงมีดอกและผล กระจายพนัธ์ุดว้ยการสร้างสปอร์
และแบ่งเซลล ์มีความสามารถในการสงัเคราะห์แสงเพื่อเป็นอาหาร ดูดซบัแร่ธาตุจากทะเล 

6. หญ้าทะเล (Seagrass) เป็นพืชชั้นสูงท่ีมีดอก อาศยัอยู่ในพื้นท่ีน ้ าเค็มมีลกัษณะคลา้ยหญา้
บนบก สามารถปรับตวัให้อาศยัอยู่ไดใ้นทะเล เติบโตไดดี้ในบริเวณน ้ าต้ืนท่ีแสงแดดส่อง
ถึง ซ่ึงในประเทศไทยมีจ านวน 12 ชนิด 

7. ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถิ่น (Endemic species) หมายถึงส่ิงมีชีวิตทั้งพืชและสัตว ์ท่ีมีเขตพื้นท่ีอยู่
อาศยัในทะเลเฉพาะหรือจ ากดั มีการพบเห็นเฉพาะบางพื้นท่ีเท่านั้น เช่น วาฬบรูดา้ ปลา
สร้อยนกเขาอนัดามนั เป็นตน้ 

 
ตัวบ่งช้ีด้านระบบนิเวศชายฝ่ัง (Coastal ecosystem) 

8. หาดทราย (Sandy Beach) ส่วนหน่ึงของชายฝ่ังท่ีเช่ือมต่อระหว่างพื้นดินและทะเล พื้นผิว
ของหาดทรายมีลกัษณะราบเรียวเป็นแนวยาว ขนาด ลกัษณะ และสีของเม็ดทรายแตกต่าง
กนัไปตามลกัษณะทางภูมิศาสตร์และวตัถุตน้ก าเนิด เช่น ทรายท่ีมีตน้ก าเนิดจากหินแกรนิต 
หินทราย ปะการัง เป็นตน้ 

9. หาดหิน (Rocky Shore) เป็นลกัษณะของชายฝ่ังท่ีมีหินขนาดต่างๆปรากฏ พบมากตามเกาะ
ต่างๆ หรือชายฝ่ังทะเลท่ีเช่ือมต่อจากภูเขา เกิดจากการกดัเซาะพุพงัของน ้ าทะเลท าให้หิน
แตกออก บางแห่งถูกคล่ืนซดักดัเซาะจนมีหินมีลกัษณะต่างๆ เช่น แบนเรียบ กลมมน เป็น
ตน้ 

10. หาดเลน (Muddy Flat) เป็นพื้นท่ีทอ้งน ้ าท่ีมีการสะสมตวัของตะกอนขนาดเล็กมากจาก
กลายเป็นเลน หรือโคลน เป็นดินเลนอ่อนนุ่ม มีความลาดชันต ่า อยู่ในบริเวณ เช่น ปาก
แม่น ้ า  อ่าวปิด ป่าวท่ีมีท่ีก าบัง เป็นต้น  เป็นรอยเช่ือมต่อระบบนิเวศ (Ecotone) โดย
ส่วนมากมกัเช่ือต่อกบัป่าชายเลน 
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11. พืชชายหาด (Beach Plant) คือพนัธ์ุพืชท่ีพบตามหาดต่างๆ มีลกัษณะเป็นพุ่ม ล าตน้คดงอ 
และแตกก่ิงกา้นสาขามาก ก่ิงสั้น ใบหนาแขง็ ไดแ้ก่พืชจ าพวก พืชกลุ่มบุกเบิก (Pioneering 
Species) ไมพุ้ม่ และไมย้นืตน้ 

12. สัตว์ริมทะเล คือส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัหรือหากินอยูต่ามหาดทราย หาดหิน และหาดเลน โดยใช้
การขดุรู แทรกตวัลงในพื้นทราย อาศยัอยูต่ามผืนดิน แทรกตวัอยูต่ามร่องหินต่างๆ รวมไป
ถึงอาศยัอยูบ่นตน้ไม ้เช่น เพรียง หอย ปู นก ลิง เป็นตน้ 

13. ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถิ่น (Endemic species) หมายถึงส่ิงมีชีวิตทั้งพืชและสัตว ์ท่ีมีเขตพื้นท่ีอยู่
อาศยับริเวณพื้นท่ีชายฝ่ังเฉพาะหรือจ ากดั มีการพบเห็นเฉพาะบางพื้นท่ีเท่านั้น เช่น ปูทหาร
พระราชา  

14. ประเภทของป่า (Forest) ประเภทของระบบนิเวศป่าท่ีพบ หรือมีปรากฏตามพื้นท่ีชายฝ่ัง
ต่างๆ เช่น ป่าชายหาด (Beach forest) ป่าชายเลน (Mangrove) เป็นตน้ 

 
ตัวบ่งช้ีด้านระบบนิเวศบนบก (Terrestrial Ecosystems) 

15. ประเภทของป่า (Forest) คือ ประเภทของระบบนิเวศท่ีพื้นท่ีส่วนมากถูกปกคลุมไปดว้ยป่า
ไมซ่ึ้งพบ หรือมีปรากฏบนเกาะ แลว้ส่งผลต่อการเกิดกิจกรรมท่องเท่ียวบางชนิด หรือการ
พบส่ิงมีชีวิต เช่น ระบบนิเวศป่าเบญจพรรณ ระบบนิเวศป่าดิบช้ืน เป็นตน้ 

16. พนัธ์ุพืชทีพ่บ (Florae) คือ การพบพืชพรรณ พรรณไมท่ี้มีปรากฏในระบบนิเวศป่าบนเกาะ 
17. แหล่งน ้าจืด (Freshwater habitat) คือแหล่งน ้ าท่ีพบบนเกาะซ่ึงมีค่าความเค็มของน ้ าไม่

เกิน 0.5 ppt. เป็นลกัษณะของแหล่งน ้ าในแผน่ดิน เช่น ทะเลสาบ หนองน ้ า บึง บ่อ อ่างเก็บ
น ้า ล  าธาร เป็นตน้ 

18. หิน (Rocks) คือ ชนิดของหินท่ีมีการพบบนเกาะ ไดแ้ก่ หินอคันี (Igneous Rocks) หินชั้น
หรือหินตะกอน (Sedimentary Rocks) และหินแปร (Metamorphic Rocks) 

19. ความแปลกตาของธรณีสัณฐาน  ลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นเอกลกัษณะเฉพาะ หรือจุด
สังเกต (Landmark) ท่ีบ่งบอกสถานท่ีไดช้ดัเจนว่าเป็นสถานท่ีใดเม่ือไดพ้บเห็น เช่น หิน
เรือใบท่ีเกาะสิมิลนั เป็นตน้ 

20. ทัศนียภาพ (Scenery) ทิวทศัน์ของลกัษณะภูมิประเทศในแต่ละพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะสวยงาม
เฉพาะ สร้างความภิรมยใ์หผู้ท่ี้มาพบเห็น 
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21. ถ ้า (Cave) คือ ช่องท่ีเป็นโพรงลึกเขา้ไปในพื้นดินหรือภูเขา ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีจะให้มนุษย์
เข้าไปได้ ซ่ึงมักพบตามภูเขาหินปูน หรือภูเขาชายฝ่ังทะเล เช่น ถ ้ าบัวโบกท่ีหมู่เกาะ
อ่างทอง เป็นตน้ 

22. ภูเขา (Mountain) คือ ลกัษณะของภูมิประเทศท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มีความสูงกว่า
พื้นท่ีโดยรอบท่ีอยูบ่นเกาะ 

23. น ้าตก (Waterfall) เป็นลกัษณะทางกายของพื้นท่ีท่ีมีน ้ าไหลจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต  ่า สามารถท า
ใหเ้กิดเป็นแหล่งพื้นท่ีท่องเท่ียว ส าหรับดึงดูดผูม้าเยอืน 

24. จุดชมวิว (View point) บริเวณพื้นท่ีท่ีมีให้เพื่อการท ากิจกรรมชมทิวทศัน์ บรรยากาศแบะ
ทศันียภาพโดยรอบ หรือบางส่วนของพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว 

25. สัตว์  ส่ิงมีชีวิตท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไปในพื้นท่ีเกาะท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว เช่น สัตวจ์  าพวกนก 
(Birds) แมลง (Insect) สัตวเ์ล้ือยคลาน (Reptile) เป็นตน้ ซ่ึงเป็นส่ิงดึงดูดอยา่งหน่ึงแก่ผูม้า
เยอืนในการเดินทางมาเท่ียวชม หรือพบเห็น 

26. ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถิ่น (Endemic species) หมายถึงส่ิงมีชีวิตทั้งพืชและสัตว ์ท่ีมีเขตพื้นท่ีอยู่
อาศยับนเกาะเฉพาะหรือพื้นท่ีจ ากดั มีการพบเห็นเฉพาะบางพื้นท่ีเท่านั้น เช่น ปูมะพร้าว ปู
ไก่ หอยมรกต เป็นตน้ 

 
ตัวบ่งช้ีด้านระบบนิเวศต้นน า้ (Head Watershed) 

27. พืน้ที่กกัเกบ็น ้า (Catchment area) การมีพื้นท่ีส าหรับกกัเก็บน ้ าจืด มีผลต่อการพฒันาพื้นท่ี
ส าหรับการท่องเท่ียว เน่ืองจากกิจกรรมท่องเท่ียวบนเกาะหลายกิจกรรมจ าเป็นตอ้งใชน้ ้ าจืด 
จึงมีความจ าเป็นท่ีจ าตอ้งมีน ้ าจืดส ารองเพียงพอ 

28. กระบวนการสร้างดิน (Soil Formation) เป็นการลดปริมาณพื้นท่ีในแหล่งน ้า ท าใหเ้กิดการ
เพิ่มพื้นท่ีท่ีเป็นหนา้ดินข้ึน รวมไปถึงการพงัทลายของหนา้ดินท่ีไหลลงไปในทะเลจนเกิด
พื้นท่ีเกาะท่ีเพิ่มข้ึน 

29. การให้ผลผลิตทีเป็นเน้ือไม้ (Wood products) การไดรั้บประโยชน์จากป่าในลกัษณะของ
เน้ือไมเ้พื่อน ามาใชป้ระโยชน์ท่ีเก่ียวการท่องเท่ียว เช่น ของท่ีระลึก ส่ิงอ านวยความสะดวก 
เป็นตน้ 
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2.ตัวบ่งช้ีด้านนิเวศบริการ (Ecosystem Services) 
ตวับ่งช้ีดา้นนิเวศบริการ หมายถึง ตวับ่งช้ีส่ิงท่ีบ่งบอกมูลค่าแฝงของทรัพยากรทางธรรมชาติ 

เป็นปัจจยัส่งเสริมการมีมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนของตวัทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งพื้นท่ี ซ่ึงไดจ้ากการคงอยู่
หรือมีอยูข่องตวัทรัพยากรนั้น รวมไปถึงการจดัสรรการใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสม ก็จะก่อใหเ้กิด
ประโยชน์ท่ีส่งเสริมกิจกรรมทางการท่องเท่ียวในพื้นท่ี แบ่งออกเป็นประเดน็ตวับ่งช้ีไดด้งัน้ี 

1. แหล่งที่อยู่อาศัยของชนเผ่าพื้นถ่ิน (Ethnic) เป็นพื้นท่ีท่ีมีการอยูอ่าศยัของชนพื้นเมือง หรือ
ชาวบา้นทอ้งถ่ินในพื้นท่ีเกาะ เช่น ชาวมอแกน ชาวอูรักลาโวย้ เป็นตน้ 

2. วัฒนธรรมบนเกาะ (Island Culture) นอกเหนือจากธรรมชาติแล้ว วฒันธรรม หรือ
ประเพณีจากชนเผ่าพื้นถ่ินก็เป็นอีกส่ิงหน่ึงในการดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเดินทางมา
ท่องเท่ียว 

3. แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล (Habitat) ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝ่ังท่ีเป็นแหล่ง
ท่ีอยูอ่าศยั รวมถึงการเป็นแหล่งอนุบาลสตัวท์ะเล 

4. แหล่งอาหารจากทะเล (Seafood) การได้มาซ่ึงอาหารจากสัตวท์ะเลชนิดต่างๆ ทีเกิดจาก
ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 

5. แหล่งเวชภัณ ฑ์จากปะการัง  (Medicines derived from coral reefs) การเป็นแหล่ง
เคมีภณัฑ ์ยา และสารท่ีใชใ้นทางการแพทย  ์ท่ีไดม้าจากปะการัง โดยเฉพาะสารตา้นมะเร็ง 
และการท ากระดูกเทียมในการรักษาผูป่้วยท่ีกระดูกหกั 

6. ความชุ่มช้ืนที่ได้จากป่า (Refreshment) เป็นประโยชน์ทางออ้มท่ีไดจ้ากความอุดมสมบูรณ์
ของป่า ท าใหผู้ท่ี้ไดพ้บรู้สึกสดช่ืน 

7. พืชชายหาดเป็นม่านบังสายตา เกิดการแบ่งสรรพื้นท่ีส าหรับการประกอบกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวในพื้นท่ี โดยใชพ้ืชชายหาดแบ่งพื้นท่ี เช่น พื้นท่ีหาดส าหรับกิจกรรมอาบแดด 
แนวก าบงัสายตาจากส่ิงก่อสร้างบนเกาะเพื่อสร้างความภิรมยใ์นการมาเยอืน เป็นตน้ 

8. ให้ความร่มร่ืน (Shelter) ความอุดมสมบูรณ์ของไมย้นืตน้ท่ีใหร่้มเงา ก าบงัแสงแดด รวมถึง
สายฝน หรือเอ้ือต่อกิจกรรมท่องเท่ียวบางกิจกรรมท่ีตอ้งใชร่้มเงา ช่วยเสริมสร้างความพึง
พอใจใหแ้ก่ผูม้าเยอืน 

9. การป้องกันคล่ืนลม (Protection from wind) ประโยชน์ทางออ้มท่ีไดจ้ากป่าชายหาด หรือ
ป่าบนเกาะในการก าบงัคล่ืนลม 
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10. การป้องกนัการกัดเซาะชายฝ่ัง (Protection from coastal erosion) การมีหรือคงไวข้องพืช
ชายหาดบางชนิด ส าหรับการป้องกนัการกดัเซาะชายหาด เพื่อลดผลกระทบต่อกิจกรรม
การท่องเท่ียวท่ีใชพ้ื้นท่ีหาดในการประกอบกิจกรรม 
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3. ตัวบ่งช้ีด้านการจดัการพืน้ที่ (Area management) 
ตวับ่งช้ีดา้นการจดัการพื้นท่ี หมายถึง เป็นตวับ่งช้ีท่ีไม่ไดบ้อกมูลค่าของแหล่งพื้นท่ีโดยตรง 

แต่เป็นปัจจยัส่งเสริมท่ีท าให้ตวัแหล่งพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลมีมูลค่าเพิ่มมากข้ึน จาก
มูลค่าของทรัพยากรท่ีมีอยู ่ส่งเสริมการออกนโยบาย การวางแผน และการจดัการ เพื่อพฒันาพื้นท่ี
ใหเ้กิดทิศทางส าหรับการท่องเท่ียวอยา่งเหมาะสม ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งกระบวนการจดัการ วตัถุส่ิงของ 
อาคาร แบ่งออกเป็นประเดน็ตวับ่งช้ีไดด้งัน้ี 

1. น ้าใช้ในการอุปโภคบริโภค (Water use) มีการจดัการน ้ าใช้อย่างเป็นระบบลดการใช้น ้ า
แบบใชแ้ลว้หมดไป (Consumptive) เกิดการใชน้ ้ าหมุนเวียนต่อเน่ือง (Non-consumptive) มี
ระบบบ าบดัน ้าท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. กจิกรรมนันทนาการที่เหมาะสม (Appropriate activities) มีการศึกษาขอ้มูล และวางแผน
เก่ียวกบัการคดัเลือกกิจกรรมนนัทนาการอยา่งเหมาะสมโดยค านึงถึงฐานทรัพยากรในพื้นท่ี 
และมีการตรวจสอบผลกระทบจากกิจกรรมนนัทนาการในพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง 

3. ความหลากหลายของกิจกรรมนันทนาการ (Variety of activities) มีการจดัการจ านวน
กิจกรรมนันทนาการท่ีหลากหลายชนิด รองรับนักท่องเท่ียวอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึง
ฐานทรัพยากรในพื้นท่ี 

4. นโยบายเฉพาะเกาะ (Island specific policies) การก าหนดให้เกาะมีลกัษณะการรองรับ
กิจกรรมทางการท่องเท่ียวเฉพาะ เพื่อง่ายต่อการจดัการ เช่น การเป็นเกาะเช่ือมต่อ (Hub) 
เกาะส าหรับกิจกรรมเรียนรู้ทางธรรมชาติ เกาะส าหรับกิจกรรมชายหาดเท่านั้น เกาะส าหรับ
การพกัคา้ง เป็นตน้ 

5. ส่ิงอ านวยความสะดวก (Facilities) มีการจดัการดา้นส่ิงต่างๆส าหรับอ านวยความสะดวก 
ใหเ้หมาะสม และเพียงพอต่อการรองรับนกัท่องเท่ียว 

6. ส่ิ งป ลูกสร้าง (Infrastructure) มีการออกแบบ ส่ิงก่อส ร้างต่างๆให้กลมกลืนกับ
สภาพแวดลอ้มของพื้นท่ีโดยรอบ ไม่ขดัแยง้กบัพื้นจนเห็นเด่นชดั และเนน้ส่ิงก่อสร้างท่ีจะ
ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสุด 

7. การเข้าถึง (Accessibility) การเขา้ถึงแหล่งง่ายหรือยากพื้นท่ีเกาะมีผลต่อการตดัสินใจใน
การวางแผนการเดินทาง รวมถึงการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกบนเกาะดว้ยเพราะถา้
เกาะท่ีอยูใ่กลก้บัฝ่ังมีการเดินทางมีใหเ้ลือกหลากหลายรูปแบบ ในส่วนของเกาะท่ีอยูไ่กลก็
จะมีรูปแบบการเดินทางท่ีเฉพาะ 
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8. การแบ่งเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์ (Land use Zoning) มีการจดัสรรพื้นท่ีอยา่งเป็นสัดส่วน
เพื่อการใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆอยา่งเหมาะสม และลดผลกระทบจากกิจกรรมท่ีจะส่งผล
ต่อทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี เช่น เขตนนัทนาการ (Recreation zone) เขตกนัชน (Buffer 
zone) เขตหวงหา้ม (Strict nature reserve zone) เป็นตน้ 

9. ขีดความสามารถในการรองรับได้ (Carrying Capacity) มีการจดัการ และด าเนินการท่ี
ค านึงถึงระดบัในการเจริญเติบโต หรือการทนต่อการเปล่ียนไดใ้นระดบัท่ีเหมาะสม โดยท่ี
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มยงัสามารถคงอยู่หรือด าเนินอยู่ได ้โดยปราศจากผลกระทบ ซ่ึง
หากเกิดกวา่ท่ีก าหนดส่ิงแวดลอ้มจะไดรั้บผลกระทบกระเทือนและอาจถูกท าลายจนไม่อาจ
ฟ้ืนกลบัสู่สภาพเดิมได ้

10. การจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยว (Tourist Quota) ใชก้ารก าหนดจ านวนของผูท่ี้จะสามารถ
เดินทางเขา้ไปยงัพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงไดอ้ยา่งจ ากดั มีการอนุญาตเฉพาะเป็นรายบุคคล 

11. ความสามารถของเจ้าหน้าที่  (Competency) ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีหมายรวมถึง
ทกัษะ (Skills) และคุณภาพ (Quality) ในการให้บริการดา้นต่างๆในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว 
เช่น บริการน าเท่ียว การให้ข้อมูลนักท่องเท่ียว การถ่ายทอดความรู้ การรักษาความ
ปลอดภยั เป็นตน้ 

12. ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว (Safety) การเป็นเกาะท่ีมีมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐาน ท าใหผู้ท่ี้เดินทางมาแลว้รู้สึกเกิดความปลอดภยั 

13. การให้นักท่องเที่ยวตระหนักในบทบาทของนักท่องเที่ยว  กระบวนการสร้างความรู้ความ
เขา้ใจในการเป็นนักท่องเท่ียวท่ีดีต่อการไปเยือนแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ท าให้นกัท่องเท่ียว
เกิดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 

14. การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ (Participation) การเปิดโอกาสให้ชุมชนในพื้นท่ี และ
ชุมชนโดยรอบแหล่งท่องเท่ียวเขา้มามีส่วนในการด าเนินการจดัการพื้นท่ี 

15. การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม เม่ือวฒันธรรมในพื้นท่ีมีการเปล่ียนแปลง ส่งผลต่อการ
ดึงดูดนกัท่องเท่ียว ท าใหน้กัท่องเท่ียวท่ีสนใจในวฒันธรรมเล่ียงท่ีจะไม่เดินทางมา 

16. การกระจายรายได้สู่ชุมชน (Income distribution to community) มีการกระจายไดอ้ย่าง
เป็นธรรมให้แก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวบา้น และเกิดสร้างความรู้สึกการ
เป็นเจา้ของพื้นท่ีในการไดรั้บผลประโยชน์จากทรัพยากร 

17. การมีวิสาหกิจชุมชน  (Community enterprise) การท่ีสมาชิกชุมชนได้เข้ามาเป็น
ผูป้ระกอบการในลกัษณะของการประกอบการเท่ียวกบัเน่ืองกบัการท่องเท่ียว ในฐานะ
เจา้ของปัจจยัต่างๆ  เป็นเครือข่ายเพื่อใหเ้กิดการสร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน 
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18. การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางสู่พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว (Budget Allocation ) การ
จดัสรรงบประมาณตามแต่ละแหล่งพื้นท่ี เพื่อเอ้ือต่อการพฒันาพื้นท่ีอยา่งเหมาะสม ท าให้
เกิดการน างบประมาณไปใชอ้ยา่งถูกตอ้งตามท่ีควรจะเป็น 

19. การจัดการมลพิษและขยะ (Pollution and Waste Management) การจดัการมลพิษและ
ขยะอยา่งเป็นระบบดว้ยวิธีท่ีการท่ีลดการเกิด และลดผลกระทบจากมลพิษและขยะ 

20. ปัญหาทางสังคม (Social Problems) ปัญหาท่ีส่งผลกระทบในวงกวา้งต่อผูค้นทั้งในและ
นอกพื้นท่ี รวมถึงกระทบต่อความเช่ือมนั และการตดัสินใจในการเดินทางมายงัแหล่งพื้นท่ี 
เช่นปัญหายาเสพยติ์ด ปัญหาอาชญากรรม เป็นตน้ 
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ก าหนดการนัดสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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